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Årgång 15. 1:2012

Senior
Psykologen

Studiedag och årsmöte i Uppsala
                                                 den 4 maj 2012.   Läs mer i bifogat program!

    örst vill jag hälsa våren välkom- 
  men med stor glädje! Och ljuset  
  och värmen som alltid är lika 
efterlängtade och gör livet mycket 
lättsammare. Och var firar man den 
härliga vårens ankomst allra bäst? Jo, 
i en av våra universitetsstäder fylld av 
studenter naturligtvis! I Uppsala! Det 
känns alltid speciellt festligt med våra 
årsmöten i universitetsstäderna. Som 
att bli ung på nytt. 

 Alla medlemmar som kan komma 
är mer än välkomna till våra årsmötes-
dagar i Uppsala den 4 och 5 maj. Vi 
inleder som vanligt med en djupdyk-
ning i det senaste inom psykologin, 
med föreläsningar och diskussioner på 
psykologiska institutionen som är ny 
och fräsch. Och med lunch i viprum-
met i Blåsenshus. Mer psykologi efter 
lunchen och därefter årsmötet (brukar 
inte vara så långt, men där man kan 
framföra nya idéer för vår verksamhet 
och komma med förslag). Vi avslutar 
dagen med en god middag på trevlig 
lokal.  Nästa dag – lördagen den 5 maj 
– går i kulturens tecken.  Det finns gott 
om tid att knyta kontakter och träffa 
gamla kollegor mm. Det livar upp till-
varon – jag lovar. Se det fullständiga 
programmet som bifogas tidningen 
och känn dig mycket varmt välkom-
men!!

För mig och kanske för andra också 
är det så att livet blir inte alltid som 
man tänkt sig. Tiden bara går och man 
blir ganska fundersam. Var det så här 
det skulle vara? 

Ibland medan man fortfarande arbe-
tade kunde pensionärstillvaron fram-
stå som en fantastisk dröm, där man 

kunde göra allt det som man aldrig an-
nars hann med. Men hur stämmer det 
med hur det sedan blev?

 Enligt min egen erfarenhet rättar 
det till sig efter ett tag, man anpassar 
kostymen. Men ändå kanske det inte 
riktigt blev som jag tänkt mig från 
början. Ingenting blir kanske någon-
sin som man tänkt sig. Men drömmen 
är annorlunda än verkligheten och är 
försedd med de gyllene kanter som i 
dagsljuset blir betänkligt förkrympta 
och avflagnade. 

Jo, den långa sköna frukosten – gan-
ska sen – och med morgontidningen 
och nybryggda kaffet är en härlig upp-
levelse – när den inträffar! Antingen 
har man lovat att passa barnbarn eller 
hjälpa en god vän eller har en kurs eller 
något annat åtagande, som förkortar 
den goda morgonstunden. Men jag an-
stränger mig att värna om den! Jag har 
också konstaterat om än motvilligt att 
tiden går så fort. Och att det förmodli-
gen beror på att jag själv blivit mycket 
långsammare och måste planera in allt 
på ett helt annat sätt än tidigare. Då 
gick allt mycket smidigare och lättare! 

Då hade glömskan ännu inte kommit 
in i mitt liv på ett synnerligen irrite-
rande sätt. Nu sägs det ju alltid att det 
är helt normalt för åldern, men i alla 
fall är det oerhört irriterande att just 
när man ska iväg ut och passa en tid, 
så har plånboken och nycklarna gått 
upp i rök. Och glasögonen låg ju här 
alldeles nyss! Och likaså mobilen! Lis-
tan kan göras lång – letandet är en stor 
tidstjuv.

Sedan – hur gick det med drömmen 
om all kultur man skulle konsumera? 
Resorna och alla papper som skulle 
ordnas och sorteras eller rensas ut? Ti-
den går alldeles för fort och man hin-
ner inte. 

Men till sist kan jag ge ett tips om 
något som är ganska enkelt och billigt 
för en pensionär och som jag njuter 
av. Det är latmasken, den lilla filuren, 
som finns som en livräddare. Man 
kan alltid skjuta upp saker som man 
egentligen inte har lust att göra. Det 
går ju lika bra att göra dem i morgon. 
Ingen står och väntar otåligt att en viss 
åtgärd ska vara färdig och det känns 
som sammet för själen.

Jo, mycket förändras i och med att vi 
blir äldre, det positiva är att det ändå 
alltid finns tid att njuta av stunden.

Bästa medlem – välkommen till Upp-
sala – lev väl och var lat ibland!!

Brita Tiberg 
brita.tiberg@telia.com

Välkommen 
till Uppsala 
den 4 maj!
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Kallelse till årsmöte 4 maj 2012
Härmed kallas du till årsmöte i Seniorpsykologer i Sveriges Psykologförbund
fredagen den 4 maj 2012 kl 16.00. Plats: Alrutz-salen (13.026), Institutionen för psykologi, 
von Kræmers allé 1 A, Blåsenhusområdet bakom slottet, invid Botaniska trädgården. 

Dagordning vid Seniorpsykologernas årsmöte 2012-05-04
§1 Mötets öppnande
§2 Fastställande av föredragningslista
§3 Val av ordförande för mötet
§4 Mötets stadgeenliga utlysande
§5 Val av protokollförare för mötet
§6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§7 Upprättande av röstlängd
§8 Styrelsens verksamhetsberättelse
§9 Ekonomisk redogörelse
§10 Revisorernas berättelse
§11 Beslut om resultatdisposition 
§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§13 Ekonomisk situation för innevarande verksamhetsår
§14 Val av ordförande
§15 Val av styrelseledamöter 
§16 Val av suppleant(er) 
§17 Val av två revisorer jämte två suppleanter 
§18 Val av valberedning
§19 Beslut om medlemsavgiftens storlek och giltighetstid
§20 Ärenden – motioner – inkomna till styrelsen
§21 Årsmötets synpunkter på aktiviteter regionalt och centralt.
§22 Övriga frågor
§23  Avslutning

Förslag och ärenden som du vill att årsmötet skall behandla måste du 
anmäla skriftligt till styrelsen och vara denna tillhanda senast tisdagen 
den 10 april. Sådan motion insänds till ordförande Brita Tiberg (post- och 
e-postadress i rutan i slutet på SeniorPsykologen).

Seniorpsykologer i Sveriges Psykologförbund
Verksamhetsberättelse 2011-01-01 — 2011-12-31
Styrelsen har från årsmötet 2011 bestått av följande ledamöter:

Brita Tiberg, Stockholm   ordförande 
Ulla-Britt Selander, Stockholm            vice ordförande
Gerty Fredriksson, Helsingborg           sekreterare
Hans-Olof Lisper, Uppsala                   kassör
Ann-Marie Frisendahl, Holmsund         ledamot 
Ingrid Göransson, Vellinge                    ledamot
Agneta Zotterman-Molin, Stockholm   ledamot
Birgit Lundin, Stockholm   redaktör för SeniorPsykologen, 
   är ständigt adjungerad till 
   styrelsens sammanträden.

I detta nummer:
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Verksamhetsberättelse 2
Regionernas verksamhet  4
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Rapporter från regionerna 15
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arbete i sjukvården 17
Samtal om egna yrkeserfarenheter 18
Körsång ökar välbefinnandet 19
Konst för hela slanten 19
Symboldrama som verktyg 20
Den gruppterapeutiska vågen                                 
– toppar och dalar 21
Social mjukvara 22

Pensionär, gammal eller bara bytt jobb? 22

Regionernas vårprogram 2012 23

Medlemsnytt  24



3

Verksamhetsberättelse
Årsmöte
Årsmötet hölls i Lund den 6 maj och 
samlade 23 deltagare. 

Som ordförande för årsmötet valdes 
Anders Hallborg. 

Till justeringspersoner för protokol-
let valdes Tulla Brattbakk-Göthberg 
och Bertil Nordbeck.

Brita Tiberg omvaldes till ordföran-
de för föreningen med en mandatpe-
riod av ett år.

Ingrid Göransson, Hans-Olof Lis-
per och Ulla-Britt Selander, ordinarie 
ledamöter i styrelsen omvaldes med en 
mandatperod av två år.

Gerty Fredriksson, Ann-Marie Fri-
sendahl och Agneta Zotterman-Molin 
hade ytterligare ett år kvar av sin man-
datperiod som ordinarie ledamöter av 
styrelsen. 

Inga Hedberg-Sowa och Ingalill 
Thun omvaldes som ordinarie reviso-
rer för en tid av ett år.

Anne Bederoff och Brittmarie Ull-
hammar omvaldes som revisorssupp-
lenter för en tid av ett år.

Margaretha Holmgren, Bo Westman 
och Anita Berntsson omvaldes som or-
dinarie ledamöter av valberedningen 
för en tid av ett år med Margaretha 
Holmgren som sammankallande. Ing-
rid Göransson fick i uppdrag att utse 
suppleant från södra regionen.

Årsavgiften för budgetåret 2012 fast-
ställdes till oförändrat 100 kronor. 

Beträffande synpunkter på aktivite-
ter regionalt och centralt diskuterades 
att skriva vår egen historia med hjälp 
av temagrupper. 

Vidare fanns förslag om att göra   
gemensamma resor. 

Frågan om psykologpensionärernas 
ekonomiska situation uppkom och det 
föreslogs att lyfta frågan vidare.

Efter årsmötet hade en gemensam 
middag med deltagare arrangerats på 
Hotel Lundias  restaurang. 

Studiedag
I samband med årsmötet arrangerades 
en studiedag på psykologiska institu-
tionen i Lund. 33 personer var anmäl-
da till studiedagen, som blev mycket 
uppskattad och har redovisats utförli-
gare i SeniorPsykologen. Från Finland 
var fyra seniorpsykologer inbjudna.

Studiedagen inleddes med att Brita 
Tiberg hälsade välkommen och berät-
tade om dagens innehåll. 

Därefter gav prefekten för institu-
tionen för psykologi Per Johnsson, do-
cent, leg. psykolog, en presentation av 
institutionen för psykologi, dess forsk-
ning och utbildningar. 

Efter gemensam lunch på Kultur-
krogen fortsatte lektor, fil.dr. Simon 
Granér att tala om kollektiva kollapser 
inom lagsporten. 

Därefter gav professor Mikael Jo-
hansson en föreläsning om Samspelet 
mellan olika minnessystem: om glöm-
ska, minnesillusioner och andra ”min-
nesfel”.

Studiedagen avslutades med att Helen 
Antonsson, psykologförbundets vice 
ordförande, presenterade aktualiteter i 
förbundet.

Dagen därpå den 7 maj fanns på 
programmet besök i Lunds domkyrka 
för att lyssna på en orgelkonsert och 
se på klockspelet i kyrkan. Därefter 
kunde man välja olika aktiviteter – att 
gå på Kulturen, Botaniska trädgården 
eller på en konstvernissage av J. Wipp, 
känd lundakonstnär.

Styrelsens verksamhet
Styrelsen har under året haft sju sam-
manträden varav två i Stockholm, ett 
i Lund i samband med årsmötet samt   
fyra telefonsammanträden.

Följande områden har varit föremål 
för styrelsens aktiviteter: 

Möte med förbundsordförande Lars Ahlin
Lars Ahlin är seniorpsykologernas 
kontaktman med förbundsstyrelsen.  
Han var  närvarande vid  våra möten i  
Stockholm i februari och oktober må-
nader och informerade då om psyko-
logförbundets arbete för att nå ut med 
psykologin på olika nivåer. 

Lars Ahlin informerade även om att 
han som Sacorepresentant deltagit i ett 
möte med arbetsmarknadsministern 
angående miljöpolitiken, där det nu 
mer handlar om de psykiska och so-
ciala faktorernas roll. Här blir profes-
sionsfrågorna viktiga för t ex utform-
ningen av skyddsombudsrollen. 

Han tog också upp organisationsut-
redningen. En behovsanalys kommer 
att göras från olika medlemsnivåer.

Vi fick även information om de för-
ändringar som skett för IHPU med ny 
VD och en förflyttning av verksamheten 
från Lund till Förbundet i Stockholm.

Seniorföreningen i sin tur informe-

rade om arbetet med att skriva vår 
historia och ge en bild av hur psykolo-
gin och psykologers sätt att arbeta har 
utvecklats, vilket  fick positivt gensvar 
av honom.

Ordf. Brita Tiberg och vice ordf. Ulla-
Britt Selander har haft flera kontakter 
med honom mellan våra möten.

Planering av Programverksamhet
På inspiration av de finska seniorpsy-
kologerna har diskuterats att eventuellt 
göra en gemensam resa för alla senior-
psykologer i Sverige. Olika resmål har 
diskuterats: Operabesök i de nya ope-
rahusen i Oslo eller Köpenhamn, Carl 
Larsson eller Zorn museerna i Dalarna, 
resa till Island, deltagande i psykolog-
seminarium i Åbo m fl förslag.

Vi har också diskuterat och under 
året inom de olika regionerna påbör-
jat att beskriva vår yrkeshistoria som 
psykologer för att belysa hur arbetet 
har utvecklats och förändrats.

Representation
Brita Tiberg  är  föreningens represen-
tant vid rådskonferensen. Hon är även 
föreningens representant i yrkesfören-
ingarnas nätverk. Hon är också med i 
psykologförbundets valberedning samt 
har valts till kongressledamot inneva-
rande kongressperiod.
  I övrigt har föreningen varit repre-
senterad vid de olika yrkesförening-
arnas studiedagar. Det är viktigt att 
våra medlemmar kan vara professio-
nellt uppdaterade för att kunna del-
taga i samhällsdebatten. Vi ser därför 
mycket positivt på yrkesföreningarnas 
generositet med inbjudan till oss om 
deltagande. 

Samarbete med seniorpsykologer 
i Finland
Styrelsen besökte Psykologförbundet i 
Finland i september 2010 och inbjöd då 
till besök hos oss. Fyra finska senior-
psykologer deltog i årsmötet i Lund 
med efterföljande middag och program 
dagen efter.

Information om Seniorpsykologer 
i Sveriges Psykologförbund
Den nya broschyren, som färdigställdes 
2009 skall sprids vid varje konferens 

Fortsättning nästa sida
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VerksamhetsberättelseFortsättn. från föreg. sida

för yrkesföreningar, i samband med 
psykologidagarna och liknande. 

Vi uppdaterar regelbundet hemsidan 
om våra regionala program samt infor-
merar i Psykologtidningen. 

Rekryteringsproblemen kvarstår. Ingrid 
Gö ransson, ansvarig för medlemsfrå-
gor och medlemsvård har till sin hjälp 
en regional medlemsansvarig för varje 
region. Det finns problem med att en 
del medlemmar inte betalar sin årsav-
gift. Diskussion har förts om att varje 
region tar kontakt med icke betalande 
medlemmar för att utröna om man 
önskar kvarstå i föreningen.

Försöken att bilda en nordlig region 
har ännu ej lyckats. På initiativ från 
psykolog i Värmland pågår nu diskus-
sion om en eventuell Värmlandsre-
gion.

Remissbevakning
Ann-Marie Frisendahl har utsetts att 
bevaka remisser, som kommer till för-
bundet, samt bedöma om det är något 
för seniorpsykologerna att ge synpunk-
ter på.

SeniorPsykologen
Föreningens tidning har med Birgit 
Lundin som redaktör utkommit med 

tre nummer under verksamhetsåret. 
I SeniorPsykologen har information 
givits om det som händer i föreningen 
centralt och i dess regioner. Referat 
från regionernas sammankomster samt  
från yrkesföreningarnas studiedagar 
har regelbundet publicerats här.

Redaktören Birgit Lundin är stän-
digt adjungerad vid styrelsens möten, 
varför det hela tiden sker en pågående 
uppföljning av de förändringar som 
tidningen genomgått.

Styrelsen ser tidningen som mycket 
viktig för de medlemmar, som av olika 
anledningar har svårt för att deltaga i 
mötena.

Regionernas verksamhet 2011
Norra Regionen
I Norra regionens verksamhetsplan för 
året fanns delmålen:

en uppdatering kring aktuell •	
forskning
möten med psykologer i deras   •	
yrkesutövning
social samvaro med konst, musik •	
eller foto som tema och gärna ute 
i naturen.

Regionen har 62 medlemmar och är 
mycket vidsträckt. Många aktiviteter 
äger rum i Uppsalatrakten. Tidigare 
år har vi förlagt programpunkter till 
andra städer i Mellansverige men det 
har inte ökat uppslutningen från övri-
ga medlemmar. En viktig uppgift inom 
regionen är att försöka skapa en aktiv 
grupp i Umeå. Gunvor Ängfors arbe-
tade engagerat för den frågan.

Under året har vi vid två tillfällen be-
sökt psykologer i deras yrkesutövning.

 Den 22 mars hade vi bokat in oss 
på Arbetsförmedlingen för att höra 
hur psykologernas arbetsuppgifter kan 
komma att förändras genom att Af 
från den 1 december fått ett samord-
nande ansvar för etableringsinsatserna 
för nyanlända flyktingar i arbetsför 
ålder. Psykologerna Börje Ljunggren 
och Ingvar Staffans gav oss inblickar 
i psykologers arbete på Af.

Den 1 november fick vi en mycket 
initierad föreläsning om Mansmot-
tagningen mot våld. Hans Åberg, som 
just avgått som verksamhetschef, före-
läste utifrån rubriken ”Att stoppa våld 

– en angelägen psykologisk uppgift.” 
De psykologiska och terapeutiska 
kunskaperna är mycket användbara i 
mötet med våldsbenägna män.

