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I detta och kommande nummer fokuserar SeniorPsykologen på temat 
arbets- och organisaionspsykologi med artiklar som illustrerar såväl 
historik som aktuell forskning och tillämpning. 
Den aktuella frågeställningen påtalar hur psykisk ohälsa hanteras i vårt 
samhälle och vi får en första inbjudan till studiedagen och årsmötet 
som äger rum i Göteborg i maj 2019
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Tiden rusar iväg. Alldeles nyligen var det sommarvarmt och träd-
gården blomstrade efter att ha fått regn i september som väck-
te nytt liv, inte bara i rabatternas planterade växter utan även i 
skogens träd. Det var förvillande lätt att under den fantastiska 
Brittsommaren tänka bort Britt och på nytt uppleva sommar med 
blommande rosor och rododendron. Nu i slutet av oktober börjar 
det dock kännas höstlikt. Dagens hårda vindar får mängder av löv 
att släppa från träden och växterna som varit ute under sommaren 
ser verkligen ut att vilja bli inburna, få värme och bli ompysslade. 

Att jag oftast börjar min spalt med en betraktelse över naturen 
beror givetvis på att den betyder mycket för mig. Det är ingen 
slump att jag bor utanför staden och i slutet av en väg i byn där jag 
bor. Även mitt kontor låg i kanten av en skog med öppna ängar 
framför. Jag har alltid hävdat att naturen bidragit till att jag alltid 
trivts och mått bra i mitt arbete – hur jobbiga och känslomäs-
sigt påfrestande möten jag än haft under dagen eller hur slitigt 
schemat för veckan varit. Nu har det från Alnarps lantbruksu-
niversitet – SLU – kommit en studie som visar att naturen läker, 
till exempel, utbrändhet bättre än mediciner. Läkaren Mathilda 
Anner stedt har i sitt doktorsarbete vid SLU fokuserat på att ge en 
medicinsk vinkling av sambandet mellan vistelse i naturen och 
hälsa. Hon har bland annat sammanställt de bevis som finns för 
att naturunderstödd terapi har god effekt vid behandling av ett 
antal olika sjukdomar. Det är också mer än en gång som jag vid 
utvärderingar av de behandlingar jag gett har fått höra att ”det är 
så rogivande att komma hit och sedan få sitta en stund i naturen 
efter vårt möte”. Det jag också noterade i artikeln var en större 
studie där Mathilda Annerstedt har följt upp individernas hälso-
tillstånd efter fem år. Hon fann då att en kombination av fysisk 
aktivitet och lugn och fridfull natur utgjorde en skyddande faktor 
mot mental ohälsa. 

Reflektion efter valet
Det är också en höst efter ett val vilket som vanligt föregicks av 
många debatter. Hos mig stannade, efter varje debatt, kvar käns-
lan av hur negativt allt beskrevs. Denna upplevelse har varit kvar 
hos mig efter valet och givetvis påverkat min perception. När jag 
en dag på radion hörde ordet negativitetsbias – nytt för mig – var 
jag tvungen att googla på det. Man får då veta att något posi-
tivt i allmänhet har mindre inverkan på en persons beteende och 
uppfattning av situationen än något känslomässigt lika negativt. 
Denna bias påverkar bland annat hur vi bildar våra intryck och 
allmänna bedömningar, uppmärksamhet, inlärning och minne 
och på ver kar vårt beslutsfattande och de risköverväganden som vi 
gör. Undrar om man har dessa kunskaper med sig när man i de-
batter väljer att ofta enbart fokusera den negativa beskrivning en? 
Visst finns det mycket som behöver utvecklas, förändras eller bli 
bättre inom olika sekto rer i vårt samhälle men man borde kunna 
ha två tankar i huvudet samtidigt och också se på det som fung-
erar bra inom dessa områden.