Foto och musik har blivit viktiga 
teman för oss. Fotokursen hos Hans-
Olof Lisper fortsatte under både vår- 
och höstterminen.
 Till mötet i november hade vi bjudit 
in den nydisputerade Östen Axelsson 
från Psykologiska Institutionen vid 
Stockholms universitet. Han talade 
kring ämnet ”Konsten att uppskatta 
ett fotografi.”

Vid psykologiska institutionen i 
Uppsala har man öppna seminarier 
i musikpsykologi. Vi har informerat 
medlemmarna om dessa och haft ett av 
dem som särskild programpunkt: Pro-
fessor Petr Janata, USA, har under sökt 
personliga minnen kopplade till musik 
i en forskning, som omfattar både en-
kätstudier och hjärnavbildningar.

Till våra traditioner hör Linné-
vandring och jullunch.

I september 2011 gick vi Jumkils-
vandringen. Under 1740-talet införde 
Linné exkursioner i sin undervisning, 
Herbationes Upsaliensis. Fyra av dessa 
vandringsleder har rustats upp och är 
mycket intressanta. Nu diskuteras om 
de kan klassas som världsarv. Vi har 
gått en vandring per år och nu avver-
kat alla fyra. I år hade vi förmånen att 
ha en rutinerad vandringsledare, vår 
egen Hans Åberg. Han gav oss en här-
lig naturupplevelse med pedagogiska 
och musikaliska inslag.

Vi hade årets jullunch i Anita Ols-
sons hem. Det var en mycket lyckad 
programpunkt. Ovanligt många del-
tagare, som vid ett med gemensamma 
krafter välfyllt julbord, hade ett livligt 
utbyte. Vi sände en tacksam tanke till
Gunvor Ängfors, som startade jul-
lunchtraditionen.

Det gångna året har vi haft många 
stimulerande och intressanta inslag i 
vårt program. Om vi ser till verksam-
hetsplanens punkter måste antecknas, 
att vi inte uppfyllt delmål ett. Detta 
har vi planer på att göra desto grund-
ligare under 2012 genom att arrangera 
årsmötet och då ha psykologiska insti-
tutionen som värd.

Vi vill också rikta ett djupt känt tack 
till dem som tagit hand om oss under 
våra programpunkter.

Södra regionen
I programgruppen har vi som ett av 
våra viktigaste mål att så många som 
möjligt ska kunna delta i våra aktivi-
teter. 

Vi har förlagt två av våra samman-
komster utanför Lund. En av dem var 
en utflykt till Åhus, som ligger i nord-
östra Skåne. Vi hade då elva deltagare, 
varav en kom från sydöstra Skåne och 
två var gäster från en annan region 
och sommarboende i Skåne. 

Den andra sammankomsten var vår 
jullunch förlagd till södra Skåne. Den 
lockade två deltagare från nordvästra 
Skåne.  
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Fortsättning nästa sida

Verksamhetsberättelse
Föreningens årsmöte med studiedag 

besöktes förutom av gäster från andra 
regioner av en deltagare från Småland 
och tre från nordvästra Skåne.  

Sammanfattningsvis kan vi kon-
statera att vi har svårt för att skapa 
mötesplatser för dem som bor utanför 
Lund-Malmöregionen. 

Medlemmarna i Lund-Malmöregio-
nen är emellertid flitiga deltagare både 
på sammankomsterna i Lund och dem 
som förläggs till andra platser. Det är 
roligt att det blivit en grupp medlem-
mar, som bildar en stomme i verksam-
heten. Successivt kanske denna grupp 
kan växa till glädje för oss alla. Med 
tanke på våra medlemmar som av 
olika anledningar inte kan komma till 
sammankomster är tidningen förmod-
ligen en viktig kontaktpunkt. Via vår 
egen tidning blir det möjligt att hålla 
sig uppdaterad kring frågor som spe-
ciellt rör oss seniorer men som också 
kan ge olika utblickar kring psykolo-
gin i stort.

Våra sammankomster har både gett 
en orientering kring psykologiska frå-
gor och haft kulturell karaktär. På 
våra sammankomster under året har vi 
varit mellan nio och sexton deltagare.

Vi har också börjat arbetet med att 
skriva om psykologyrket. Hur vi kom-
mit in i yrket och hur våra olika vägval 
gestaltat sig.

Årets första sammankomst belyste 
läraryrket. Det var fil.dr. Anna Ma-
ria Ursing som på ett livfullt vis gav 
oss inblickar i hur lärarinnegärningen 
kunde te sig. Hon har forskat om lära-
rinnegestalter i svensk skönlitteratur. 
Ursings forskning påminner oss om 
hur kvinnor successivt etablerat sig på 
arbetsmarknaden och alla svårigheter 
de stött på under denna process. Även 
under arton- och nittonhundratalet 
kände sig kvinnor hotade och utsatta 
i sitt yrkesutövande.  Det gick så långt 
att lärarinnor på landet tilläts inneha 
pistol för att skydda sig. 

Docent Stefan Jerns ämne var Psy-
kolog i Europa. Han gav information 
om det arbete som EFFPA (European 
Federation of Psychologists Associa-
tions) bedriver för att åstadkomma en 
gemensam europeisk kompetensplatt-
form för psykologer. Stefan har länge 
deltagit i detta arbete. 

Information om Kuba var ett ämne 
som intresserade många av oss. Profes-

sor em. Bo Hagberg gav oss en rese-
berättelse från Kuba, som han besökt 
2010 med anledning av en folkhälso-
konferens i Havanna. Det gav honom 
tillfälle att lära känna landet.  Via 
hans fina foton fick vi en inblick i 
hur det ser ut i dagens Kuba. Vi be-
sökte Hemingwaymuseet och kikade 
på skrivbordet, där han en gång satt 
och skrev Den gamle och havet samt 
Klockan klämtar för dig! 

Höstens första möte var förlagt till 
Åhus, där Bertil Nordbeck i vår pro-
gramgrupp gav oss en initierad guid-
ning. Det blev en rolig dag präglad av 
framtidstro förankrad i historien.

Nästa möte var en föreläsning av 
fil. dr. leg. psykolog Marcelo Rivano 
Fischer under rubriken Smärta och 
smärtlindring och mottagningens verk-
samhet. Han beskrev utvecklingen av 
behandlingsmetoder från perioden då 
beteendeterapi gällde till i dag då KBT 
dominerar ofta inkluderande affekt-
aspekter. Han betonade att relationen 
till patienten är avgörande eftersom 
svår smärta har både subjektiva, ob-
jektiva (fysiologiska), kommunikativa 
och sociala komponenter 

P g a föreläsarens förhinder ändra-
des novembers tänkta föreläsning till 
en exposé över den dynamiska grupp-
verksamheten sett från lundahorison-
ten. Det var universitetslektorn i psyko-
logi, Sven Marke, som under rubriken 
”Gruppvågen” gav en initierad skildring 
av händelseutvecklingen. Han beskrev 
både samhällsklimat och hur olika, nya 
gruppmetoder växte fram under slutet 
av sextiotalet och sjuttiotalet samt vad 
detta resulterade i. 

Året slutade med jullunch i Håslöv. 
När vi var samlade fortsatte vi att tala 
om vårt skrivande om psykologyrket. 
En av våra medlemmar hade nu skrivit 
samman den första berättelsen om sin 
yrkesbana. Denna insats blev en god 
avslutning på 2011.

Vi var således på väg med det vi bör-
jade på den 23 november. Då samlades 
vi åtta deltagare till ett upptaktsmöte 
kring skrivandet om vårt yrke. Vi slog 
fast att det var viktigt att vårt skri-
vande kändes roligt och stimulerande. 
Om skrivglädjen inte infinner sig ska 
vi inte tvinga oss till att prestera. Vi 
tror att det kommer tillräckligt med 
material för att det ska vara möjligt 

att se hur yrket format sig under etab-
leringsfasen.
Evelyn Alexius     Ingrid Göransson         
Anders Hallborg     Bertil Nordbeck

Västra regionen 
Västra regionen har haft fem samman-
komster under våren och fyra under 
hösten 2011. Årets möten inriktades 
på våra egna yrkeserfarenheter, då vi 
hade i tankarna att ”skriva vår histo-
ria”. Intresset var stort och vi hade vid 
varje sammankomst 10 – 20 deltagare, 
de flesta från Göteborg och dess när-
område.

Samtliga programpunkter har refe-
rerats i SeniorPsykologen.

Den 26 januari kom socionom Kristin 
Gustavsdottir och leg. psykolog, leg. 
psykoterapeut Karl Gustaf Piltz och ta-
lade om 1. Familjearbete inom den of-
fentliga sektorn – en tillbakablick samt 
2. Utveckling av parsamtal: två tera-
peuter med ansvarsfördelning utifrån 
ett könsperspektiv. Makarna Piltz har 
under ett lång yrkesliv arbetat inom 
ramen för sitt institut för familjeterapi 
och haft många såväl utbildningspro-
gram som handledningsuppdrag både  
inom och utanför regionen.

Den 23 februari var dagens tema 
rubricerat Att arbeta med kvinnor som 
varit utsatta för övergrepp. Det var 
Ulla Davidsson, leg. sjuksköterska, so-
cionom, leg. psykolog och leg. psyko-
terapeut som delade med sig av 20 års 
erfarenhet vid teamet för misshandlade 
kvinnor vid Östra sjukhuset i Göteborg. 
Hon berättade om stora svårigheter att 
få gehör för de behov  hon som psyko-
log hade av t ex eget rum för klientsam-
tal. Hon beskrev också på ett initierat 
sätt kvinnors utsatta situation. 

Den 30 mars berättade Gerty Fred-
riksson om sina erfarenheter från många 
års arbete inom dåvarande barnavårds-
nämnden samt BUP i Göte borg.

Den starka framväxten under 70-
och 80 talen med nya öppenvårdsmot-
tagningar och likaså psykoterapiut-
bildningar framhävdes. Framväxten av 
barn-och ungdomspsykoterapi genom 
samarbete mellan BUP och psykolo-
giska institutionen belystes. Tyvärr 
framkom också senare års nedmon-
tering av såväl BUP-avdelningar som 
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tillgången på psykoterapi för barn och 
ungdomar.

Den 27 april  talade Kalju Plank, leg.
psykolog, MBA, om förändringsdyna-
mik inom organisation och näringsliv. 
Han gav sina personliga erfarenheter 
utifrån 40 års yrkeserfarenhet inom  
sin anställning vid Alirati och senare  
som konsult med eget företag. Ka-
lju Plank gav oss en god inblick i de 
metoder och teorier han använder sig 
av när han arbetar med förändringar 
inom organisationer. 

Sista sammankomsten före somma-
ren blev en vårutflykt den 25 maj till 
leg. psykolog, leg. psykoterapeut Åke 
Högbergs kursgård i Fjärås vid sjön 
Lygnern.

Åke Högberg arbetar mycket med 
symboler och vi fick prova på ett par 
bildterapiövningar till vacker musik, 
skriva lyrik och höra Åke berätta om 
sitt arbete med grupper och enskilda. 
Vi åt en god lunch och promenerade 
ner till sjön, vilket var god motion då 
sluttningen ner till stranden var myck-
et brant.

Den 28 september återkom på al-
las begäran Kristin Gustavsdottir och 
Karl-Gustaf Piltz för att ytterligare 
fördjupa sina tankar och erfarenheter 
av parterapi med ansvarsfördelning 
utifrån ett könsperspektiv.

Den 26 oktober berättade fil. dr., 
leg. psykolog och leg. psykoterapeut 
Birgitta Rydén om sina snart 40 års 
yrkeserfarenhet inom mödra – barn-
hälsovården. Hon gav bl a en mycket 
uppskattad historisk återblick på hur 
mödra – barnhälsovården utvecklats 
och hur synen på barn och barnupp-
fostran har förändrats.

Den 30 november handlade semina-
riet om 40 års erfarenhet av att arbeta 
genom andra. Det var leg. psykologen, 
tidigare psykologchefen Kerstin Ny-
berg, som delade med sig av sina yrkes-
erfarenheter.  Hon var under många år 
anställd inom Göteborg kommun och 
arbetade som konsult åt lärare inom  
förskola och skola. Hon upplevde för-
ändringarna när man indelade kommu-
nen i stadsdelar och sedan efter några 
år gjorde hopslagningar. Man övergick 
också under hennes yrkesverksamma 
år till ”köpa–sälj” arbete.

Den 14 december träffades vi hem-
ma hos Anna-Kerstin Wetterqvist i 
Göteborg och tog avsked av året med 

att äta en julbuffé med många rätter. 
Maten var god och stämningen mycket 
varm och gemytlig.
Gerty Fredriksson

Östra regionen
Östra regionen ville börja positivt och 
hade annonserat ”Hopp” för första 
mötet för året. Dessvärre blev före-
dragshållaren sjuk i sista stund. Vi an-
vände dock tiden väl till diskussion om 
fortsatta program för föreningen. Bl a 
framkom en önskan om gemensamma 
resor, vilken befordrats till styrelsen.

I februari lyssnade vi till prof. Do-
nald Broady från forskningsgruppen 
Utbildnings- och Kultursociologi vid 
Uppsala universitet. Broady lärde oss 
begrepp från fransk sociologi med 
forskare som Pierre Bourdieu i spet-
sen. Nytt och intressant för många 
av oss som läste sociologi på 50- och 
60-talen.

Prof. Rolf Sandell talade vid ett 
mycket välbesökt marsmöte om sin syn 
på evidensforskning, vetenskaplighet 
och psykoterapi. Begreppet evidens är 
hämtat från medicinen och det är ett 
problem då det innebär ett tänkande 
i diagnoser och hämmar flexibiliteten. 
Enligt flera forskare spelar diagnoser 
liten roll. Det är personligheten som 
betyder något. De mest framgångrika 
terapeuterna är de som är eklektiska 
men det är stor skillnad mellan enskil-
da fall. Diskussionen efteråt var natur-
ligtvis mycket livlig.

”Vi skriver vår historia” var titeln 
för aprilmötet. Detta ämne har varit 
aktuellt under hela verksamhetsåret. 
Skolpsykologerna och arbetspsykolo-
gerna har kommit en bra bit på väg 
medan vuxenklinikerna befinner sig i 
startgroparna.

Vårens utflykt gick i maj till Tyresö 
slott ägt av markisen Claes Lagergren 
som testamenterade slottet till Nordis-
ka museet. Man har återskapat slottet 
till det hem som det var vid sekelskiftet 
1900. Vi fick en förträfflig guidning av 
intendent Peter Blom som gav oss en 
skildring av markisen som en mycket 
berest, språkkunnig och socialt begå-
vad person som fått sin titel av påven.

Höstens första möte i september för-
lades till Södertörns högskola, där vi 
fick en presentation av de kurser i psy-
kologi som startade hösten 2010 och 
som än så länge hör till Institutionen 

för kultur och kommunikation. Pro-
filen ligger på faktorer som bidrar till 
människors lärande, utveckling och 
välbefinnande.  Man har ingen psyko-
loglinje men det finns ett personalve-
tarprogram som leder till en fil.kand. 
och som är en oerhört populär utbild-
ning med högt söktryck. Lektorerna 
Jessica Karlsson och Helena Grönkvist, 
nyblivna doktorer från Uppsala, gav 
oss också korta genomgångar av sina 
doktorsavhandlingar.

Kollegan och medlemmen Lennart 
Parknäs bjöd oss i oktober på visning 
av den utställning som han gjort på 
Konstakademien av konstnären Aron 
Jerndahls skulpturer och målningar.
Lennart som har ett stort konstintres-
se har intresserat sig för konstnären, 
som länge varit bortglönd och kunde 
nu också presentera sin vackra, nyut-
komna bok ”Aron Jerndahl, vardags-
livets skulptör”.

Maria Sandgren, lektor och ansva-
rig för psykologin vid Södertörns hög-
skola kunde inte ta emot oss när vi i 
september besökte institutionen. Hon 
kom i stället i november och berättade 
om musikens betydelse för hälsa och 
relationer. Maria delade generöst med 
sig av sin egen kreativa utveckling och 
sin doktorsavhandling ”Personlighet, 
hälsa och konstnärliga kompetenser 
hos operasångare”. Vi fick också höra 
om de vetenskapliga bevisen för hur 
hälsobringande körsång är – något 
som flera av oss som också är körsång-
are kunde vittna om.

Decembermötet innebar som många 
år tidigare jullunch i Kajutan i Ham-
marby sjöstad som Margaretha Holm-
gren m fl ordnat glatt och trevligt som 
alltid. 
Agneta Zotterman

Helsingborg den  16 mars 2012

Brita Tiberg                         
Ulla-Britt Selander                     
Gerty Fredriksson
Ann-Marie Frisendahl           
Ingrid Göransson                      
Hans-Olof Lisper   
Agneta Zotterman-Molin                 
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Rapport från Sveriges Neuropsykologers Riksstämma 
23–25 november 2011

Konferensen hölls på Växjö universi-
tet, i det nya N-huset, i Ikea-salen, 
som var utrustad med allt man kan 
önska sig av konferenshjälpmedel 
och dessutom var behagligt inredd 
med ljus träpanel, bekväma sittplat-
ser och hade utmärkt akustik och be-
lysning.
 Det var ett gediget och omväxlande 
program som bjöds. Föreläsarna var 
genomgående av god klass med någ-
ra klart lysande stjärnor som George 
Prigatano, Ingvar Lundberg och Eva 
Tideman. Det var rena njutningen att 
lyssna, se och uppleva deras oerhört 
skickligt utformade föreläsningar, 
där illustrationer från konstens och 
litteraturens värld gav ökat djup åt 
budskapet.