Styrelsemötet
Från vårt styrelsemöte i slutet av september vill jag främst berätta 
om de beslut vi tog gäl lande tidningens framtid. Detta är ett eko-
nomiskt beslut och åligger styrelsen att fatta och årsmötet att i 
efterhand värdera och ta ställning till. Situationen är den att de 
höjda medlems avgifterna knappt täcker kostnaderna för två tryck-
ta nummer av tidningen årligen. Psykolog förbundets årliga bidrag 

till föreningen är generösa men behövs också till föreningens öv-
riga verksamhet. Styrelsen tog därför beslutet att från 2019 ge ut 
två tryckta nummer av tidningen, ett på våren och ett på hösten. 
Det som kostar pengar är layout, tryckning och utsändning av 
tidningen. Alla artiklar skrivs utan ersättning och redigering görs 
av redaktören utan ersätt ning. Korrekturläsning sköts av styrel-
sen, givetvis även det utan ersättning. Tanken nu är att minimera 
kostnaderna och maximera informationsutbyte och kontakt mel-
lan medlemmarna. De två tryckta tidningarna kompletteras med 
två medlemsblad som distribueras via nätet. Des sa blir i princip 
kostnadsfria om vi bortser från allt frivilligt arbete!! Vi ser framför 
oss ett janu ari -februari-nummer som innehåller regionernas pro-
gram för våren och ett augusti num mer som presenterar höstens 
program. Bägge medlemsbladen skulle också kunna innehålla 
rubrikerna ”Av intresse”, ” Medlemsinformation”. ”Aktuell fråge-
ställning”, bokrecensioner ….. Ja vem vet vad det utvecklas till?? 
I och med ovan beskrivna beslut rev vi upp beslutet från maj-
mötet om att göra en enkät till alla medlemmar om beslut kring 
tidningsutgivningen. Våra psyko logiska kunskaper slog till. Att 
göra en enkät vore skendemokrati när vi redan vet att be slutet av 
ekonomiska skäl måste bli det ovan beskrivna och dessutom – hur 
skulle enkätsvaren tol kas? Hur hög svarsfrekvens krävs för att vi 
skall betrakta enkäten som representativ? Skall en medlem som är 
emot kunna stoppa förändringen? Krävs det att två tredjedelarna 
av med lem marna är emot? Ja frågorna blev många. Från styrelse-
mötet i övrigt vill jag nämna att vi beslöt att gå ut med informa-
tion via förbun dets Medlemsblad om hur man blir medlem i vår 
förening. 

Till sist
Jag vill redan nu ”hinta” om att Psykologidagarna som nu är om-
döpta till Psykologikon ferensen kommer att hållas i Stockholm 
i slutet av mars. Du som är senior på heltid kan delta i dessa till 
halva priset. Dessutom vill jag påminna om vår egen studiedag 
som i år kommer att vara i Göteborg. Den blir som vanligt i mit-
ten av maj 

Ni som tidigare läst min spalt vet att min skara av tomtar bru-
kar utökas med en ny medlem varje år. Planen i år är att denna 
skall inhandlas på julmarknad i Rostock som jag kommer att be-
söka tillsammans med vänner i mitten av december. Kan redan nu 
visualisera snön, några få minusgrader och nästan känna doften 
av Glüwein.

God Jul och en God start på 2019 önskar 

 ▶ Gunvor

Från vår ordförande 

Tidningen SeniorPsykologen
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Snart är år 2018 till ända, det är höst och löven har fallit. Då är det 
läge att skicka allt tidningsmaterial för lay-out och efter vår kor-
rektuläsning i tre omgångar i redaktions kommittén (styrelsen) går 
tidningen i tryck så att vi har den i våra brevlådor lagom till jul. 

Tema arbets- och organisationspsykologi – AO
I och med detta nummer följer vi ett nytt tema, arbets- och 

organisationspsykologi. Vi har haft möjlighet att fördjupa oss i 
temat För barnets bästa? i tre föregående nummer. Jag tror att 
många av oss kan tycka om att vi fokuserar på ett ämne och så få 
en för djupad kunskap och bli uppdaterade inom området. 

Som redaktionell samarbetspart har jag förmånen att ha kolle-
gan Ann Valentin Kvist, leg. psykolog, specialist i arbets- och orga-
nisationspsykologi och med en doktors exa men i pedagogik. Ann 
kommer att presentera sig utförligare för läsekretsen i nästa num-
mer av tid ningen inför planer på att ta över som redaktör vid nästa 
årsmöte. Temat AO belyses i tre läsvärda artiklar. Gunvor Berg-
quist ger en historik bakom APU – Arbets Psykologisk Utred ning 
fram till år 1980 och vi får en inblick i den samhällsanpassade 
och mångfacetterade forsk ning inom AO som bedrivs vid Insti-
tutionen för psykologi i Lund, på vår Forsknings sida. Och Ann 
Valentin Kvist har intervjuat Gun Almryd som är kvalificerad 
handläggare på Arbetsförmed lingen, ansvarig för att säkerställa 
och utveckla psykologernas metoder inom verksamheten. Under 
Mittuppslaget finner vi intervjun och en aktuell faktaruta. 