Även kringorganisationen var ut-
märkt. Transporterna, både de 
konkreta och virtuella mellan 

universitet och stationen/hotellen/Kos-
ta och direkt över föringen från Arizo-
na för George Prigatanos föreläsning 
skedde smidigt. George Prigatano hade 
brutit ett ben och kunde inte resa, men 
vi fick se och höra honom live på en 
jätteskärm och han kunde se oss från 
Arizona, så kontakt upprättades även 
på det psykologiska planet. En poster-
utställning kompletterade föreläsning-
arna.

Tyvärr kunde jag inte delta i de so-
ciala aktiviteterna och inte heller i 
den avslutande summeringen, men jag 
hörde av andra om den mycket intres-
santa utflykten till Kosta med hyttsill 
och glasbeskådning/inhandling samt 
om konferensmiddagen som intogs 
under trevliga former i M-husets stora 
utrymmen.

Ålderdomen kommer senare
För mig som arbetat med barn med 
autismspektrumstörningar och gick i 
pension 2007, var mycket av det biolo-
giska nytt, dvs. vad händer i kroppen 
när vi tänker, handlar och känner. Som 

Sociala förmågor – utveckling, 
störning, behandling

exempel kan nämnas Lars Nyberg från 
Umeå Universitet som föreläste om: 
”Relating 20-years of change in epi-
sodic memory to life – style, genetic, 
and neural factors”. Hans forskning 
grundar sig på BETULA-projektet 
1988–2010, som undersökte ca 1500 
individer i åldern 25–100 år. Projektet 
fokuserade på minne, hälsa, livsstil 
och åldrande. Vart femte år testades 
deltagarna. Man tog biologiska prov, 
testade dem kognitivt (fokus på episo-
diskt minne med ordflöde och block), 
gjorde hjärnavbildningar och tog fram 
demografiska och livsstilsdata. Resul-
taten pekade på att det gick raskt utför 
från 20–80 år under Betula-projektets 
första år. Nu har åldrandet skjutits 
upp med ca 20 år. Det bör påpekas att 
heterogeniteten inom gruppen var stor. 
En minoritet hade värden som föll i 
den högsta kvartilen och dessa visade 
en minimal försämring över tid. De 
aktiverade större områden i hjärnan 
än lågpresterande. Följande variabler 
var signifikanta:

Små förändringar: högre utbildning, 
kvinna, fysiskt aktiva, lever tillsam-
mans med någon, COMT genen, som 
ger mycket dopamin.

Många förändringar: låg utbildning, 
män, arbetar inte, överskott av den 
gen som är riskgenen för demens. Man 
upptäckte också att sociala nätverk ger 
någon sorts skydd mot Alzheimer. Ju 
större socialt nätverk man har, desto 
större hjärnvolym får man i relaterade 
områden.

Äldre är lyckligare än medelålders
Anne Ingeborg Berg, Göteborgs Uni-
versitet, forskar också om åldrande. 
Under rubriken ”Att bli som man 
umgås – sociala nätverk och välbefin-

nande under senare delen av livslop-
pet” redogjorde hon för nyare forsk-
ning, som bl a visar att människan 
är som lyckligast vid 74 år och som 
olyckligast under perioden 40–46 år. 
OCTO-Twin-studien fann att kvali-
teten på de sociala kontakterna var 
viktigare än storleken av nätverket för 
personer över 80 år. Att ha goda so-
ciala kontakter var starkare relaterat 
till välbefinnandet än både objektiva 
och subjektiva mått på hälsa. Person-
lig utveckling ökar välbefinnandet och 
självskattad hälsa är viktigare än mått 
från formulär, men störst betydelse 
har alltså de goda relationerna.

Forskning  kring amygdala
Tomas Furmark från Uppsala Uni-
versitet höll en föreläsning ”Social 
fobi – mekanismer och behandling” 
som baserades på undersökningar av 
amygdala, den amygdalocentriska mo-
dellen. Amygdala spelar roll när man 
lär in rädsla. Den aktiveras av ansik-
ten och särskilt arga ansikten utlöser 
ångest hos personer med social fobi. 
De har en amygdala som är överak-
tiv. Hjärn avbildningsstudier stöder att 
både medicinsk och psykologisk be-
handling av fobi dämpar reaktiviteten i 
amygdala. Effekten har dessutom knu-
tits till variation i serotoninrelaterade 
gener. Man får en minskad aktivitet i 
amygdala både efter behandling med 
SSRI preparat och efter KBT, som ver-
kar vara effektivare, även om de som 
har mycket hög ångest inte svarar på 
behandlingen. Det finns även en tyd-
lig placeboeffekt. Efter 8 veckors ”be-
handling” fick man två tydliga grup-
per, ”responders”, som blev signifikant 
bättre och ”non-responders” som inte 
förändrades. Många frågor återstår att 
svara på, som t ex vilken är den psyko-
logiska effekten, vilken är förväntans-
effekten, vilken är serotonin effekten 
etc.

”... människan är som 
lyckligast vid 74 år och 
som olyckligast under 
perioden 40–46 år.”
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psykologers Riksstämma ...

Generna är modell för hjärnans utveckling
Liselotte Maurex, Karolinska Institu-
tet, bygger vidare på forskning av 
Bowlby, Spitz, Lorenz samt Harlow 
och hon introducerade oss till ”Neuro-
affektiv utvecklingspsykologi”. Hela 
hennes föreläsning skulle jag vilja sam-
manfatta till ”ompyssling”. 

Det hon koncentrerat sig på är det 
tidiga samspelets betydelse för barnets 
förmåga till reglering och socialt fung-
erande med kopplingar till epigenetik 
och hjärnforskning. Den sociala stimu-
lansen är av fundamental betydelse för 
utvecklingen av det späda barnets hjär-
na och sociala och emotionella färdig-
heter. Också hon pekar på sambandet 
mellan att leva i stora sociala grupper 
och en ökad utveckling av hjärnans 
neocortex och att det är generna som 
är modell för hjärnans strukturella ut-
veckling.

”Kängurumetoden” att ta hand om 
spädbarnet ger barnet ökad förmåga 
till fysiologisk reglering och mindre 
stress. Musungar som slickats mycket 
av sina mammor visade mindre stress 
än de vars mammor inte slickade dem 
så mycket. Hon lyfte även fram bety-
delsen av det sociala gensvaret, brist 
på gensvar utvecklar oro, och ”social 
referencing”, man använder mamma 
och pappa som modeller för hur man 
skall bete sig, t ex när man skall bli 
rädd och när inte (The vertical cliff). 
Miljöpåverkan har olika effekt, bero-
ende på serotoninmiljön, balansen av 
långa och korta alleler, alltså arvet!

Social stimulering viktig
”Impact of early life events on brain 
and behaviour: handle with care” av  
Abdul Mohammed, Linnéuniversi-
tet, Växjö, väckte förväntningar hos 
mig. Han har arbetat med möss och 
han sammanfattade sitt resultat som 
”Tidig stimulering – minnesgoda åld-
ringar? Han jämförde musungar som 
bara hade hanterats av en människa 
en gång med sådana som hanterats 
många gånger. De senare var mycket 

mer stresståliga och nyfikna när de 
hamnade i en labyrint. Musungar som 
var barns keldjur hade bäst stressto-
lerans. Han refererade till ”The Im-
portance of a Wellgroomed Child” av 
Robert Sapolsky. 

Han har också intresserat sig för en 
berikad miljö och refererade till Har-
lows mjuka surrogatmammor och till 
effekten av hjul, klätterställningar och 
andra ”lekföremål” i burarna. Effekten 
på hjärnan och beteendet förmedlas 
delvis av ”the neurotrophins growth 
factor (NGF) och ”brain-derived neu-
rotrofic factors (BDNF) i hippocam-
pus och cortex. Dendritutväxterna 
ökar även i de äldsta grupperna, när 
de kommer i en berikad miljö. ”Use it 
or loose it”.  

Acceptans av skadeeffekter 
underlättar tillfrisknande
George P. Prigatano, St Joseph’s Hos-
pital and Medical Center, Phoenix, 
USA, höll alltså en mycket inspire-
rande föreläsning via satellit  om ”Di-
rect and indirect effects of brain injury 
and the impact on social adjustment”. 
I sin verksamhet har han utgått från 
Goldsteins distinktion mellan direkta 
och indirekta symtom på traumatisk 
hjärnskada(TBI). Symtomen är förlust 
av abstrakt attityd, katastrofreaktion, 
ett fritt val att följa överenskomna res-
triktioner för att kunna leva ett ”ord-
nat” och hälsosammare liv efter TBI. 
Om behandling inte sätts in genast 
resulterar det i framför allt upplevel-
sen av katastrof. När man inte kan an-
passa sig till förändringarna efter TBI, 
uppstår katastrofkänslor och ångest. 
Indirekta tecken på allvarlig TBI är hu-
vudvärk, ”organiskt” tvång, hyperver-
balitet, irritabilitet, socialt oaccepta-
bla kommentarer, depression, ångest, 
och förnekande. Prigatano framhåller 
att hela individen/organismen är in-
volverad i varje handling även när det 
verkar som om bara en del är det.

 Det viktiga blir att hjälpa individen 
att transformera sin identitet och få 
honom/henne att vilja acceptera för-
ändringen. Tecken på att detta lyckats 
är att irritabiliteten minskar liksom 
tvång och trötthet. Om man inte er-
känner sina svårigheter eller inte upp-

lever dem, blir man barnsligare, socia-
la kontakter minskar och blir mest av 
formell natur. Ett annat tecken på att 
terapin har lyckats är att det sociala 
nätverket ökar. Prigatano tog också 
upp prediktorer för ett lyckat tillfrisk-
nande. Flera kommer från WISC: 
framför allt Siffer och Coding sam-
varierar med en lyckad rehabilitering 
och Bildarrangemang är mycket bra på 
att mäta förmågan att förutse sociala 
händelser. Finger Tapping-testet korre-
lerar med skadans svårighetsgrad. 
Medvetande om vad som hänt och vad 
som är, predicerar vem som återgår till 
arbete. Som slutkläm uppmanade han 
behandlaren att utbilda både patienten 
och familjen.

Sociala möten eftersträvas
Mycken forskning har naturligtvis äg-
nats utveckling och störning av utveck-
lingen. För att inte bli för långrandig, 
kommer jag att göra ett urval, som är 
högst personligt och koncentrera mig 
på det som är nytt för mig eller på så-
dant jag upplevde som nya vinklingar 
på existerande kunskap och slående 
formuleringar.

Konferensens första föreläsare, Ma-
linda Carpenter från Max Planck in-
stitutet i Leipzig har jämfört ap- och 
människobarn och funnit många lik-
heter, men det är skillnaderna som är 
intressanta. Typiskt för människan är 
t ex att människan har en starkare mo-

”... det är generna som är 
modell för hjärnans struk-
turella utveckling.”

Endast 1,2 procent av våra gener skiljer 
oss från aporna. Bonobonapan här är 
alltså en av våra närmaste släktingar.
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tivation till det sociala. Vi har en tydlig 
kognition om partnern och med part-
nern. Vi vill dela det som är roligt. Så 
ler barnet mot mamman som visar en 
leksak eller visar tydligt att den vux-
ne skall fortsätta den gemensamma 
leken. Förutom ”joint attention” el 
”parallell attention” har vi alltså även 
”joint action”. Den sociala motivatio-
nen att vara som alla andra, är också 
starkare hos människan än hos apan. 
Som exempel nämndes att måla flag-
gor i ansiktet på idrottstävlingar och 
så naturligtvis klädmodet. Barn upp-
lever ”in-groupare” som tryggare och 
härmar dem mer än ”out-groupare”. 
Mimicry och imitation fungerar som 
socialt klister och hindrar utfrysning.

Språkutveckling kopplas till 
social förmåga
Ingvar Lundberg från Göteborg lyfte 
också fram det speciellt mänskliga i 
sin föreläsning ”Språkets utveckling 
och betydelse för våra sociala förmå-
gor”.  Apan pekar för att få mat eller 
sex, babyn pekar för här är något in-
tressant! Och detta pga en skillnad på 
1,2 procent av generna, 98,8 procent 
är gemensamma mellan människan 
och bonobo-apan! Den verkliga skill-
naden manifesteras i undervisningen, 
som aporna saknar och förmågan att 
föreställa sig något som inte finns. Det 
äldsta exemplet på detta är Lejonmän-
niskan, en statyett funnen i Tyskland, 
som är ca 38 000 år gammal. Här 
fick vi se en bild av Lejonmänniskan 
och Ingvar Lundberg fortsatte denna 
fantastiskt fascinerande föreläsning 
med att visa bilder på konstverk, som 
sa mer än bara orden. Grottmålning-
arna från Lascoux, som uttrycker så 
mycket känslor, kilskriften – en yttre 
minnes- och kognitiv protes (minnes-
sticka), jfr cyberrymden! Picassos blå 
moder, som illustration för den goda 
modern jämförd med Lena Cronqvists 
missanpassade mamma med det rädda 
barnet. Ivar Arosenius’ ”Kattresan”, 
som visar ambivalensen i världen, 
för att nämna några bilder vi fick se. 
Lundberg gick vidare med att konsta-
tera att språkinlärningen styrs av den 
”sociala hjärnan”, det måste finnas 
en människa fysiskt närvarande, som 

vill interagera med barnet. Och om 
det inte finns någon att kommunicera 
med? ”Har du tappat ditt ord…” (Nils 
Ferlin)

Dålig motorik – en riskfaktor
Susanne Bejerot, Karolinska Institutet, 
har fokuserat på motorik och mobb-
ning. Det har visat sig att dålig moto-
rik är en riskfaktor som ofta leder till 
mobbning. Social förmåga beror på ti-
ming och det är brister i timingen den 
dåliga motoriken leder till. Störningar 
i motoriken är orsaken till att röst, in-
tonation, blick, kroppsspråk, mimik 
och gester blir lätt avvikande. Troligen 
beror även den bristande avläsnings-
förmågan på en motorisk störning.

 Bejerot har använt sig av formulä ret 
5 – 15 vid utredning av autismspekt-
rumstörningar. 5 – 15 kartlägger många 
områden, bl a. fin- och grovmotorik och 
det är den som skiljer ut om man varit 
mobbad eller ej. Hon har också gjort en 
undersökning på vuxna kursdeltagare, 
totalt 1705 personer, om deras moto-
riska förmåga i skolan. 28 procent av 
dessa bedömdes som sämre än genom-
snittet och 20 procent som motoriskt 
duktiga. Subtila brister i timingen re-
gistreras av kamraterna och får förö-
dande konsekvenser i den känsliga 
tonårstiden då alla ”måste” vara lika. 
De psykiska problemen ökar av mobb-
ningen och den sociala funktionen blir 
allt mer bristfällig. Bland barn som 
har diagnos inom autismspektrum är 
82 procent mobbade. Bland klumpiga 
barn blir 46 procent mobbade medan 
siffrorna för genomsnittliga barn ligger 
på 29 procent och bland de motoriskt 
duktiga på 20 procent.

Tidig behandling avgörande vid riskbete-
ende hos barn
Sten Levander, Lunds Universitet, fö-
reläste under titeln ”Riskbedömning 
och riskhantering vid utagerande per-
sonlighetsstörning i kliniskt vardags-
arbete”. En stor del av de kriminella 
skulle kunna diagnostiseras inom au-
tismspektrum och skall helst behand-
las tvärvetenskapligt och ses på ur ett 
livsloppsperspektiv. Denna grupp ut-
märks av svag anknytning, få åtagan-
den i förhållande till andra, föga res-
pekt/lojalitet med det konventionella 
samhället, styrs inte av medkänsla och 
samvete i samspel med andra, har svag 

Ingvar Lundberg illustrerade sin 
fascine rande föreläsning med bl a mål-
ningar från människornas tid i grottor, 
som här franska Lascoux. 

Överlevnad kommer före lust
Relationens vikt, ”Utan du, inget jag” 
(Martin Buber) var också budskapet 
hos Eva Tideman, från Lunds Univer-
sitet, som höll en andlöst gripande fö-
reläsning med väl valda citat från litte-
raturen. Hon började med att jämföra 
en neuron med människan, båda vill ha 
roligt, påverkar varandra, blir skralti-
gare med åren, vill ha kontakt – mellan 
synapserna och socialt för människan, 
måste leva i en relation, bör kunna ta 
den andras perspektiv och har en ”gyl-
lene regel”. Evolutionen har däremot 
prioriterat överlevnaden framför att ha 
roligt. Så finns det alltså fler negativa 
språkliga uttryck för negativa upple-
velser och det påpekades att mobbning 
i skolan är en riskfaktor. Det viktiga 
samspelet mellan lärare och kamrater 
kommer inte till stånd vid mobbing. 
Det viktiga samspelet igen, nu mellan 
barn och föräldrar lyftes fram igen. I 
samspelet ökar oxitocinhalten som är 
ett hormon och en signalsubstans som 
stimulerar kroppen vid vänlig, fysisk 
beröring. I titt-ut-lekar ökar dopamin 
och serotonin och utvecklingen får en 
skjuts. Förälskelse aktiverar samma 
reaktioner som kokain. Jag vill inte 
heller låta er, mina seniorpsykologkol-
legor gå miste om Evas citat av Woody 
Allen ”It’s not that I’m afraid to die, 
I just don’t want to be there when it 
happens!” Fortsättning nästa sida



10

självkontroll och ofta alldeles för hög 
självkänsla. Impuls- och affektkont-
rollen är bristfällig liksom de exeku-
tiva funktionerna. 

Problemen debuterar tidigt och kan 
före puberteten sorteras in under dia-
g noserna ADHD och Trotssyndrom/
Uppförandestörning. I puberteten till-
kommer vanligen missbruk och krimi-
nalitet, som sedan följer individen upp 
i vuxenlivet. Psykosrisken är femdubb-
lad och överdödligheten uttalad. Här 
bör behandling sättas in före tio års 
ålder. Man bör koncentrera sig på ung-
domar och kroniker i behandlingen, 
som måste skräddarsys, då heterogeni-
teten i gruppen är stor. Tidig diagnos, 
tidig behandling är vad som förordas. 
Vid utredning skall ansvaret för utred-
ningen delas lika med patienten.

Skapa mening
Titeln hos Ulf Stålberg, privatpraktise-
rande psykolog och psykoanalytiker i 
Malmö, var ”Neuropsykiatriska diag-
noser ur ett psykoanalytiskt perspek-
tiv – förståelse och behandling”. Kär-
nan i hans bidrag uppfattade jag som 
att människan alltid och kontinuerligt 
söker efter en förståelse av sig själv 
och att de sensationer som uppstår i 
kroppen, alltid används till att bygga 
en subjektiv bild av sig själv, världen 
och sig själv i världen. Stålberg har ar-
betat med patienter med svår ADHD 
och utgått från Bions teorier om tän-
kandet, hur man tänker och vad man 
tänker. Utan att gå in på detaljer har 
målet varit att hjälpa patienten till ett 
bättre symboliskt tänkande. Han kon-
staterar att om man skall göra något 
åt en person med ADHD måste man 
träffa dem ofta, fem dagar i veckan. 
Tystnad är förbjuden, T måste vara 
aktiv hela tiden och interagera med P 
här och nu. Uppgiften är att menings-
göra sensoriska upplevelser hos P. Allt 
T säger måste innehålla: – sensus, det 
vi ser, hör, känner och myth – tanke, 
teori, modell samt passion – T måste 
älska sin patient och vara passionerat 
närvarande. 

Svårt att mentalisera vid bipolära tillstånd
En annan svårbehandlad grupp är per-
soner med boarderline personlighets-

störning, som Martin Brüne, Universi-
tet i Bochum, Tyskland har arbetat 
med. Under titeln ”Social cognition 
in Boarderline Personality Disorder” 
(BPD) berättade han om sina resul-
tat. Svårigheterna för BPD är att ta in 
andras mentala tillstånd såsom önsk-
ningar, tro, känslor och intentioner 
åtminstone när BPD befinner sig i ett 
agiterat tillstånd. Från anknytningsteo-
retisk synvinkel har hävdats att de pga. 
osäkra upplevelser av relationer under 
barndomen undviker att aktivera sina 
mentala förmågor, särskilt i situationer 
i vilka de blir översvämmade av rädsla 
att bli övergivna. Genom att undvika 
mentalisering, kommer inte den ”elaka 
mamman” tillbaka.

Effekten av tidig extrem stress kan 
ses på hjärnavbildningar. Dysfunktio-
nell mentalisering är alltså ett försvar. 
Detta kan delvis förklara deras oför-
måga att forma sammanhängande bil-
der av andra personer och stärka deras 
upplevelse av att andra är opålitliga. 
Nya undersökningar som använt sig 
av ekonomiska spel, visar deras djup-
gående svårigheter att upprätthålla och 
återskapa tillit till andra. Det intressan-
ta är att de mycket väl kan känna vad 
andra känner när de inte är i stress.

Martin Brüne tog också upp neuro-
biologiska aspekter, som att oxitocinet 
har en differentierad effekt på BPD. 
Normalt ökar ju oxitocinet när mor-
barn-bondingen ökar, tilliten ökar, 
sam arbete ökar och pair-bonding 
ökar. Hos BPD minskar samarbetet 
när oxitocinhalten ökar, det kan t o m 
kollapsa. Det verkar som om det ökar 
ångesten och undvikandet. Det förvär-
rar alltså situationen för BPD. När BPD 
går i terapi, försöker man öka tillliten 
för att öka mentaliseringsförmågan, 
som ökar tilliten.

Forskning kring  ”Theory of Mind”
Sven-Olof Dahlgren, Göteborgs Uni-
ver sitet, presenterade sin och Annika 
Dahlgren Sandbergs forskning kring 
”Theory of Mind i test och verklighet” 
dvs forskning om att förstå hur andra 
tänker, vad som försiggår i någon an-
nans huvud. Man har konstaterat att 
normala barn har en god ToM redan 
vid fyra års ålder och testresultat med 

normala barn är robusta. ToM varie-
rar från land till land. I Kina utvecklar 
barn den snabbare än i Sverige. Meto-
der som används för att mäta ToM är 
både direkta och indirekta, t ex Hap-
pés indirekta bilder. Det mest välkän-
da testet är väl Sally-Anne-bilderna. 
Nya test håller på att tas fram, men 
de brister fortfarande i ekologisk va-
liditet, dvs. barnen får mycket tid på 
sig, medan de i en verklig situation 
bör kunna avgöra blixtsnabbt hur den 
andra personen tänker och känner.

Gunnar Windahl, Hamburgsund, 
undrade ”Spegel spegel i hjärnan där, 
vem tror du att jag är?” Med det pekade 
han på förhoppningarna som knutits till 
upptäckten av spegelneuronerna, som 
aktiveras både när jag ser någon göra 
något och när jag gör det själv.  Man 
har hoppats att man skulle få större för-
ståelse av mekanismerna bakom socia-
la förmågor och social kompetens. Be-
grepp som imitation, empati, Theory of 
Mind, tidigare mentalistiska begrepp 

”Metaforer är byggnads-
ställningar och är viktiga 
när vi bygger teorier, men 
det blir inga hus av dem”

Fortsättning Sveriges Neuro-
psykologers Riksstämma ...

har fått en psykobiologisk förankring. 
Men använder vi rätt vokabulär när vi 
pratar om hjärnan? 

Ett exempel är schizofreni. Det finns 
inte, det är ett konstrukt, men männis-
kor som hallucinerar finns och är verk-
liga. Så länge man vet att uppmärk-
samhet och emotion är konstrukt är 
det OK, för vi måste kunna prata om 
dem. Vi måste skaffa oss överbryggan-
de teorier och undvika kategorisam-
manblandningar som ”Volvo, villa och 
fobi.” Kategorisammanblandningarna 
gör att vi tror att det vi för ihop också 
är jämförbart. Metaforer är byggnads-
ställningar och är viktiga när vi bygger 
teorier, men det blir inga hus av dem. 
Som exempel på en god teori nämns 
Piagets basantaganden som har en sys-
temisk innebörd i hypoteserna.

Den som önskar fördjupad informa-
tion, rekommenderas gå in på SNPFs 
hemsida, där föreläsarnas material är 
publicerat.  
Claire Gamstedt
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vill säga vi får inte symmetrisk trappa 
men 100 år är en trolig ändpunkt.

Även idag är ålderstrappan aktuell. 
Till exempel äldreberedningen SE-
NIOR 2005 uppmanade regering och 
riksdag att riva ålderstrappan. De me-
nade att trappan pekar på ett eget an-

svar för sjukdom och död. Mer 
tydligt var att den planerade 
äldrepolitiken lämnar den fjär-
de ålderns gamla därhän – de 
som är 80 år och äldre. Sam-
tidigt kan inget ansvarsfullt 
samhälle lämna ålderstrap-
pan – det biologiska åld-
randet – därhän. Även om 
vi lever längre och är fris-
kare är hela livet ett bio-
logiskt åldrande och det 
börjar märkas ungefär 
vid sjuttio.

Ålderstrappan som referens
Det är den här referensramen jag ser 
framför mig när jag tar fram Patricia 
Tudors Den fjärde åldern. Hon avslu-
tar också förordet med följande pro-
gramförklaring: 

Snart är jag sjuttio och står inför en ny 
fas i livet, ”den fjärde åldern”, som jag 
har valt som titel på den här boken. 
Att skriva har tvingat mig att ännu en 
gång fråga mig själv vad jag vill med 
mitt liv och hur jag vill leva det.

Det är ord som syftar framåt mot en 
beskrivning av hur vi hanterar ålder. 
När jag fortsätter läsandet hittar jag 
ingen sådan beskrivning  och boken 
ger heller inte mig någon grund för 
egna funderingar. Vad hennes berät-
telse handlar om är nämligen de sju 
dödssynderna. Och jag får ingen hjälp 
att knyta dessa till den fjärde åldern. 
Dessutom för egen del har jag nämli-
gen färre möjligheter till sådan synd 
än jag hade i andra och tredje åldern 
i mitt liv. Det är dock trots allt intres-
sant att se vad berättelsen kan ge i 
form av egna tillbakablickar och ak-
tuella tankar.

Dödssynder är alltså sju till antalet 

Lästips

Den syndiga människan
”Den fjärde åldern” är titeln på Patri-
cia Tudor-Sandahls senaste bok. Den 
handlar om de sju dödssynderna. 
Hans-Olof  Lisper har läst den och  de-
lar här med sig av de funderingar och 
frågor som den väckt hos honom.

  ankelusten kring Skinners 
 Enjoying old age  
 krävde påfyll-
ning, och ögat föll 
på de vackra omsla-
gen till Den fjärde 
åldern och När ho-
risonten flyttar sig 
– att bli gammal i en 
ny tid. Den första bo-
ken är Patricia Tudor-
Sandahls och den andra 
Bodil Jönssons. Jag tar 
en i taget och börjar med 
Patricias, och så ser jag ti-
den an. Kanske tankelus-
ten räcker även för Bodils.

Det var titeln, den fjärde åldern, som 
fångade. Men vad är den fjärde åldern? 
En kontakt har jag från mitt hemland-
skap Dalarna. Där vandrade målare 
från slutet av 1700-talet och hundra 
år framåt omkring och dekorerade 
innerväggar, de s k dalmålningarna. 
Ålderstrappan var ett vanligt motiv att 
smycka med de karaktäristiska kur-
bitsblommorna. I trappan illustreras 
ökad svaghet och brist på livslust med 
behov av hjälp och sängläge. Trappans 
höjdpunkt är vid 50 år och sedan blir 
män och kvinnor kutigare och kutiga-
re, får käpp och vid 100 år är det dags 
för himlafärden. 

I ålderstrappan motsvarar varje 
trappsteg tio år. Fem trappsteg uppåt 
till livets 50-åriga höjdpunkt. Därefter 
fem steg nedåt till 100 år. På varje steg 
har vi personer som visar livets ske-
den. Barndom, ungdom, giftasålder, 
familjeålder osv. Delar vi trappan med 
fyra delar startar den sista fjärdedelen 
vid 75. Själv var jag då i dagarna inne i 
andra året på den fjärde åldern.

Idag skulle förmodligen höjdpunkten 
på trappan vara förskjuten uppåt, det 

och jag inleder med att ta hjälpa svens-
ka Wikipedia:

De sju dödssynderna, huvudsynder na 
eller kardinalsynderna, är begrepp 
inom katolicismen. De har alla posi
tiva motsvarigheter i de sju dygderna. 
De sju dödssynderna var under medel
tiden tillsammans med de tio bud
orden de främsta utgångspunkterna 
för etiska diskussioner och betraktel
ser. Termen kommer av att de anses 
leda till dels andra laster och synder, 
dels till evig fördömelse, ifall syndaren 
inte ångrar sig.

Synd i ett psykologiskt perspektiv
Det verkar alltså som att vi ska hand-
skas med ett religiöst andligt problem, 
men förmodligen handlar Patricias tan-
kar om syndandet i ett psykologiskt 
perspektiv. Eventuellt hennes eget syn-
dande i tillbakablick. En aktuell an-
knytning kommer faktiskt redan i in-
ledningen. När Patricia en dag ska köpa 
biljetter och från tjejen i luckan får höra 
– ”Pensionärs, eller?” – och reagerar:

Jag som nyss känt mig så fräsch och 
pigg kände mig nu som något som 
katten släpat in. Vad håller jag på 
med? Tänkte jag sedan. Är min själv
känsla så skör att en småsak kan få 
den att vackla? Och handen på hjär
tat, ville jag egentligen ge sken av att 
vara yngre och mer tilldragande än 
jag är? En pinsam tanke: Ändå dök 
den upp och tvingade mig att inse hur 
lätt jag faller i fåfängas fälla.

Patricia noterar att samma reflektion 
finns i hennes bok Den tredje åldern. 
Min reflektion blir att insikter om hur 
man feltänker i förhållande till hur 
man vill tänka inte förändrar hur man 
tänker. Förmodligen krävs, vad som är 
kärnan i K i KBT, att patienten tränas 
i att tänka annorlunda. Säkert är det 
svårare för psykologer att träna eget 
nytänkande, än att som patient att få 
hjälp med nytänkandet.

I slutet av inledningen kommer för-
klaringen till bokens tema – de sju 
dödssynderna:

T
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Vi förstör och sätter upp hinder för 
oss själva. Det är synd, tycker jag. 
Inte bara synda i största allmänhet 
utan i ordets djupare mening. För 
synd är ett ord som har förlorat 
sin forna laddning. Det får oss inte 
längre att stanna upp, tänka och 
känna efter.

För mig, med synd forntida oladdat, 
blir begreppet nu exotiskt intressant, 
ett oupptäckt sätt att tänka, kanske 
något viktigt även för dagens psykolo-
ger. Att Patricia hänvisar till sitt eget 
liv gör också det hela spännande:

När jag först började fundera på att 
skriva om hur synd kan stå i vägen 
för oss från att mogna och bli de 
människor vi skulle kunna vara, dök 
många mörka minnen upp. Synd var 
förknippat med förbud mot det som 
jag tyckte var kul men som jag inte 
fick göra, därmed också förknippat 
med skuld och skam därför att jag 
gjorde det ändå.
 Men ju mer jag funderade på hur 
mitt eget liv har sett ut och vilket 
ansvar vi har för den värld som vi 
har fått att förvalta, desto mer upp
märksam blev jag på hur synden kan 
förstöra för oss. Och att vi faktiskt 
kan gör något åt det.

Styrande moralregler
Jag ser en motsats i dessa två stycken. 
I det första talar Patricia om att det 
var synd att barndomen begränsades 
av att vissa roliga saker betecknades 
som synd. Här blir synd något som 

omgivningen använde för att styra. 
Det andra stycket ger mig en känsla 
av synd som en realitet. Vi bryter mot 
en högre regel, motsvarande tio Guds 
bud, och därmed går världen mot en 
katastrof. Men att genom att inte syn-
da, vilket vi har kontroll över, finns 
ändå ett hopp.

Övergripande enligt Patricia Tudor-
Sandahl i en tidig kapitelrubrik: Det  
är synd att missa målet. Med detta 
menar hon, om jag försöker samman-
fatta, att vi har krafter och motkrafter 
inom oss. Följande kan vara en lämp-
lig beskrivning:

Synd är det som vi gör, eller det 
som vi låter bli att göra, som ökar 
avståndet mellan den vi är och den vi 
har möjlighet att bli. Det som får oss 
att stanna upp i vår utveckling och 
avsäga oss vår del av ansvaret att full
borda det som vi är skapade till.

Här har vi en beskrivning av något inre 
som vi skulle kunna helt kontrollera 
om vi ville och därmed handla annor-
lunda. Det här är ju, om jag går tillba-
ka till Skinners bok Enjoy old age, en 
motpol till att se, som han säger, hur 
vi styrs och styr och vad som vi och 
andra gör. Vad vi alla enligt den inre 
modellen har är alltså en god grund.

Synden lockar
Men om grunden istället är dålig? Att 
vi har arvsynden som utgångsläge, och 
inte i dopet befriats. Kampen kan då 
bli hård:

Synd lockar. Det får vi inte sticka 
under stol med om vi vill förstå vad 
synden spelar för roll i våra liv. Det 
vore enkelt om det som är dåligt för 
oss också var fult och motbjudande 
och om det som är bra för oss alltid 
var vackert och fint. Så är det inte. 
Man ska inte underskatta syndens 
dragningskraft. Men heller inte 
glömma att det finns motkrafter och 
att det är vi själva som väljer vilka av 
dessa krafter vi vill stödja.

Igen ser jag i citatet den ensamma 
människans kamp med inre krafter. 
Frågan är om denna beskrivning, sann 
eller osann, hjälper oss att handla 
bättre mot andra människor eller hjäl-
per oss i att hjälpa varandra mot en 
bättre värld?

Den fula girigheten
På grund av begränsat utrymmet be-
gränsar jag mitt referat till den enligt 
min mening dagsaktuella girigheten, 
där några få i samhället skor sig på de 
mångas insatser. Rubriken på avsnit-
tet, Girighet – mycket vill ha mer, sä-
ger vad jag menar.

Patricia börjar kapitlet med ett eget 
exempel hur hon utifrån jämförelser 
med andras arvoden förhandlar upp 
sin eget. Och till slut blir det slut:

Samtalet slutade i ilska och besvikelse. 
Jag skäms än i dag när jag tänker på 
det. Det handlande mer om stolthet, 
avund och prestige än om pengar. En 
maktkamp som ingen av oss vann. 
Jag lämnade en intressant uppgift 
som var hyggligt betald, han blev 
av med en populär skribent. Att få 
ordentligt betalt kan vara en positiv 
drivkraft. Felet är att inte inse när det 
är tillräckligt. Det ligger i girighetens 
natur att aldrig vara nöjd, i alla fall 
inte särskilt länge.