Ytterligare förändring
Fler förändringar är planerade vad gäller vår tidning. Först vill 
jag säga att jag gläder mig mycket åt alla uppskattande superlativ 
som kommer till mig om tidningen från föreningsmed lemmar. 
Men en tidningsutgivning är kostsam och vår förening har käm-
pat med de kostnader som lay-out, tryckning och inte minst por-
to innebär. Så, som Gunvor, vår ordförande skrivit i sin ledare 
kommer pappers tidningen från och med år 2019 att begränsas 
till två nummer per år. I gengäld har styrelsen tagit beslut, något 
som också föreslogs vid förra årsmötet, att kom plettera med digi-
tal utgivning av ett Medlemsblad – ett Nyhetsbrev. Planen är att 
att Med lems bladet skickas ut via e-post i början av året, januari 
- februari och i mitten av som maren. Pappertidningen kommer 
i mitten av april  (deadline den 5 mars) och i mitten av hös ten: 
oktober-november.

Ett medlemsblad kan förhoppningsvis underlätta för att lägga 
till en uppgift i ett pro gram, komma med någon information som 
enskild medlem eller från en region. Så passa på att använda den-
na möjlighet att kommunicera. Referat och lästips tas gärna emot!

Men – digital kommunikation via mejl fordrar aktuell e-post-
adress. Så vårt önskemål i redaktionskommittén är att skicka 
förändringar i adresser till Medlemsregistret på Psykolog förbundet 
eller till oss i redaktionen (styrelsens e-postadresser inklusive re-
daktörens finns på baksidan av tidningen). Och Ann Valentin 
Kvist har sin mejl-adress efter artikeln på Mitt upp slaget.

Dessutom
För övrigt finns det mycket annat att läsa i tidningen:  händelser 
i regionerna, den aktuella frågeställningen om hur vi i samhället 
hanterar den psykiska ohälsan, lästips och referat med utgångs-
punkt i att Barnkonventionen kommer att bli svensk lag efter riks-
dagsbeslut i juni i år.

Och som alltid: bidrag välkomnas till tidningen! 
Och så önskar jag en God Jul och ett Gott Nytt År 2019 och 
tackar för samarbetet i år!

 ▶ Birgitta Rydén 
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Bakom APU fanns dryga 20 år av insam-
lad erfarenhet och vetenskaplig utveck-
ling, kopplad till yrkesval och/eller arbets-
vårdande insatser/rehabilitering. Från att i 
början av 1960-talet ha varit en exklusiv 
åtgärd för ett fåtal på några få universitets-
orter i landet hade metoden spridits till alla 
landsändar och var ett välkänt begrepp såväl 
inom Yrkesvägledningsområdet som Ar-
betsvården. Mottagarorganisationen hade  
också en vana av att använda produkten 
med god beställarkompetens, eftersom de 
tidigare producenterna utbildat dem i an-
vändandet – ett sorts ”körkort” –  för att 
få använda/beställa metoden. Detta har 
påverkat mycket av utvecklingen och lett 
till att kunskap såväl i att remittera till en 
APU, som att få svar på frågor som ”vem”, 
”när” och ”till vilken nytta” avseende ut-
redningen.  

Hur startade det?
Metoder, tankesätt och tester inom APU-
området har sin grund i rekryterings- och 
urvals psy kologin med dryga 130 års ut-
veckling bakom sig, sett som en metod för 
bedömning av såväl begåvning som intres-
se och per sonlighet. Det första psykologis-
ka laboratoriet grundades i Leipzig 1879 
av Wilhelm Wundt. Redan året därefter 
gav den tyske psykologen Wilhelm Stern ut 
sin bok om den differentiella psykologin, 
där han dels beskrev metoder för ”testning 
av individuella skillnader” och föreslog 
begreppet psykoteknik för dessa metoder. 
Studiet av reaktionstider, val reak tionstider 
och förmågan att motoriskt reagera var vik-
tigt i dessa tidiga psyko tekniska undersök-
ningar med urval bl.a. till nya yrken som 
spårvagns förare. Som kuriosa kan nämnas 
att Walter Moede, redan omkring 1910, 
utvecklade en två hands prövare, förmågan 
att arbeta med bägge händerna simultant 
– men på olika sätt, använd inom Göte-
borgs Psykotekniska Institut under 1960 
och 70-talet. Den gav korrela tioner med 
förmågan att t.ex. arbeta som svarvare, 
maskinskrivare, packare av plast produkter 
1 Wechsler Adult Intelligence Scale, The measurment of adult intelligence, D. Wechsler (Baltimore, 1949)

m.m. Moede själv arbe tade på 1910-talet 
med att utarbeta metoder för urval av mo-
tor förare inom tyska krigsmakten.

De första läroböckerna i psykoteknik, 
”Grundzüge der psychotechnik” och 
”Psychologie in Wirtschaftsleben” gavs 
ut 1912 av Hugo Münsterberg, verksam 
vid Harvard-universitetet.  Även i dessa 
böcker behandlades främst urval till trans-
portsektorn. Även idag används psyko-
logiska urvalsmetoder till yrken som pilot, 
tågfö rare och föraryrken inom försvaret. 
Professor Münsterberg varnade för ris-
kerna med en force ring av utvecklingen, 
där inte den profes sionella bedömningen 
finns med på såväl arbets analys sidan som i 
tolkningen och utveck lingen av testinstru-
menten. Hans varningar skulle visa sig be-
fogade. Metoden togs i bruk för urval till 
en mängd yrkesområden i den nya värld 
som första världskriget och åter uppbygg-
naden efter detta skapade. Utförarna var 
dock inte rustade, varken för användan det 
av metoden, för att bearbeta de data de fick 
fram eller för att dra slut satser från dessa. 
Metoden kom därför i vanrykte under 
1920-talet, framförallt i Tyskland. 

Det andrum, som detta skapade, gav 
möjligheten till en konsolideringsperiod. 
Man an vän de sig nu av de matematiska 
metoderna för analys och tillförlitlighets-
kontroll som växt fram och förfinats under 
denna period. Man började alltmer kon-

centrera sig på att ana ly sera själ va struktu-
ren av be gåv ning och att utifrån den se vad 
som skapade framgång i yrkeslivet.

Utvecklingen till en mer 
allmänt använd metod
Under andra världskriget, med massrekry-
tering av soldater utvecklade den ameri-
kanska armen begåvningstest för att ”finna 
rätt man till rätt plats”, bl.a. två parallella 
testbatterier baserade på Thurs tones begåv-
ningsteori (Army alfa för engelsksprå kiga 
och Army beta för ”utlandsfödda” med an-
nan språkbas). 

Även i Sverige blev försvaret en ”startan-
de” utvecklare inom området. CVB-ska lan 
(Centrala Värnplikts Byrån) standardi-
serades 1946, publicerad 1949 av Torsten 
Husén. Den baserades på WAIS.1  Senast 
utkomna revideringen gjordes 1964 och 
användes fram till att nuvarande WAIS-
versionen kom ut i svensk upplaga. Under 
1950-talets senare hälft startades en aktiv 
begåvnings test ut  veckling/forskning vid de  
psykologiska och pedagogiska institu tion- 
erna framförallt för att finna test för ”sorte-
ring”, inom skolområdet, t.ex. för att avgö-
ra vilka barn som skulle gå i hjälpklass, så-
som testbatteriet Diffe rentiell Begåvnings  
Analys, DBA, av Kjell Härnqvist. 

Framväxandet av de   
arbetspsykologiska   
instituten
Termen psykoteknik fick genomslag. Det 
bildades Psykotekniska Institut vid Stock-
holms och Göteborgs Universitets psyko-
logiska institutioner. Man började också 
se på meto dens användbarhet i vägledande 
syfte.  

Den förändring av vårt arbetsliv, som 
startade på 1950-talet och tog fart un-
der 60-talet krävde dels arbetskraft inom 
”nya” yr ken, dels att många behövde skaffa 

Tema: Arbets- och organisationspsykologi

Begreppet Arbets Psykologisk Utredning (APU) myntades när AMI-organisationen (Arbets - 
mark nadsinstitutet) startades inom Arbetsmarknadsverket, 1980, efter förstatligandet av de arbets-
psykologiska instituten. Tidigare benämningen var ”anlags pröv ning”, ”anlags undersökning”, ännu 
tidigare, ” lämplighetsprövning/testning”. Tillbakablicken handlar om vad som hände före 1980.