I exemplet ser jag snarare ett positivt 
förstärkt beteende. De upprepade, lyck-
ade kraven på mer betalt framgår i tex-
ten, men inte i i citatet. Med tillägget 
att ”inte inse” som kriterium på synd, 
hamnar vi i en intressant situation i 
en kombination där inlärning kämpar 

Ålderstrappan i kurbistmålning av Winter Carl Hansson i Danielsgården, 
Bingsjö, 1799. Nio steg.

Fortsättning nästa sida



13

med syndamoral. Girighet är på så vis 
en följd av en social referensram, sam-
tidigt som girigheten ses som en synd-
full kraft inom oss:

Giriga impulser dyker nu och då upp 
hos oss, det är inget konstigt, bara vi 
inte ger efter för dem. I vår strävan 
efter ”mer” offrar vi sådant som vi 
inte har råd att mista. Till exempel 
hälsa, tid och sinnesro.

Citatet är ett exempel på tillvarons 
svåra balansgång fram till att fullbor-
da ”det som vi är skapade till att nå”. 
Patricia kommer in på konsumtion 
över måtta i samband med girighet:

Man kan få uppfattningen att girighet 
är livets yttersta mening. I reklamens 
värld är habegäret naturligt, nyttigt 
och nödvändigt. Självklart är vi födda 
för att shoppa! Kommersen tar aldrig 
paus.

Det här är ett exempel på hur girighet 
utnyttjas eller skapas, dvs girighet för-
knippas med något yttre. Däremot om 
vi vill göra något åt det kända inre ha-
begäret blir det svårare. Hur ska vi bära 
oss åt för att påverka inre krafter. 

Kan barn vara syndiga?
En tanke slår mig när jag ogirigt ger 
sista lilla, lilla biten av min lunchbulle 
till Aia (blind nioårig västgötaspets) – 
kan barn, som inte hört talas om några 
synder, synda, t ex vara giriga? Vilket 
ansvar har i så fall föräldrarna? Igen är 
jag tillbaka i Skinners tankar kring öm-
sesidigheten i våra handlingar. Har för-
äldrarna inte till och med hela ansvaret 
för barnet syndfulla handlingar? Eller 
är barnet odöpt och girigt visar på att 
arvsynder finns?

Och vad ska vi göra med den synd 
som för Patricia ”var förknippat med 
förbud mot det som jag tyckte var kul 
men som jag inte fick göra, därmed 
också förknippat med skuld och skam 
därför att jag gjorde det ändå”? Det 
var väl de vuxna som bestämde regler 
och påföljder och därmed skapade den 
bestående synd, som ligger bakom de 
intressanta boksidor jag nu tar del av. 
Eller har kanske Gud ett finger med i 
spelet? Dödssynderna har ju definitivt 
en religiös grund. Och religion, kanske 

är en ursprunglig form av psykologi? 
Jag tänker ofta så när jag ibland kvart 
i sex halvörat tar del av P1:s morgon-
andakt.

Girighet styr i många fall
I vilket fall tycks Patricia se girighet 
som grund för mycket: ”Girighet kan 
ligga bakom manipulation, illojalitet, 
stöld, svek, våld och annat som vi gör 
när vi sätter vårt eget bästa framför 
andras”. Min reflektion: Är detta, att 
lägga något djupt i människan, en en-
kel eller en komplicerad förklaring? 
Kan en dödssynd som girighet förkla-
ra komplexiteten från manipulation 
till eget bästa framför andras. Jag tror 
inte detta, utan ser det som en enkel 
förklaring, utan större precision. Inte 
heller hennes egna exempel på girighe-
ten övertygar mig om motsatsen, sna-
rare tvärt om.

Problematiken kan vidgas när sam-
vetets röst kring girighet ska tystas:

Man kan exempelvis isolera sig, 
hålla sig på avstånd från ”vanliga” 
människor och umgås bara med dem 
som har samma ekonomiska status 
som man själv. Man kan bli maktlys
ten, kylig och cynisk, få oförklarliga 
kroppsliga symptom, bli en ”work
aholic”, hamna i en depression, 
missbruka sex eller alkohol och så 
vidare. Vi är bra på att finna sätt att 
hålla skammen i schack och föra oss 
själva bakom ljuset. I det långa loppet 
lider vi av detta.
Men är detta ännu mer komplicerat 

eller enkelt?:
…de sju dödssynderna vävs in i och 
samverkar med varandra. Vissa 
ligger särskilt nära varandra såsom 
girighet och avund. Avund heter envy 
på engelska och girighet heter greed. 
Den brittiska psykoanalytikern Nina 
Coltart har myntat begreppet grenvy 
för att belysa detta.

Räddningen finns kanske i dygdernas 
motvikter. 

Vägen bort från girighet
Rubriken på nästa kapitel säger att, i 
generositet och ”waning wisely”, kan 
vi stå mot vår girighet. Wikipedia sä-
ger att generositet är: ”En personlig 

egenskap. Den generöse är frikostig 
i sitt givande till andra och ger utan 
förväntan om återgäldelse även om det 
innebär en personlig uppoffring”. Av 
Patricias berättelse får jag en känsla 
av att hon skulle hålla med om denna 
summering.

Hon exemplifierar nämligen genero-
siteten bland annat så här:

Generositet handlar om mycket 
mera än att vara givmild med 
pengar och ting. Den är en attityd 
som visar sig i livets alla delar. Man 
kan vara mer eller mindre generös 
med sig själv genom att till exempel 
ge av sina arbetsinsatser, förmedla 
kunskaper, lära ut färdigheter, vara 
beredd att lyssna, dela med sig av 
sina erfarenheter, infall och idéer. 
Och inte minst genom att ge av sin 
tid. Att visa tydligt vad man tänker 
och känner kan också vara ett sätt 
att visa generositet.

Här ser jag ett problem. Om vi ser 
handlingar som följd av en egenskap 
(något inre), och inte ser till ömsesi-
digheten mellan ett jag och ett du så 
kan min generositet leda mig fel. Låt 
mig ta exemplet ”förmedla kunskaper 
och lära ut färdigheter”, två rätt syno-
nyma manifestationer av generositet. 
För förmedling krävs dock mer än en 
generös vilja att dela med sig. Fram-
för allt krävs en färdighet att lära ut 
kunskap. Om vi accepterar det mål 
som Sokrates hade, att förlösa min 
kunskap, stämmer det illa med att du 
generöst vill ge mig av din stora kun-
skap. Här hamnar vi lätt i en annan 
synd, i ett högmod att generöst dela 
med mig av min stora kunskap, utan 
att fråga dig om lov.

Generositet kräver ömsesidighet
Även det synbart generösa i att vara 
beredd att lyssna kräver samma öm-
sesidighet i analysen. Här ser jag uti-
från trettiofem års erfarenhet av sam-
talsträning ett mönster där vi mindre 
ska se till mitt inre än till hur du upp-
lever mig som ditt yttre. Det är din 
upplevelse av mig som samtalspartner 
som ska ge mig ledtrådare till vad som 
är bra lyssnande. Detta blir tydligt i 
några exempel.
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I en jämförelse mellan akademiker 
och yrkesverksamma präster utgick 
jag från att prästen i sitt yrke bör upp-
leva sig generös i sitt lyssnande. Ser 
man på vad som de säger och hur det 
upplevs fanns det inga skillnader mel-
lan präster utan samtalsträning och 
andra akademiker. Däremot lyssnade 
präster med samtalsträning på ett sätt 
som upplevdes som mer lyssnande.

 Om vi inte har något språk som be-
skriver vad som är bra lyssnande och 
ingen träning i att lyssna bra, kan vi 
uppleva oss som generöst goda lyss-
nare utan att egentligen vara detta. 
Rådet att lyssna generöst ger nämligen 
inga instruktioner om vad som känns 
bra för den som berättar. Utifrån des-
sa tankar om begreppet generositet 
menar jag att insikter om egna döds-
synder inte heller räcker för att ändra 
det handlande som manifesterar syn-
dandet.

Övergripande tankar
I mina tankar baserade på läsningen 
av Patricia Tudor-Sandahls bok Den 
fjärde åldern saknar jag hennes tankar 
om det åldrande vi var för sig ska gå 
igenom. Vad jag istället med viss för-
tjusning har funderat på är en religiös 
grund som vi inte delar. Hon påverkad 
och jag opåverkad av tankar om sju 
dödssynder. Förmodligen har jag felat 
i lika mycket som hon, men jag ser det 
kanske i andra termer, och förmodli-
gen med annat resultat.

Även om hon inte skriver om åld-

rande tycker jag det går att jämföra 
Skinners beskrivning av människan 
och Patricias tillämpning av traditio-
nell personlighetspsykologi

Mer allmänt vill jag mena att inre 
beskrivningar gjorda i efterhand är 
mycket tveksamma. Vad som krävs är 
istället prediktioner av de handlingar 
som Patricia Tudor-Sandahl tar upp 
som exempel. Detta är naturligtvis 
inte Patricia ensam om, utan karaktä-
riserar den gängse personlighetspsyko-
login. Jag jämför sedan Skinner som 
betonar det yttre och Tudor-Sandahl 
som betonar det inre. 

Det betyder att Skinner enbart hän-
visar till vad som är yttre observerbart, 
beteenden och redovisade tankar. Inom 
den ramen kan vi sedan söka efter 
och pröva kausala samband. Handlar 
det om de sju dödssynderna ser vi till 
tankar kring dessa och de eventuella 
beteenden och obehagliga tankar som 
är förknippade med dödssynd. Vi be-
höver då inte fundera kring hur vi ska 
definiera dödsynder, och vi kan utan 
problem handskas med att varje män-
niska har ett eget sätt att förhålla sig 
till begreppet. Det har heller ingen be-
tydelse att vi i en djupare mening för-
kastar begreppet, och menar att någon 
Gud som bestämt vad som är ointres-
sant inte existerar. Det viktiga är att 
vi ser på vilka negativa konsekvenser 
en viss persons tankar om dödsynden 
har. Sättet att resonera är det samma 
även om jag religiöst tror på Gud. För-
modligen blir det då något mer kom-

plicerat i min egen hjärna.
Den inre modellen söker inne i män-

niskan efter förklaringar till det yttre 
observerbara, beteenden och tankar. 
Här blir, som för Patricia, sökandet 
efter dödsyndernas vara väsentligt. 
Vad som då redovisas är årens tankar 
om dessa, utan att någon evig överens-
kommelse presenteras.

I praktiken för den vardagligt tän-
kande människan blir det skillnader. 
Med den inre modellen blir det som 
Patricia framhåller att vi ska bli med-
vetna om hur vi syndat och forsätter 
synda, och på så vis kunna sluta syn-
da. Med den yttre modellen gäller att 
identifiera det beteende som vi anser 
”syndigt” och försöka hitta yttre för-
ändringar och tankar som minskar 
”syndandet” här och nu. I inget av fal-
len är detta en lätt uppgift för vare sig 
psykologer eller lekmän. Den radikala 
lösningen på syndandet är att i varda-
gen enbart nämna dödssynderna som 
historiskt religiöst fenomen utan bä-
ring för dagens människor.
Hans-Olof Lisper

Girighet kan styra mycket av vårt handlande då vi bara har vårt eget bästa för ögonen. Pieter Brueghel d. ä. skildrade girigheten år 1558 
(beskuret). Källa: Hieronymus Cock. Bibliothèque Royale, Cabinet Estampes, Brüssel. 
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Det jag vill berätta om är hur psykolog-
organisationen – och den professionella 
rollen – vuxit fram i Göteborgs stad 
och hur det påverkat mitt arbete som 
psykolog och som psykologchef. 

De flesta kommunanställda psyko-
loger arbetar inte i första hand med 
direktarbete (dvs möta klienter/patien-
ter) utan med indirekt arbete – att möta 
andra personalkategorier som arbetar 
t ex med barn i förskolan och skolan, 
äldre inom äldreomsorgen eller män-
niskor med sociala problem. Därav 
rubriken – att arbeta genom andra.

Psykologorganisationen inom social-
förvaltningen i början på 70-talet
Min yrkesverksamhet började, efter 
ett litet inhopp vid BHV och BUP, 
inom socialförvaltningen i Göteborg, 
där jag hade min tjänst i den centrala 
psykologgruppen och arbetade inom 
två områden – distriktsbarnhem och 
förskola. Gruppen leddes av en chefs-
psykolog. Till gruppens uppdrag hörde 
också andra områden inom den sociala 
verksamheten. I fokus i förskolan var 
från början de sk M-barnen. De kom 
”på remiss” från BUP då man ansåg 
att en vistelse i barngrupp skulle vara 
ett gott stöd i barnets utveckling. M 
stod för ”medicinska skäl”. Mitt arbe-
te innebar observation och återrappor-
tering till BUP men också rådgivning 
till personal.

En parentes – förskolans två identiteter 
70-talet var inte bara ett årtionde med 
tydligt barnfokus. Något hände också 
med kvinnornas yrkesarbetande. Även 
om det funnits olika former av dagom-
sorg tidigare var den vanligaste for-
men ”lekskola”. Många barn saknade 
fortfarande tillsyn efter skola/förskola. 
Vi talade mycket om ”nyckelbarnen”, 

som fick gå hem ensamma. 1975 åla-
des kommunerna att ansvara för en 
förskola för alla sexåringar. Den stora 
utbyggnaden av daghem påbörjades 
samtidigt som alltfler deltidsförskolor 
försvann. Det blev också tydligt att 
förskolan hade två identiteter – från 
att huvudsakligen ha varit ”barnträd-
gård” för barnens skull till att också 
bli barnomsorg för förvärvsarbetande 
föräldrar. Denna dubbla identitet är 
fortfarande tydlig.

Konsultationen som metod – först inom 
förskolan 
Av de kommunala verksamheterna var 
det i förskolan som man först började 
tala om konsultation som metod. Rap-
porten Konsultation i förskolan (Carl-
berg, Guvå och Teurnell 1975) bygger 
på Caplans teorier (han som kom att bli 
och fortfarande är en guru inom kon-
sultationsvärlden) och talade om tyd-
lig distanserad roll, aldrig se barnen, 
personalen i fokus, stick i stäv med hur 
vi åtminstone i Göteborg arbetat. Man 
kan undra varför förskoleverksamhe-
ten blev utgångspunkten för dessa i 
vårt sammanhang nya teorier. En för-
klaring kan vara att det var en relativt 
ny verksamhet som just sökte efter sin 
identitet. Ytterligare en förklaring kan 
vara att förskolepersonalen var dukti-
ga på att se hur de genom att ändra sitt 
beteende också gjorde det möjligt för 
barnet att ändra sitt beteende, vilket 
konsultationen hjälpte dem med.

Med utbyggnaden av daghemmen 
växte psykologorganisationen – och 
förändrades
Från att ha varit några få psykologer 
ökade antalet psykologer snabbt i sam-
band med förskoleutbyggnaden. Sam-
tidigt gick Socialförvaltningen igenom 

två stora decentraliseringar på 70- och 
80-talet. Det påverkade också psyko-
logorganisationen. I det första steget 
splittrades den centralt placerade grup-
pen i flera små grupper med geografisk 
tillhörighet. I andra steget fick dessa 
grupper mot slutet av 80-talet intäktsfi-
nansiering, ”köp- och sälj” i dagligt tal. 
Det byggde på tanken att de pengar, som 
finansierade psykologtjänsterna, skulle 
finnas så nära ”brukaren” som möjligt, 
dvs ute i verksamheterna. Ansvariga 
chefer inom förskoleverksamhet, famil-
jehemsverksamhet, distriktsbarnhem, 
hemma-hos- verksamhet m fl verksam-
heter, där psykologerna hade sina upp-
drag, blev nu beställare av psykolog-
tjänster. Och vi ”sålde vår kunskap”. 
I det sammanhanget blev det väldigt 
tydligt att det var svårt att få andra att 
förstå vårt arbetssätt ”att arbeta genom 
andra”. Det var inte vad man förknip-
pade med psykologer, som de flesta såg 
som behandlare. Det stod klart för oss, 
både psykologer och psykologchefer, 
att vi måste tydliggöra vårt arbete och 
våra metoder. Vi måste också ha res-
pekt för att vi nu arbetade på uppdrag 
och att det för alla uppdrag fanns en 
uppdragsgivare, som vi måste förhålla 
oss till. Det ledde till att en process 
startade, som för oss psykologer inom 
kommunens verksamheter varit oer-
hört viktig för utvecklingen av rollen, 
av den professionella hållningen. Och 
grunden i den processen var konsulta-
tionen eller kanske snarare det konsul-
tativa förhållningssättet som ett sätt 
att arbeta genom andra.

Stadsdelarna gör entré
1990 kom stadsdelsreformen, där so-
cialförvaltning, skolförvaltning och 
omsorgsförvaltning samorganiserades 
i 21 geografiska områden. Sex (senare 
5 och 4) psykologenheter bildades av 
de psykologer, som fanns i de samorga-
niserade förvaltningarna och leddes av 
psykologchefer. Vi fick relativt fristå-
ende placeringar i någon av de stads-
delar vi skulle serva och uppdraget att 
arbeta mot alla stadsdelarnas verksam-
heter. Och fortsatt intäktsfinansiering.