Historisk bakgrund till APU – Arbets Psykologisk Utredning

Gunvor Bergquist
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ny yrkesutbildning då deras gamla yrke 
försvunnit. Sverige hade, under 1950-ta-
let, genomfört grundskolereformen och 
förlängt utbildningen för ung domar. 1964 
beslutade riksdagen att 50% av en årskull 
vid 1970-talets ingång skulle ha möj lig het 
att studera vid gymnasium eller fack skola 
(2-årig ut bild ning på gymnasial nivå). I 
ar bets livet fanns dock många med 6- eller 
7-årig folkskola som nu stod inför att välja 
nytt yrke, av fritt val eller påtvingat.

Redan på 1940-talet anordnades i begrän-
sad omfattning omskolningskurser. De 
centrala om skol ningskurserna, anordnade 
av Arbetsmarknadsstyrelsen och Skolöver-
styrelsen, fick ett upp sving under lågkon-
junkturen 1957-59. Men den stora utveck-
lingen av verksamheten star tade under 
1960-talet (budgetåret 1959/60 omfattade 
verksamheten 11.000 personer och bud-
getåret 1965/66 46.000 personer) Syftet 
med arbetsmarknadsutbildningarna var 
att ge omskol ning, vidarutbildning eller 
skapa utbildad arbetskraft till så kallade 
bristyrken.2.

Det fanns 1967 sju institut som AMS 
upphandlade tjänster av för att ge sina 
tjänstemän ”stöd i arbetet”. Det största 
institutet var Stockholms Psykotekniska In-
stitut, placerat i Solna och dri vet av stats-
bidrag. Det var Personaladministrativa 
Rådet, PA-rådet3 och det var Göteborgs 
Psyko teknis ka Institut, GPI4  med filialkon-
tor på olika platser och viss ambule ran de 
verk sam het5. Övriga institut var Institutet 
för Prak tisk, Pedagogisk Psykologi, IPPP; 
Saltsjöbadsinsti tutet ; Arbetspsykologiska Ut-
vecklingsgruppen samt Malmö Psykologbyrå, 
bägge lokaliserade i Malmö.6

Samhällsutvecklingen 
under 1960-70-talet – 
påverkan på APU-  
metodiken 
Under 1960-talet var anlagsprövningen/
undersökningen mycket av en expertut-
redning gjord av en expert, testpsykologen, 
för underlag till en annan expert, specialist 
på utbildningar, och med krav i olika avse-
2c Källa: Förändring och Trygghet - arbetsmarknads-politik i tillämpning, AMS (1967)
3 PA-rådet, ägt och bildat av SAF (Svenska Arbetsgivareföreningen)
4  GPI, bildat av Professor John Elmgren vid Göteborgs Universitet, sålt till de anställda
5  Källa: Förändring och Trygghet – arbetsmarknads-politik i tillämpning, AMS (1967)
6  Författarens egna tillägg
7 Bror Rexed, Generaldirektör vid Socialstyrelsen, lade bort titlarna med sin personal, vilket ledde till en allmän trend i samhället att alla tilltalade varandra med Du
8 Årsskiftet 72/73 tillsattes arbetsrättskommittén med uppgift att föreslå ny lagstiftning, ”som skulle öka arbetstagarens medbestämmande i arbetslivet” Deras förslag kom 1975 och    
   Medbestämmandelagen trädde i kraft 1977
9 1970 tillsattes den statliga arbetsmiljöutredningen som skulle ersätta Arbetarsskyddslagen från 1949.  Arbetsmiljölagen antogs, efter flera delbetänkanden, i sin helhet juli 1978 
10 Skandinaviska Testförlaget 
11 Psykologförbundet var fram tills dess att legitimationen infördes behörighetsgivaren

enden från arbetsvårdaren eller yrkesväg-
ledaren på arbetsförmedlingen. Även upp-
följning och redovisning av testningen, var 
en typ av expertförfarande. Samtalet efter 
testningen kallades intervju, utlåtandet 
skrevs till tjänstemannen och avsågs inte 
att läsas av klienten. Delgivningen av ut-
låtandet skedde hos den tjänsteman, som 
hade remitterat till test ningen. 

Psykologerna påverkades av de vägled-
ningsteorier, som vuxit fram under se nare 
delen av 50-talet och början av 60-talet 
och byggde alltmer in tankar och slutsat-
ser från dessa i kontakten med klienten. 
Intervjun blev mer av ett eftersamtal. Det 
skapades mer av ömse sidighet och man 
började fokusera på faktorer som påverkar 
individens val. Väg    led  nings forskarna hade 
olika fokus i sina teorier beroende på om 
de betraktade fenomenet utifrån ett socio-
logiskt-, ekonomiskt-, psykologiskt- eller 
beslutsfattandeperspektiv. På samma sätt 
skiftade psykologernas teore tiska fokuse-
ring beroende på klientens behov men sä-
kert ock så på egna prefe ren ser.

Individens rätt till deltagande  
och ansvar
I slutet av 1960-talet och början av 1970-ta-
let hände mycket där individens rätt till 
deltagande och ansvar för den egna situa-
tionen lyftes fram, studentupproren 1968, 
Du-reformen7, förar betena till MBL8 och 
tidsandan var sådan att expertens rätt att 
stå oemot sagd ifrågasattes. Gi vetvis på-
verkade detta anlagsundersökningen. Ett 
försam tal hos psykologen inför testningen 
infördes. I detta diskuterades inte bara 
fråge ställningen från tjänste mannen, utan 
även om personen verkligen ville testas 
– det ultimata brytandet av expertstyr-
ningen. Samtalet efter testningen blev nu 
mer av dis kussion kring testresultaten, tes-
tandet av hypoteser som ”vad som skulle 
främja trivsel i olika typer av yrken” eller 
”vad som hindrat individen från att göra 
ett yrkes val”. Syftet med samtalen gick 
mer åt att öka självkännedomen hos klien-
ten. Utlåtandet från testningen blev sådant 
att individen själv skulle kunna ta del av 
detta. Termen in ter vju för eftersamtalet 
fanns dock kvar ända in på 1980-talet.

Tre ting påverkar utvecklingen 
av anlagsundersökningen 
från mitten av 1970-talet 
På samhällsnivå startade förarbeten till en 
ny arbetsmiljölagsstiftning9. I denna tala-
des om människans rätt till trivsel och ut-
veckling på arbetet och det nya begreppet 
”Psykosocial arbetsmiljö” infördes. Inte 
bara psykologerna kände sig stärkta i att 
trivselfaktorer och möj ligheter till utveck-
ling i arbetet var viktigt. Även folk i gemen 
blev mer intresserade av att tänka kring 
frågor som ”Vad kan arbetet ge mig?” och 
se på arbete, som något utvecklande och 
utbytbart och inte något som man väljer 
en gång och som består för resten av livet. 
Detta skapade givetvis en annan attityd till 
att byta arbete. Från att tidigare betraktats 
som ”hopp jer ka” kunde den som ville byta 
yrke betraktas som en person med framå-
tanda. Anlagsunder sök ningen blev alltmer 
ett instrument för att se möjligheter på 
kort och lång sikt, en typ av livs coaching 
även om termen ej fanns då. 

Det andra som påverkade var att man 
från Arbetsmarknadsverket tog initiativ 
till att starta metod- och utvecklingsgrup-
per. Representanter från de företag som 
sålde tjäns ter till AMS möttes för att först 
kartlägga och sedan försöka enas om vilka 
test man skulle satsa på att gemensamt ut-
veckla, inom såväl begåvnings- som intres-
se- och personlighets området. Den som 
testades skulle möta ungefär samma typ 
av testning, oavsett på vilket insti tut test-
ningen gjordes. Utveckling en hade fram 
tills nu drivits inom de olika företagen och 
kanske främst då inom de tre största PTI, 
PA-rådet och GPI. Vissa tester som utveck-
lats behölls inom företagen medan andra 
förla des och såldes via ett testförlag.10