Nu kom en spännande tid när tre psy-
kologkulturer skulle smälta 

Två yrkesberättelser
Under två möten i Västra regionen, nov. -11 och jan. -12,  fick vi ta del av två 
intressanta berättelser om hur det varit att arbeta som psykolog under ett 
långt  och varierat yrkesliv.
 Först kommer Kerstin Nyberg som själv delger oss sin redogörelse. Därefter 
följer Ulla Davidssons referat av Britt Knapes framförande på januarimötet.

Att arbeta genom andra



16

Fortsättning nästa sida

Fortsättning från föregående sida

samman, helst genom att ta tillvara det 
som var bäst i varje kultur. I socialför-
valtningen var vi mycket präglade av 
tänkande kring konsultation och det 
konsultativa förhållningssättet. Det 
förhållningssättet hade underlättats av 
att vi hade en så pass fristående rela-
tion till våra uppdragsgivare och ge-
nom finansieringssystemet en hög grad 
av självständighet. I skolförvaltningen 
sågs psykologerna som en självklar del 
i varje skolas elevvårdsteam, trots en 
gemensam central organisation. Och 
inom omsorgerna var psykologen en 
del i teamet, både organisatoriskt och 
kulturellt.

Samtidigt var resurserna på grund 
av stora besparingar väldigt knappa 
och det blev uppenbart att man, för att 
kunna uträtta något vettigt, var tvung-
en att arbeta genom andra. Kunskapen 
kom bäst alla barnen till godo om den 
förmedlades genom andra yrkesutöva-
re. Samtidigt minskade kontrakten och 
vi blev mycket uppfinningsrika, när det 
gällde att hitta andra uppdrag, t ex ge-
nom projekt. 

Vi klarade att hålla denna organisa-
tion, med mindre justeringar, i 20 år!!! 
trots förändringar i vår omvärld. Det 
tror jag beror på tre framgångsfakto-
rer. Vi arbetade mycket med vad det 
innebär att arbeta i en intäktsfinansie-
rad verksamhet – är de pengar jag drar 
in mina eller är de gruppens. Vi hade 
ett nära samarbete mellan grupperna. 
Och vi chefer var psykologer.

Efter dessa 20 år är nu situationen 
radikalt förändrad och endast en geo-
grafisk grupp finns i nuläget kvar med 
hela bredden av uppdrag från samtliga 
verksamheter inom stadsdelarna.

Att arbeta genom andra – en komplicerad 
process
Arbetet med M-barnen var min första 
inblick i den komplicerade process, som 
det innebär att arbeta genom andra. 
En del i arbetet var att ge rådgivning 
till personalen på förskolan. En perso-
nal, som ibland hade stora behov och 
förväntningar – men lika ofta inga alls 
eller negativa bilder av vad en psyko-
log kan bidra med. Och att ge råd till 
någon som tror att jag ska kunna tala 
om precis hur man skall göra eller nå-
gon som inte frågar efter dem eller som 
rentav känner sig kränkta av att någon 
skall ge råd – hur kul är det??? 

Men ju mer vi i psykologgrupperna 
förstod svårigheten i att alltid arbeta 
på någon annans mark, vilket var vad 
vi gjorde i förskola och skola, insåg vi 
att vi måste utveckla våra metoder. 
Och allteftersom lärde vi oss sakta och 
med rätt mycket motstånd det konsul-
tativa förhållningssätt, som bygger på 
bl a Caplans teori kring Mental Health 
Consultation. Caplans definition av 
begreppet är att det är en interak-
tionsprocess mellan två professionella 
yrkesutövare: konsultanden med sin 
yrkeskunskap, som ber om konsul-
tens hjälp angående ett yrkesproblem, 
där konsultens kunskaper behövs och 
konsulten, som är specialist inom sitt 
yrkesområde. Enkelt uttryckt – det 
måste finnas ett hos mig upplevt pro-
blem, som jag ber om hjälp med av nå-
gon som har annan kompetens än jag 
själv. Konsultens kunskap behövs som 
komplement för att hjälpa den andre 
att lösa ett professionellt problem, 
inte för att lösa problemet för konsul-
tanden. Olikhet och jämbördighet är 
grundläggande begrepp både när det 
gäller den renodlade konsultationen 
och det konsultativa förhållningssät-
tet. Och det ställer oss inför specifika 
professionella utmaningar.

Tre viktiga fokusområden som berör 
det konsultativa förhållningssättet

Psykologens sätt att möta individens 
integritet:
Konsultens uppgift är alltså att möta 
en person inom ett annat yrkesområde 
för att tillföra sina kunskaper, när den 
andre står inför ett psykologiskt pro-
blem. Men ett professionellt psykolo-
giskt problem handlar sällan enbart 
om att sakna kunskaper utan är oftast 
någon form av känslomässig hang-up. 
Så den utökade kunskap som jag tillför 
leder i sig inte till förändring, lösning 
av problemet. Den psykologiska kon-
sultationen innebär därför inte bara 
att överföra kunskap utan att göra det 
på ett sätt som gör det möjligt för den 
andre att lösa sitt problem. Mötet är 
alltså inte bara en intellektuell process 
utan en mellanmänsklig process som 
innebär att jag som konsult måste be-
röra det svåra också ur ett känslomäs-
sigt perspektiv. Konsultation är ingen 
terapi, det är en renodlad situation där 
fokus ligger på arbetet. Tanken ”Hur 

nära får jag då gå för att få fatt i det 
som hindrar en person i sin arbetsupp-
gift?” finns med hela tiden.

Psykologens ansvar:
Att man som psykologkonsult är 
ansvarig för sitt eget arbete är tämli-
gen självklart. Men vilket ansvar har 
man för den ”klient” som konsultan-
den beskriver? Särskilt när man också 
tillhör ”verksamheten” genom att vara 
anställd i Göteborgs stad? Det är frå-
gor som diskuterats mycket. Det här är 
min bild. Det juridiska ansvaret har jag 
inte vid konsultativt arbete. Men etiskt 
och professionellt har jag ett ansvar, 
om nu inte för de formella besluten så 
för att lyfta fram och peka på problem 
och svårigheter, som jag bedömer så 
svåra att de måste åtgärdas. Och detta 
skall jag göra till den som är formellt 
ansvarig och dessutom min uppdrags-
givare. I den överenskommelse, som 
görs kring psykologens uppdrag, skall 
därför ingå en diskussion kring ansvar 
och återkoppling till uppdragsgivaren.

 
Psykologens sätt att hantera egna 
tillkortakommanden:
Alla har vi rätsidor och avigsidor. En-
skilda människor, enskilda situationer 
kan utmana avigsidorna hos oss på ett 
sätt som får oss att gå fel, glömma vårt 
inre öga. Speciellt i mötet med andra yr-
keskategorier väcks några känslor lätt: 
fåfänga (dom vill ha mig!), konkurrens 
(är det jag som är specialist eller inte?), 
avvisande/moraliserande (man får inte 
tycka illa om barn!), ”omhändertagan-
de” (se så god jag är!).

Vad kan vi göra åt detta? Det första 
är medvetenhet – att inse sin mänsklig-
het. Att avdramatisera, t ex genom att 
be om kollegialt råd är bra och innebär 
att jag lär mig också inför nästa gång 
det händer. Och – om man är riktigt 
modig – våga gå in i situationen, kom-
municera på en metanivå och tillsam-
mans försöka förstå t ex parallellpro-
cesser – vad är det som händer här och 
hur hänger det ihop med ert arbete?

Slutord
Teoretiserandet kring konsultation har 
betytt mycket även om det ofta blivit 
för dogmatiskt för mig. Det innebär 
ett synsätt, ett förhållningssätt, som 



17

Rapport från regionerna/Västra
är oerhört viktigt att ta till sig om man 
skall ”arbeta genom andra”. Men som 
examinator i en utbildning kring kon-
sultativt förhållningssätt, som Göte-
borgs Stad och VGR genomfört, ser jag 

Januarimötet hade besök av psyko-
log Britt Knape som berättade om sitt 
arbetsliv inom vuxenpsykiatrin. Hon 
började som biträdande psykolog inom 
narkomanvården på  klinik II vid Lillha-
gens sjukhus och arbetade fram struk-
turen och behandlingsfilosofin inom ett 
behandlingshem för narkomaner som 
tillhörde sjukhuset. Man började med 
miljö- och gruppterapi, motivationsar-
bete och långa behandlingstider. Det 
var en progressiv liten ö inom en helt 
annorlunda psykiatri. Samarbete fanns 
mer med övrig narkomanvård än med 
psykiatrin trots att det fanns psykiatri 
för alkoholister.

Progressivt arbete  
Efter barnledighet och PEG-utbildning 
tillträdde hon 1980  en psykologtjänst 
på klinik I på samma sjukhus. Det var 
en humanistisk klinik med ovanligt lite 
förtryckarmentalitet. Kliniken hade 
flera progressiva avdelningar, dagcen-
trum, dagavdelning, miljöterapeutisk 
neurosavdelning, och man hade en  
diagnostisk kultur, som mer betonade 
förståelse än att sätta rätt stämpel. Det 
fanns vid den tiden tre psykologer på 
kliniken. Britt började arbeta på den 
miljöterapeutiska avdelningen, och 
övertalades att ta ett samordningsupp-
drag för psykologerna.

Psykiatrin sektoriseras
I början av 80-talet sektoriserades 
psykiatrin. Det betydde att mental-
sjukhuset upphörde som organisa-
tion och att varje klinik skulle ta ett 
fullständigt ansvar för ett geografiskt 
område. Psykiatrin organiserades ute 
i distrikten tillsammans med geriatrik 
och primärvård. För klinik I innebar 
ansvaret distrikt Nordost med en stor 
andel invandrare och sociala problem 
i befolkningen. I skolan fanns 96 hem-
språk. Ledorden var teamarbete, öp-
penvård, kontinuitet och helhetssyn. 
Helhetssyn i patientarbetet uttolka-
des som att psykologiska, sociala och 

Från klinisk psykolog till utvecklingarbete i sjukvården
medicinska aspekter skulle beaktas i 
både diagnostik och behandling. Allt-
så togs alla beslut på teamkonferens, 
där läkare, psykolog och kurator var 
med. Patientarbetets bas skulle vara 
öppenvård och därifrån kunde inlägg-
ningar göras. Akutintaget skulle vara 
just ett akut mottagande och inte den 
naturliga vägen in till psykiatrin. Ti-
diga insatser och förebyggande arbete 
var en riktlinje. Det blev en öppen-
vårdsmottagning i Kortedala direkt, 
så småningom också i Angered och 
med tiden både psykosmottagning och 
alkoholmottagning ute i stadsdelarna.

Fler psykologtjänster 
Behovet av inläggningar och sluten-
vårdsplatser minskade med ökad till-
gänglighet och teampsykiatri. De fri-
gjorda pengarna användes bland annat 
till utvecklingmedel och att kraftigt 
utöka antalet psykologtjänster. I klini-
ken arbetade man med familjesamtal 
och nätverksarbete i  patientens pro-
fessionella kontakter. Allt krävde ut-
bildning. 

Psykologen fick en viktig roll i be-
handlingsarbetet och utvecklingsarbe-
tet. Britt blev chefspsykolog och arbe-
tade med klinikens utvecklingsarbete. 
Denna tid innebar en stärkt position 
för psykologerna både i ökat antal 
tjänster och efterfrågad delaktighet i 
förbättringsarbete. Klinikchefer med  
humanism, etiskt intresse och psykody-
namisk kunskap, teambaserad social-
psykiatri i behandling och diagnostik 
skapade en god anda på kliniken och 
ett bra samarbete med vårdgrannar.  
Britt kallar det ”Nordostandan”. Det 
blev lätt att rekrytera riktigt bra med-
arbetare i alla yrkeskategorier.

Distriktsklinikerna sammanslås
1993 kom nästa organisationsföränd-
ring. De olika distriktsklinikerna skulle 
slås ihop och ingå i de två stora sjuk-
husen i Göteborg. Från tidiga insatser 
nära människorna betonades specia-

listpsykiatri. Nordost skulle slås sam-
man med Hisingen och Söder och ingå 
i Östra sjukhuset. De tre klinikerna 
var väldigt olika. Chefen från Nord-
ost blev utsedd att leda verksamheten, 
vilket var en viktig politisk markering. 
En projektledningsgrupp och 17 ar-
betsgrupper arbetade under sex må-
nader fram till genomförandet av den 
nya organisationen. Mycket av Nord-
osts  grundpelare togs med i samman-
slagningen. 

Den nya kliniken organiserades i en 
allmänpsykiatrisk, en psykos-, en be-
roende- och en geropsykiatrisk sektion. 
För varje sektion fanns två chefer en 
läkare och en paramedicinare och det 
var inte alltid paramedicinaren inne-
hade den biträdande chefsbefattningen. 
Britt fortsatte att vara chefspsykolog 
och blev också utvecklingschef med en 
stor utvecklingsenhet och ansvarade 
för utbildnings- och utvecklingsarbete. 
Det blev mycket fortbildning, där psy-
kologerna var viktiga. Chefsutbildning 
och chefshandledning för alla chefer, 
liksom teamutbildning för alla enheter 
blev obligatorisk. All personal hade till-
gång till handledning och fortbildning. 

Tydlig organisation
Linjeorganisationen blev tydlig. Det 
skapades plats för att problematisera 
frågor både på avdelnings-, sektions- 
och kliniknivå. Detta bl a genom ma-
trisorganisationer på klinik och sek-
tionsnivå för alla yrkesgrupper. Alla 
hade tillgång till yrkesmöten. Alla yr-
kesgrupper satt i ledningen på klinik 
och sektionsnivå. Beslutsprocessen var 
tydlig: dialog – förslag – dialog – be-
slut. Ledningen formerade olika forum 
för strategiska frågar och driftsfrågor.

Akutmottagningen gjordes om, och 
fick ett kristeam med fast anställd 
överläkare, psykolog och kurator samt 
lokaler anpassade för samtal. Fokus på 
att första mötet är viktigt och att rätt 

hur unga psykologer fortfarande sliter 
med detta – vad är tillåtet, när gör jag 
fel – så till den grad att det finns risk 
för att de förlorar den egna kompas-
sen, när det gäller vilka metoder och 

vilket förhållningssätt de skall välja 
när de arbetar genom andra.
Kerstin Nyberg
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som förutom två psykiatriska kliniker 
organiserade ett somatiskt akutintag 
med ”psykakut” samt somatiska klini-
ker och operation. Det var spännande 
att möta somatiken. Cheferna där var 
intresserade och svältfödda på psyko-
logi, det var tacksamt arbete att vara 
stöd för chefer på alla nivåer i deras 
behov. Handledningsfrågor, chefs-
utvecklig, etik och fortbildning blev 
viktigt för denna utvecklingsenhet. 
Arbete med att utveckla teamarbete 
i staben (personalchef, ekonomichef, 
informationsansvarig och utvecklings-
chef) blev viktigt här. 

Det fortsatte att omorganiseras 
på SU. 2006 flyttades all ortopedisk 
verk samhet till Område Mölndal och 
därefter blev alla psykiatriska klini-
ker flyttade till Östra. (Ögonkliniken, 
geriatrik, medicin och ortopeden med 
ortopedakut, blev tyngdpunkten på 
Mölndal.)

Efter att Britt slutat 2009 har flera 
omorganisationer gjorts. Idag är psy-
kiatrin omorganiserad igen. Nu har 
två affektiva, en psykos, en beroende, 
en rättspsykiatrisk och en neuropsy-
kiatrisk klinik bildats. Matrisorgani-
sationer har tagits bort och klinikge-
mensamma resurser kraftigt skurits 
ner. Psykologtjänster tas bort. Britt 
kan inte redogöra för detta nya, men 
förslår att Kertin Lundell-Ericson, 
som fram tills nu varit chefspsykolog, 

bjuds in, om gruppen är intresserad av 
den senaste tidens förändringar.

Patientarbete viktigt
Britt hade under alla år patienter från 
psykiatrin i psykoterapi en kväll i veck-
an. Hon tycker det var viktigt med pa-
tientarbete. Hon upplevde att det också 
hjälpte henne att  förstå varför hon 
arbetade med allt det andra. Det är 
farligt när administration och ledning 
kommer för långt från patientarbetet. 
Sådant arbete får aldrig ha ett egenvär-
de, utan skall underlätta och stödja pa-
tientarbetet. Sista två åren avslutades 
terapierna successivt, eftersom Britt 
beslutat att påbörja avslutningen av 
sitt arbete med lednings- och utveck-
lingsarbete. 2009 gick Britt i pension, 
och trivs mycket bra med det.   

 Vi diskuterade lite om psykiatrin 
idag. De rykten vi hör är att psykolo-
gerna minskar i antal och inflytande. 
Vi känner som om psykiatrin gjort en 
cirkelgång tillbaka till go. Vi hoppas på 
den unga tuffa psykologgenerationen. 
Vi diskuterade också hur samhällskli-
matet påverkar dagens psykiatri. Har 
jämlikhetsambition i demokratin över-
gått i ett mer auktoritärt samhälle, 
som accepterar olikheter, segregering 
och klyftor? Företagsekonomin är mer 
dominerande än nationalekonomin 
och man ser mer delarna än helheten?   

 Ulla Davidsson

bedömning kräver hög kompetens.
 Britts intresse var organisationsfrå-

gor och när SU bildades tyckte alla att 
Britt skulle söka sig till ledningen på 
divisionsnivå. Jag vet att jag stödde det 
själv, då jag hoppades att ”Nordostan-
dan” skulle spridas över hela sjukhuset.