Det tredje var förändringarna inom vår 
egen kår. Innan psy kologlegitima tionen 
infördes 1978 fanns två grupper av psyko-
loger. De biträdande psyko lo gerna med en 
fil.kand examen med psykologi, pedagogik 
och sociologi och själv stän diga psykolo-
ger11 med en fil.lic examen, oftast i psyko-
logi. Många var de licentiatsavhand ling ar, 
som ut värderade olika aspekter av anlags-
undersökningen och dess användning. 
Inför och vid infö randet av legitimationen 
ska pades en ”mellanexamen” vid univer-
siteten. Även den na genere rade många 
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Tema: Arbets- och organisationspsykologi

Roger Persson ger här tillsammans med kolleger vid  
Institutionen för Psykologi i Lund en översikt över vad som nu sker inom  

forskning vid avdelningen för Arbets- och organisations psykologi

Aktuell forskning i Arbets- och organi sa tions psykologi 
vid Institutionen för Psykologi, Lunds Universitet 

I denna text skisseras forskningen vid av-
delningen för  Arbets- och organisations-
psykologi vid Institutionen för Psykologi, 
Lunds Universitet. Avdelningen består 
idag av två dokto rander, ett 10-tal fors-
kare/lärare samt några mer löst tillknutna 
kollegor. Samarbete sker med flera inter-
disciplinära forskningsmiljöer på Lunds 
Universitet. Exempelvis är avdelningen i 
dag representerad i två fakultetsöverskri-
dande forskningsmiljöer: ”Metalund” och 
”Centre for Healthy Indoor Environments 
(CHIE)” vilka primärt samlar forskare från 
de medicinska och tekniska fakulteterna. 
Därtill medverkar avdelningen till det 
nystartade ”SamTech – en tanke smedja om 
teknik och samhällsvetenskap”. SamTech är 
ett samarbete mellan Samhällsveten skap-
liga fakultetens olika institutioner och syf-
tar till att styrka det samhällsvetenskapliga 
per spektivet på teknikfrågor. Till dessa 
samarbeten kan läggas alla de nationella 
och internatio nel la kontakter som enskilda 
forskare inom avdelningen har upparbetat 
genom åren och un der håller via deltagan-
de i olika forskningssamarbeten.  

Forskningen i arbets- och organisations-
psykologi i Lund sker som sig bör i nära 
samverkan med det omgivande samhället 

och angränsande akademiska discipliner. 
Innehållsmässigt speg lar forskningen ar-
betslivets många skiftningar och nyanser 
samt enskilda forskares vari erande intres-
sen och specifika kompetenser. Just nu 
forskas det bland annat om metoder för 
att identifiera tidiga tecken på utmatt-
ning, skolledares arbetsmiljö och hälsa, 
lärares ar bets miljö och hälsa, arbetsmiljön 
i hemtjänsten, kollegialt stöd och arbets-
motivation, ohövlig het i arbetslivet, krea-
tivt ledarskap och främjande av kreativitet 
i grupp, bristfälligt ledarskap och skade-
prevention. Nedan redogörs kortfattat för 
några forskningsprojekt som pågår, är ny-
ligen avslutade eller har just påbörjats. 

Aktuell forskning 
vid avdelningen
I ett nyligen avslutat avhandlingsprojekt 
som drevs av Elinor Schad undersöktes 
hur grund sko le lärare i Sverige kommuni-
cerar och interagerar i sitt yrke och vilka 

Roger Persson

uppsatser utifrån anlagsundersökningens 
olika aspek ter, utvärdering av de olika in-
gående metoderna och expe ri menterande 

ge nomfördes testningen under två dagar. 
Första dagen med ett testbatteri, som diffe-
ren tierade bäst i normalkurvans genomsnitt 
och andra dagen med test som differentie-
rade bäst i det spann av normalkurvan, där 
personen visat sig ligga under första dagens 
testning. Bägge test sätten kompletterades 
med intresse- och personlighetstest.

 ▶ Gunvor Bergquist

Förslag till fördjupad läsning: 
Selander, U-B, Psykolog i Arbetsmarknads-
verket på 1900-talet. Psykologförbundets 
hemsida www.psykologforbundet.se

Gunvor Bergquist är fil.lic., leg. psyko-
log och leg. psykoterapeut. Specialist 
såväl i klinisk som arbets - och organisa-
tionspsykologi

med pedagogiska test ningar, ut vär deringar 
av testning i samband med möjlighet till 
praktik, testningar i en sam man hål len 
vägledningscontext m.m.