Utvecklingsarbete prioriterades 
1997 bildades SU, som blev Nordens 
största sjukhus genom en sammanslag-
ning av Östra Sahlgrenska och Möln-
dals sjukhus. Britt blev utvecklingschef  
på Division C, som organiserade alla 
vuxenpsykiatriska kliniker och all neu-
rosjukvård. I divisionsledningen var 
Britt med och skapade självständiga 
kliniker av de geropsykiatriska delarna 
av de gamla klinikerna och av rättspsy-
kiatrin. Ett arbete påbörjades också för 
att skapa en missbruksklinik. 

Gemensamt utvecklingsarbete kring 
kompetensutveckling, handledning 
och etikarbete  inom psykiatrin påbör-
jades. Chefutbildning och handledning 
för alla poängterades. Det fanns många 
möjligheter och mycket kompetens i 
denna division, som kunde tillvaratas 
i detta utvecklingsarbete.

Omorganisationer på löpande band
2001 splittrades de psykiatriska kli-
nikerna igen på tre organisationer i 
nästa omorganisation. Britt blev då 
utvecklingschef på Område Mölndal, 

Samtal om egna 
yrkeserfarenheter
Vårt februarimöte inleddes med att 
hälsa tre nya medlemmar välkomna.

För att fortsätta på vår gemensamma 
historia föreslog Gerty att vi skulle in-
tervjua varandra och skriva ner dessa 
bidrag till en redaktör för det hela.

Torbjörn Stockfeldt efterlyser an-
knytning till samhället utanför. Han 
menar att psykologerna har för litet 
kontakt med samhället utanför terapi-
rummen. Flertalet människor går inte 
i terapi utan sköter sina jobb och sina 
liv i samhället utan psykologens hjälp.

Vid en analys av Psykologtidningen 
hittar han så gott som inga artiklar 
som inte handlar om terapi. Det hand-

lar nästan enbart om vårdande psyko-
loger.

Tidningen tar in artiklar från psyko-
loger och andra som skickar in manus. 
Kan det vara så att terapeuter är spe-
ciellt flitiga med att skicka in manus? 
Vidare menar han att företagsekono-
mer sysslar mest med psykologi. 

Fördomar mot psykologer
Konsulter i större företag kallas kan-
ske inte psykologer. Man undrar om 
fördomarna mot psykologer fortfaran-
de är så stora att det känns lättare att 
byta namn på psykologerna och kalla 
dem coacher eller konsulter. Många 
stora företag använder sig av psyko-
loger för utbildning och handledning. 
Det finns också ett stort psykologiskt 
kunnande inom företagen. Psykologer 
som arbetar inom områden utanför 

ren psykoterapi behöver ha en bredare 
utbildning. Man måste t ex ha minst 
en ytlig kunskap om ekonomi om man 
vill arbeta inom företag. I sjukvården 
gäller att man måste skaffa sig kun-
skap om de somatiska områden man 
arbetar inom, neurologi, onkologi, 
cardiologi mm. Ju mer man förstår om 
området man verkar inom ju bättre 
kan man hjälpa till med sina speciella 
psykologiska kunskaper. 

Torbjörn och Kalju Plank anser att 
de riktigt stora uppgifterna för psyko-
loger finns inom näringslivet medan 
kurserna på universitetet mest handlar 
om terapi. 

Kalju vill, efter 30 års erfarenhet av 
att vara psykolog inom näringslivet, 
sammanfatta sin verksamhet, sina er-
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Maria Sandgren, lektor och ansvarig 
för psykologin vid Södertörns högskola 
gästade oss vid östras novembermöte. 
Hon var förhindrad vara med när vi ti-
digare under hösten besökte institutio-
nen (se föregående Senior psykologen). 
Maria delade generöst med sig  av sin 
utveckling till psykolog och forskare 
vilken kan beskrivas som en lång krea-
tiv process. Hon tänkte först bli dansare 
men en bilolycka satte stopp för detta. 
Hon har alltid sjungit, tagit sånglektio-
ner, gärna sjunga jazz i ett litet band. 
Vill också pröva på att skriva dikter.                                                                                                  

 Hennes doktorsavhandling hand-
lade också om kreativitet med titeln 
”Personlighet, hälsa och konstnärliga 
kompetenser hos professionella artis-
ter.” Hon  har arbetat med såväl man-
liga som kvinnliga operasångare. Sång-
are är ju extremt upptagna av sin röst 
eftersom rösten är deras verktyg och 

Konst för hela slanten
Vårens första träff i östra regionen 
gick i konstens tecken. Vi möttes i ny-
öppnade Sven-Harrys konstmuseum 
i Vasaparken i Stockholm. Det är ett 
museum som planerats  och byggts för 
privata pengar. Bakom projektet står 
Sven-Harry Karlsson, en byggmästare 
med stort konstintresse och som valt att 
placera sin förmögenhet i konst. Hela 
det stora huset har uppförts efter hans 
intentioner och i hans regi.

Herrgårdskopia blev museum
Översta våningen är en kopia av bot-
tenvåningen i den herrgård på Lidingö, 
Ekholmsnäs, där han bodde i många 
år. Och som, parentetiskt, såldes för 
65 miljoner, förra årets dyraste objekt 

Körsång ökar välbefinnandet
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alltid finns där. De är ständigt rädda 
att bli sjuka, att vara sångare är ett 
gränslöst arbete. Maria beskrev vissa 
genusskillnader: Män säger – Jag tes-
tar rösten om den finns. Kvinnor – 
Jag testar hur rösten är. Maria tycker 
manliga sångare är mer neurotiska än 
de kvinnliga. Det finns mycket sym-
bolbildning kring rösten. Orkestern är  
för sångarna den viktigaste bedömaren 
förutom kollegorna. Till publiken  har 
man en ganska paranoid inställning, 
säger Maria. 

Maria redogjorde också för en psyko-
logexamensuppsats av Katarina Ge-
orgsson, ”Körsång som fritidsaktivitet 
– en källa till välbefinnande”, där Ma-
ria  var deltagande handledare. Studiens 
syfte var att dels undersöka förändring 
av välbefinnande i form av känslotill-
stånd och värk vid körsångsrepetition, 
dels om det var skillnad i välbefinnan-

farenheter och hur han personligen på-
verkats. För detta efterlyser han stöd 
hos en mindra grupp psykologer där 
han vill kunna vinkla sitt skrivande 
och finna en balans mellan utveckling-
en i arbetat och hans egen utveckling.

Vi startar omedelbart genom att två 

och två gå igenom vad vi helst skulle 
vilja fråga Kalju om. 

Kalju sammanfattar kort arbetet se-
dan 60-talet. Man kan se en utveckling 
som i många avseenden går parallellt 
med den vårdande psykologins. Voka-
bulären är i en del avseenden annorlun-

da, kanske mer anpassad till närings-
livet. Vi ser fram emot att följa Kaljus 
arbete i den arbetsgrupp han valt som 
stöd.
Anna-Kerstin Wetterqvist

de vid körsång mellan grupper med 
lägre resp. högre hälsonivå. 379 sång-
are besvarade en enkät dels rörande 
demografiska data och hälsoskalor, 
dels en enkät där intensitet av 33 va-
riabler rörande känslotillstånd och 
värk skulle besvaras. Resultaten för 
hela gruppen visade en tydlig höjning 
av välbefinnandenivån efter övningen 
och en större höjning gav gruppen med 
lägre hälsonivå. Tidigare undersök-
ningar har ju också visat att sång och 
musik ökar välbefinnande och påver-
kar både hjärta och hjärna. Oxytocin, 
hormoner och signalsubstanser visar  
klara positiva förändringar.

För oss  lyssnare och särskilt för alla 
dem som sjunger i kör kändes dessa re-
sultat förstås som välbekanta och det är 
roligt att det blivit väl dokumenterat.
Agneta Zotterman
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i Stor-Stockholm. I 
denna våning, som 
utgör museidelen, 
presenteras ett ur-
val av hans privata 
konstsamling. Här 
finns verk av konstnä-
rer som Carl Fredrik 
Hill, Helene Schjerf-
beck, Ernst Joseph-
son, Bruno Liljefors, 
Anders Zorn, GAN 
m fl. Vackra mattor 
från Märta Måås Fjetterströms atelje, 
skulpturer av Dan Wolgers och Erik 
Grape  och möbler formgivna av Georg 
Haupt och Giò Ponti för att nämna en 
del av den rikhalitiga samlingen. Runt 
taket löper en altan med skulpturer 
också från Sven-Harrys samlingar.

Konstnärspar inleder
De två övriga våningarna i huset är, 
förutom ett antal lägenheter, där en 
bebos av Sven-Harry själv, salar för 
utställningar av olika konstnärer. Hu-
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set invigdes på Sven-Harrys 80-årsdag  
i december -11 och de konstnärer som 
fick äran att inleda utställningsdelen 
är Torsten Andersson och Kristina 
Eriks son som levde tillsammans under 
många år och som influerat varann i 
sitt skapande under åren.

Gåtfulla målningar
Torsten Andersson avled 2009. Han 
hade planerat denna utställning under 
flera år och ville göra den tillsammans 
med Kristina Eriksson. Jag har svårt 
att uttala mig om de verk som visas ur 
hans serie ”Identitetsfrisen”. Jag cite-
rar i stället något ur Joanna Persmans 
recension i Dagens Nyheter. ”Det är 

ett kraftfullt, stundom kantigt måleri 
som kräver sin tid att bli förtrogen 
med. Anderssons analytiska förhåll-
ningssätt till konsten gör hans form-
språk gåtfullt.

De mäktiga figurerna på gränsen 
mellan abstraktion och figuration 
fångar betraktaren i en labyrint som 
man ogärna lämnar.”

Teckningar med  känsla
Kristina Eriksson tecknar och målar 
akvarell i litet format. På utställningen 
finns ett 50-tal av hennes teckningar. 
De är mycket lättare att ta till sig – åt-
minstone för mig. I flera av teckning-
arna berättar hon om förlusten av och 
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Symboldrama som verktyg
Att använda symboler i terapeutiskt 
arbete med patienter är inget nytt men 
fungerar väldigt väl. Om detta och om 
symboldrama som formaliserad metod 
berättade Sonja Levander-Lönnerberg, 
psykolog och psykoanalytiker, på öst-
ra regionens februarimöte.

Hon inledde med en tillbakablick 
på sitt yrkesliv som startade på Karo-
linska sjukhuset. Sedan följde många 
år i Nackaprojektet där en stor del av 
arbetet bestod i att hitta nya behand-
lingsformer för psykospatienter. Målet 
var att söka undvika ”psykiatrisering”, 
dvs de medicinska ramarna, i så stor 
utsträckning som möjligt. Man inrik-
tade sig i stället på ett miljöterapeutiskt 
bemötande. Man träffade patienterna 
i hemmen, i deras familjemiljö. Patien-
tens egen berättelse var viktig för att 
förstå patienten och dennes symtom.

Senare kom Sonja att ägna sig mest 
åt forskning.

Björnen visade vägen
Från slutet av 80-talet har hon arbetat 
med symboldrama. Första gången hon 
kom i kontakt med metoden var under 
en pröva-på-kurs. Hon skulle förställa 
sig att vara ett djur och hur det kändes 
att vara detta djur. Hon valde att före-
ställa en björn. Den upplevelsen gav en 
härlig känsla av frihet och hon kunde 
ge uttryck för den känslan. Detta gav 
mersmak och hon valde att utbilda sig 
till symboldramaterapeut. 

Omfattande forskning
Metoden introducerades redan un-
der 50-talet av den tyske psykiatern 
Hanscarl Leuner.

Han kom till Sverige flera gånger 
och utbildningar startades. Fören-
ingen för symboldrama kom till på 
70-talet. Den är idag en vital förening 
med ett hundratal medlemmar, berät-
tade Sonja, och man har många olika 
utbildningar och bedriver forskning 
kring metoden. Patienter till diplome-
rade symbolterapeuter är med i projek-
tet. Var och en ska fylla i fem formulär 
med skattningar kring ångest, depres-
sion, självbild, hälsa och livskvalitet. 
Dessa skattningar följs upp efter två 
år eller efter avslutat terapi.

Inre bilder ger förståelse
Ett symboldrama börjar med att pa-
tienten under avslappning får föreställa 
sig en blomma. Patienten får sen beskri-
va blomman, utseende, färg, doft, hur 
den växte mm. Sedan också måla eller 
rita av blomman. Enligt Sonja kan det 
som då patienten berättar säga mer än 
en traditionell anamnes. Vid följande 
träffar ges olika teman som patienten 
ska föreställa sig. Det kan vara ”Äng-
en”, ”Berget”, ”Skogsbrynet”, ”Huset” 
m fl. Det kan också handla om andra 
motiv utifrån patientens problematik. 
Även drömmar kan vara spännande 
att utforska. 

Friare terapeut
Terapeuten har olika roller i symbol-
dramat. Kan vara friare och interve-
nera mer än i vanliga terapier, vara 
t ex ”den goda modern”. Om bilderna 
väcker farliga och livshotande bilder 
hos patienten så blir terapeuten en 
”livlina”, en trygghet så man ändå vå-
gar utforska det farliga och göra det 
mindre hotfullt. Efter varje session får 
patienten i uppdrag att hemma rita el-
ler måla det man upplevt under sym-
boldramat, dvs den bild man haft, och 
ta med sig till nästa terapitimme för 
ytterligare samtal och fördjupning.

Sonja sammanfattade sitt anförande 
med att grunden är att människan är en 
drömmande individ och att vi ska an-
vända våra känslor och fokusera på dem. 
Symboldrama är en metod för detta.
Birgit Lundin

sorgen efter sin livskamrat Torsten An-
dersson. Hon skriver små meddelan-
den, anteckningar, sentenser på teck-
ningarna, ofta allvarliga men också 
lekfulla och humoristiska, filosofiska 
och poetiska. Några citat: ”Du grävde 
dig upp från djupet av din brunn till 
botten av min”. ”Mörkret blev ett till-
stånd och såret läkte inte, det förblev 
öppet och det gick att leva med.” ”Hur 
mår du frågar läkaren/du är tyst en 
stund/ jag är döende sa du.” Texterna 
bör förstås ses tillsammans med de bil-
der de är hämtade från.
Birgit Lundin

Sonja Levander-Lönnerberg berättade 
om symboldrama som bl a ger större 
frihet för terapeutiska interventioner.
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Vår novemberföreläsning höll på att få 
ställas in, eftersom den tillfrågade fö-
reläsaren fått förhinder. Universitets-
lektorn i psykologi Sven Marke ryckte 
in med kort varsel och förde oss under 
ett par timmar tillbaka till ett intensivt 
och förändrande skede inom psykolo-
gin. Sven föreläste om ”Gruppvågen” 
som sköljde över oss i slutet av 60-talet 
och 70-talet. 

Tillsammans med Sven fick vi i hans 
föreläsning på nytt uppleva dessa revo-
lutionära år. För de flesta av oss kom 
förändringen plötsligt och var på många 
vis genomgripande för vårt arbete. 

Sven framhöll att han var etablerad 
på sitt område och tänkte att hans yr-
kesliv skulle gå vidare i ungefär samma 
spår dvs. ett fortsättande av traditio-
nell akademisk forskning och under-
visning. Emellertid kom han att vara 
deltagare 1968 på en gruppdynamisk 
kurs som leddes av den danske psyko-
logen Wulff Feldman. Kursen var för-
lagd till Marienlyst utanför Helsingör 
under en förlängd weekend.

Nya, starka upplevelser
Kursupplevelserna gjorde ett stort och 
outplånligt intryck på Sven liksom på 
flertalet deltagare. Sättet att mötas, lära 
av varandra, samtidigt vara tillåten att 
vara i ett sammanhang som både var 
intellektuellt och känslomässigt enga-
gerande gav nya och starka upplevelser 
av hur en inlärningsprocess kunde ge-
staltas på ett helt nytt vis. 

Deltagarna kände att de hade varit 
med om ett genomgripande förändrat 
lärande och många ville engagera sig i 
dessa nya metoder och synsätt samt få 
veta mer om tillämpning. 

Wulff uppmuntrade deltagarna att 
starta egna grupper inom sina respek-
tive verksamhetsområden. Deltagarna 
kom från flera olika håll inom sociala 
och vårdande verksamhet. Det var 
framför allt kuratorer, läkare, psykolo-
ger som engagerade sig i det nya.  

1968 blev ett år där människor plöts-
ligt gjorde uppror mot förlegade syn-
sätt och stelnade former. Det grupp-
dynamiska arbetssättet gav människor 
redskap att skapa nytt. Det fanns en 
entusiasm och en stark vilja till att 
förstå varandra på ett nytt sätt. Alla 

hade resurser och alla skulle kunna 
vara med i nyskapandet i samhället. 
Demokratiska verksamhetsformer var 
inte något reserverat för ett fåtal utan 
vi kunde alla bidra till det nya. 

Det gruppdynamiska synsättet sprids 
Marienlystgruppen fortsatte att träffas 
med Wulff som handledare och inspi-
ratör. Det nya behövdes på så många 
olika håll för utveckling av individer, 
grupper och organisationer. Kolleger 
ropade på mer kunskaper inom om-
rådet. Marienlystgruppen funderade 
över hur det gruppdynamiska synsät-
tet skulle kunna spridas, hur vidareut-
bildning inom området skulle kunna 
skapas och hur det skulle vara möjligt 

stitueras. I stadgarna slogs fast att GF 
”är ej bundet till någon speciell psyko-
logisk teori eller gruppterapeutisk me-
tod”. Sven valdes till ordförande. 

Det hade således bildats en förening 
för gruppverksamhet och den tillät 
1000 blommor att blomma inte bara 
vad gällde innehållet utan också hur 
föreningsstrukturen skulle skapas. 

Kursutbud med stor spännvidd
Öppenheten och möjlighet till utbild-
ning inom nya områden bidrog till att 
många anslöt sig till föreningen för att 
pröva ut vart det nya kunde leda. Redan 
det första året genomfördes cirka 20 
kurser med varierat innehåll som kurs 
i sensiträning, terapeutiskt samhälle, 
psykodrama, familjeterapi, gruppled-
ning, handledning, psykoanalytisk 
utvecklingsteori, koncentrativ rörelse-
terapi, intensivterapi, avspänningsöv-
ningar, beteendeterapi, psykoanalytisk 
terapi, gestaltterapi, gruppdynamik, 
skapande dramatik etc. Spännvidden 
var verkligen stor – allt tycktes kunna 
rymmas under det gruppterapeutiska 
paraplyet. 

Hierarkiska strukturer ifrågasattes 
Medlemsantalet i föreningen växte 
snabbt från ett hundratal vid bildan-
det till nästan 500 år 1973. Föreningen 
ville också vara en förändrande kraft 
i samhället och omsätta det som ofta 
engagerade deltagarna i nya organisa-
tionsformer på de arbetsplatser, där de 
verkade. 60 procent av medlemmarna 
var antingen psykologer eller sociono-
mer. 15 procent  var läkare och reste-
rande 25 procent var lärare, mental-
vårdare, sjukgymnaster, sjuksköterskor 
eller engagerade i närliggande yrken.  
Det s k brukarperspektivet blev också 
allt viktigare för deltagarna och ska-
pade diskussioner om att t ex få till 
stånd terapeutiska samhällen som en 
motkraft till hierarkiska strukturer. 

I dessa tankegångar mötte emeller-
tid deltagarna ett starkt motstånd. Det 
etablerade samhället var inte speciellt 
intresserat av dessa nya inslag som av 
många uppfattades som både hotfulla 
och naiva. 

Den gruppterapeutiska vågen – toppar och dalar

Sven Marke för-
de oss tillbaka 
till ett intensivt 
och förändrande 
skede inom 
psykologin.

att bilda ett forum för erfarenhetsut-
byte över yrkesgränser, hierarkier och 
skolbildningar.

Intresset var starkt för att engagera 
sig i det nya. Det blev viktigt att till-
skapa någon sorts förening, som kun-
de kanalisera alla olika önskemål om 
gruppverksamheter. November 1968 
arrangerades ett möte på Socialhög-
skolan i Lund. Till detta möte inbjöds 
Jan Ording från Stockholm – ordfö-
rande i Svenska Föreningen för Grupp-
terapi, som föreläsare. Sammankoms-
ten mynnade ut i att en arbetsgrupp 
bildades. Sven liksom Olof Kolmodin 
och Eric Olsson fick i uppdrag att utar-
beta planer för en förening och skissera 
olika utbildningsmöjligheter.

Redan vid detta första möte deltog 
ett hundratal personer, som brann för 
att förankra de nya tankegångarna. 
Arbetsgruppen skickade ut en ny in-
bjudan med sina planer på förenings-
bildande och på nytt hörsammades 
detta av ett hundratal personer från 
olika håll i Skåne. I april 1969 kunde 
Gruppterapeutiskt Forum (GF) kon-
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Motstånd från samhället 
skapade uppgivenhet
Kontrasten mellan det som ofta upp-
levdes i grupperna och samhällets 
ljumma eller fientliga reaktioner ska-
pade successivt en uppgivenhet hos 
deltagarna. Deltagarna hade också en 
klar svårighet att mobilisera ett slag-
kraftigt motangrepp eftersom det dels 
inte hade byggts upp fasta strukturer, 
dels saknades gemensamma värde-
ringar på ett djupare plan. Öppenhet i 
förening med att grupperna hade stor 
frihet att skapa sin egen struktur bi-
drog i det långa loppet till en struktur-
löshet i själva organiserandet. 

Efter fyra år som ordförande ser Sven 
hur föreningen håller på att upplösas 
trots allt det som uträttats. Föreningen 
tycks drabbas av en kollaps, där del-
tagarna inte längre vet vad föreningen 
egentligen står för eller vill vara.

Det nya lärandet har levt vidare
Det intressanta är emellertid att för Sven 
förde erfarenheterna med sig en djup 
förståelse för ett nytt revolutionerande 
lärande som han fortsatt prakti sera i 
en rad olika verksamheter som inom 
utbildningsväsendet t ex socialhögsko-
lor, socialpedagogutbildningar, sjuk-
sköterskors vidareutbildningar, folk-
högskoleutbildningar etc, inom olika 
vårdverksamheter t ex socialbyråer, psy-
kiatriska verksamheter, ungdomsvårds-
skolor etc, inom kriminalvården m.m. 

Senast, under åren 1992–2008, har 
Sven lett kurser i handledning för lä-
kare och därvid tillämpat gruppdy-
namisk pedagogik med själverfaren-
hetsgrupper. Det som hände Sven för 
fyrtio år sedan fick således bäring på 
hans liv än i dag. Men inte bara på 
hans liv utan på så många andras. 

Från början bar den s.k. gruppvågen 
ett samhällsomstörtande perspektiv 
som både skrämde och verkade vita-
liserande. Sett i backspegeln blev kan-
ske det som tog sin början i slutet av 
sextiotalet ett salt som förmådde ge-
nomsyra stelnade hierarkier, skänka 
hopp för demokratiska strävanden och 
humanistiska värden. 

Är det Gruppvågen som välter Mu-
ren eller i dag tänder hopp med en de-
mokratins fackla i diktaturstater? 
Ingrid Göransson

Tankar inför Seniorpsykologernas 
studiedag och årsmöte i Uppsala den 
4 maj.

För dom av oss psykologer som blir 
något äldre för varje år, finns det i alla 
fall något som är trösterikt: vi tillhör 
en av de privilegierade yrkesgrupper 
där det inte har avgörande betydelse 
för vår yrkesutövning om vi nu blir 61, 
65, 67 eller något annat däromkring, 
eller för all del 75. Det finns tillfällen 
då man t.o.m. kan föreställa sig att det 
bara är bra att som psykolog bli lite 
äldre. Och klokare.

Genom min egen allra första hand-
ledare på psykologbanan för väldigt 
länge sedan, Gunvor Ängfors, forme-
rades psykologernas behov av att ta 
tillvara tiden som pensionär eller seni-
orpsykolog som det kom att heta. Hon 
blev portalfiguren för den del av Sveri-
ges Psykologförbund som numera finns 
organiserad i fyra regioner i landet och 
som på olika sätt samlar psykologers 
behov när man befinner sig runt eller 

Reflexion kring yrke och ålder

Pensionär, gammal eller bara bytt jobb?

Den 21 febr hade Norra regionen sin 
första aktivitet för våren. På temat 
”Vad kan nu pensionerade psykologer 
ha för sig?” var Hans-Olof Lisper och 
Hans Åberg först ut med att presente-
ra sina seniora aktiviteter. Hans-Olof 
(docent och tidigare lärare vid Institu-
tionen för psykologi vid Uppsala uni-
versitet) ägnar sig åt ett område som 
alla har sina åsikter om: vård, skola 
och omsorg. Men han frågade sig och 
ifrågasatte vilka faktorer som egentli-
gen styr förändring och utveckling. Är 
det forskningsresultat, som vi gärna 
vill tro, eller är det pedagogik, inlär-
ning och utbildning för personalen, 
som också vore tänkbart? Hans-Olof 
visade på forskning på sådan mjuk-
vara som förhållningssätt och bemö-
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tande och hur sådan kan – eller inte 
kan – implementeras.

 Hans (tidigare verksamhetsansva-
rig vid Mansmottagningen mot våld 
i Uppsala) introducerade frågor om 
vilket uppdrag man kan ha som psy-
kolog, eller rentav borde ha. Undervis-
ning, behandling, forskning, organisa-
tionsutveckling? I brytpunkten mellan 
klinisk verksamhet och tradering av 
erfarenhet till nya generationens psy-
kologer väcks frågan om det går att 
skriva en handbok i ämnet psykolo-
gisk våldsbehandling. Eller om den 
måste skrivas.

 Både Hans-Olof och Hans åter-
kommer med sina temata vid årsmötet 
i Uppsala den 4 maj.
Hans Åberg

efter de åldersstreck jag nämnde. Det 
är inte avgörande att man har fyllt just 
65, eller att man har lämnat sin tjänst 
eller behöver sysselsättning som pen-
sionär.

Min egen erfarenhet är tvärtom 
att genom Seniorpsykologerna finns 
möjlighet att fortsätta odla tankar, 
verksamhet och yrkesidentitet just 
som psykolog, i en krets av personer 
med likartad erfarenhet. Kanske man 
rentav får möjlighet att pröva och om-
pröva något av vad ens psykologiska 
identitet och insatser har varit, och 
gratis får man garanterat ett sätt att 
inte stelna till.

Det fick t.o.m. mig att engagera mig 
i gruppen för att bjuda andra psykolo-
ger över hela landet i samma situation 
på en spännande studiedag i samband 
med årsmötet som kommer att äga 
rum just i Uppsala. Ta del av program-
met, ta kontakt med din egen region-
förening, och välkommen!
Hans Åberg, Uppsala, 66 år

Social mjukvara
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Regionernas vårprogram 2012
Västra 
Program Våren 2012
Onsdag 25 april            Anknytningsteorin förr och nu
Kl. 14.30 – 16.30 Professor, leg psykolog Anders  
   Broberg, psykologiska inst.,   
   Göteborgs universitet                                                       

Plats för samtliga möten:      Konferensrummet, vån 3,
                                           psykologiska inst.  i Göteborg         
                                             Vi samlas till en kopp kaffe i
                                             kafeterian kl 14.00

Onsdag 30 maj                     Vårutflykt till Källö-Knippla, en ö 
   i norra skärgården.
   Buss från Nils Ericsson-
   termina len. Information om 
   tider och program ges vid 
   anmälan som görs senast
    24 maj till 
   Britta Öborn Falkman, 
   tel 031-96 33 24                                                                                                                                                 
Programkommitten:
Allan Bergman,  tel 031-46 51 08
Anita Berntsson,  tel 031-16 49 57
Ulla Davidsson,  tel 031-26 30 53
Gerty Fredriksson, tel 042-20 17 21
Torbjörn Stockfelt,  tel 031-711 80 55

 

Norra
Program Våren 2012
Fredag 4 maj

Senare i maj

Välkomna!
hälsar programkommittén:
Hans-Olof Lisper  tel 018-60 20 64 
Anita Olsson 
Inga Hedberg-Sowa  tel 018-12 06 02
Ingalill Thun  tel 018-30 21 24 

Föreningens årsmöte genomförs i Upp-
sala med program under dagen, 
middag på kvällen samt Uppsala-
vandring på lördag förmiddag.

Se bifogade program!

Visning och vernissage hos textilkonstnär 
Monica Åberg.

Segeltur till Sigtuna.

Östra
Program Våren 2012 
Torsdag  19 april  Att vara psykolog på Kuba 
Kl. 16.45   Psykolog Kristina Hillgren 
Psykologförbundets  berättar från sina besök på Kuba  
lokaler, Vasagatan 48  om utbildning, arbetssätt,   
    systemet med familjeläkare.  
    Och om det kubansk-svenska  
    expertutbytet.

Torsdag 24 maj  Vårutflykt till Birka med guidning och 
Vi åker båt  med  museibesök – vårt världsarv i Mälaren. 
Strömma Kanalbolaget     
9.30 från Stadshuskajen. 
Åter ca 17.30.      
Tag gärna med matsäck! Annars kan man äta litet på båten eller på 
Birka. Båtresa med guidning, entré till museet samt guidning på forn-
minnnesområdet kostar 310 kr. Gemensam förbeställning. Anmälan 
till Agneta Zotterman-Molin tel 7530438 eller 0706 585248, agnetaz@
hotmail.com senast  den 18  maj. Anmälan är bindande. Man kan också 
köpa biljett själv hos Strömma Kanalbolaget. Vid mycket dåliga väder-
leksutsikter (enligt info den 18 maj) beslutas om alternativ utflykt på 

närmare håll. Var och en bör hålla sig informerad via Agneta!”

Varmt välkomna!

Östra regionens programkommitté
Birgitta Granholm              tel 08-18 57 85
Birgit Lundin tel 08-731 98 72
Brita Tiberg tel 08-754 48 69
Ulla-Britt Selander       tel 08-642 58 34                                                       
Agneta Zotterman-Molin tel 08-753 04 38
E- post: agnetaz@hotmail.com 
  

Södra
Program Våren 2012
Måndag 23 april  Min roll som psykolog i särskolan
Kl. 15.30 – 17.00 Leg. psykolog Elisabeth Almroth
Institutionen för 
psykologi, Lund  
Konf.rummet, P 124

Tisdag 22 maj   Möt våren i Lund! 
kl. 11.00 – c:a 15.00 Presentation av den kände    
Vi träffas på Skissernas  lundakonstnären John Wipp.
museum, Finngatan 2  Lunch i Stadsparken c:a kl.13.30.  
    Info via e-post och vid anmälan.  
    Ingrid Göransson tar emot 
    anmälan på mobil 070-601 79 65  
    eller e-post 086406570@telia.com 
Mycket välkommen!

Programkommitté:
Evelyn Alexius,   tel 040-41 66 79
Ingrid Göransson,  tel 040-42 31 15
Anders Hallborg,  tel 046-14 55 25
Beertil Nordbeck,  tel 044-24 18 44
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Seniorpsykologerna	 	
Sveriges	Psykologförbund

Brita Tiberg, ordförande, Solängsvägen 45, 
192 54 Sollentuna, 08 - 754 48 69,  mobil 070 - 739 85 95. 
E-post: brita.tiberg@telia.com

Ulla-Britt Selander, vice ordf. Vintertullstorget 44, 
116 43 Stockholm, 08 - 642 58 34, mobil 073 - 600 15 67. 
Epost: ulla-britt.selander@comhem.se

Gerty Fredriksson, sekreterare, Badhusgatan 6, 
252 21 Helsingborg, 042 - 20 17 21. 
E-post: gerty.fredriksson@comhem.se

Hans-Olof Lisper, kassör, S:t Olofsgatan 50 B, 
753 30 Uppsala, 018 - 60 20 64. 
E-post: hans-olof.lisper@psyk.uu.se 
Seniorpsykologernas Plusgiro 434 01 51-2

Agneta Zotterman-Molin, Mörbydalen 16, 6 tr, 
182 52 Danderyd, 08 - 753 04 38, 0248 - 404 33 F, 
mobil 070 - 658 52 48. E-post: agnetaz@hotmail.com

Ingrid Göransson, Ängslätts gård, Kantorsvägen 4–8, 
235 91 Vellinge, 040 - 42 31 15,  070 - 601 79 65
E-post: 086406570@telia.com

Ann-Marie Frisendahl, Zakrisvägen 4, 913 35 Holmsund 
090 -23 456. Epost: frisendahl@telia.com

Redaktör SeniorPsykologen: Birgit Lundin, Lejonvä gen 29, 
181 32 Lidingö, 08 - 731 98 72, mobil 070 - 497 57 17, 
fax 08 - 731 84 79. E-post: bi.lundin@glocalnet.net

Bilder till detta nr är tagna av Birgit Lundin 
eller hämtade från Wikimedia Commons.

Medlemsregister – förändringar fram till 12 mars 2012
Nya medlemmar
Appelqvist, Lena  V
Örgryte Stomgata 20 B
412 67 Göteborg

Carlenstam, Kristina Ö
Stavgränd 8
129 48 Hägersten

Inarius, Raili  N
Garnisonsgatan 13 B
961 75 Boden

Ingemansson, Gunvor S
Limavägen 6 B
236 31 Höllviken

Lannefors, Ann  S
S:t Månsgatan 13 F
222 29 Lund

Lattu, Lyyli  Ö
Flintbacken 4
118 42 Stockholm

Liljencrantz, Marie Ö
Midgårdavägen 20
182 60 Djursholm

Lindgren, Eva  S
Möllevångsvägen 12 B
222 40 Lund

Löfgren, Tommy  N
Grisslehamnsvägen 25
760 40 Väddö

Melin, Mari  Ö
Lindwalls plan 4
117 36 Stockholm

Muller, Maria  Ö
Landåvägen 73,  tr.
131 49 Nacka

Nelderup, LarsEric S
Rolfsgatan 31
21446 Malmö

Palmér, Ingela  Ö
Fredsgränd 17
172 72 Sundbyberg

Eva Sjösvärd  Ö
Strandgatan 16
621 55 Visby

Ny adress
Ulla Hörsta  Ö
c/o Borgerskapets äldrehem
Högalidsgatan 26
117 30 Stockholm

Yams, Mall  Ö
Åsösgatan 111 lgh.nr 1202
116 24 Stockholm

Förändringar
För att du ska kunna få vår tidning eller nås av olika meddelanden 
behöver medlemsansvarig Ingrid Görans son (e-post: 086406570@
telia.com eller mobil: 070-601 7965) snarast få reda på förändringar 
som gäller din adress, dina telefonnummer och din e-post. Det är inte 
möjligt för vårt förbund cent ralt att underrätta om dessa förändringar 
till våra olika intresse- och yrkes föreningar.
Tack för hjälpen!                                          Med hälsning, Ingrid

JDu glömmer väl inte att be-
tala medlemsavgiften, 100 kr?
Seniorpsykologernas plusgiro är 434 0151-2