Slutligen: vad är 
en arbetsanalys? 
Det klassiska arbetssättet för en lyckad 
rekryteringstestning – arbetsanalys – 
innebär ett sökande efter tester som mä-
ter det analysen visar att man skall mäta, 
säkerställande av en standar dise rad ad-
mi nistration och utvärdering, väl anpas-
sad normgrupp och en utvärdering av 
testresul taten där hänsyn tas till säkerhe-
ten i prognosticeringsförmågan. Detta kan 
uttryckas: ”En psy  ko logisk undersökning är 
en undersökning, som syftar till att utifrån 
en diagnos ställa en prog nos beträffande en 
12  Göran Ekvall, ”Urval av personal med hjälp av psykologiska undersökningar”, PA-Rådet 1971

individs beteende och/eller emotionella reak-
tioner och som bygger på standardiserade och 
objektiva metoder”12

I ett vägledningsperspektiv läggs där-
till en genomgång av tillgängliga yrken 
på arbetsmark naden. Psykologen hjäl-
per till att se på vilka behov hos den en-
skilde som dessa yrken kan tillfredsställa, 
samtidigt som det sker en matchning 
mellan yrkets krav på kog nitiva- och per-
sonlighetsmässiga förmågor, fysisk kapa-
citet och utbildning. Detta synsätt påver-
kade upp lägget av anlagsundersökningen. 
Gällde det skoltestningar (elever i folk-
högskolors eller gym nasiers sista årskurs) 
eller uttagningar till omskolnings- eller 
brist yrkeskurser genom för des testningen 
på en dag, då man i förväg gjort en arbets-
analys vad gällde krav på begåvning i olika 
avseenden och ett testbatteri var framtaget 
i förväg. 

Vid en allmän anlagsundersökning, in-
för yrkesval eller arbetsvårdande åtgär der, 
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arbetsrelaterade häl so problem de upplever. 
Resultaten bekräftade att lärarna hade en 
pressad arbetssituation och svårt att separe-
ra arbete från fritid. Dessutom hade lärarna 
problem med att återhämta sig från jobbet 
och att hinna med att interagera med kolle-
gor under arbetet. Resultaten visade också 
att den kollegiala kommunikationen var en 
viktig aspekt av det organisatoriska klima-
tet i skolor na och lärarnas arbetsnöjdhet. 
Således kan insatser som riktar sig till att 
hjälpa lärare att upp rätta och upprätthålla 
bra professionella interaktioner vara en väg 
till förbättrad effektivitet, arbetstrivsel och 
välmående. 

Kollegialt stöd
I ett pågående forskningsprojekt om kolle-
gialt stöd och arbetsmotivation som drivs 
av docent Tomas Jungert undersöks betydel-
sen av stöd från kollegor för medarbetares 
arbetsmo ti vation och självförmåga (”self-
efficacy”). Projektet tar avstamp i tidigare 
forskning som har visat att stöd från en 
chef har en positiv inverkan på medarbeta-
res arbetstillfredsställelse och moti va tion. 
I det aktuella projektet belyses att kollegi-
alt stöd kan vara viktigare än chefens. Till 
exempel visade resultaten från en studie i 
äldrevården att autonomistöd från kollegor 
var starkare kopplat till deras motivation 
och självförmåga ett år senare jämfört med 
stöd från chefen. I en annan studie påvi-
sades att verkliga team, som genomgick 
en intervention med syfte att utveckla för-
mågan att ge varandra psykologiskt stöd, 
ökade sin tillfredsställelse och motivation 
signifikant mer än anställda i kontrolltea-
men. En tredje studie fann att kollegialt 
stöd från lärare var starkare kopplat till sin 
förmåga som lärare (”teacher-efficacy”) än 
kompe tens stöd från skolledningen.

Ohövligt beteende  
i arbetslivet
I ett forskningsprojekt om ohövligt beteende 
i arbetslivet (Workplace incivility) riktas fo-
kus mot brott mot normer för ömsesidig 
respekt som kännetecknas av otrevliga be-
teenden med låg intensitet där avsikten att 
skada är otydlig. Projektet drivs av docent 
Eva Torkelson tillsam mans med doktorand 
Kristoffer Holm och professor Martin Bäck-
ström. I projektets första del var syftet att 
bidra med kunskap kring ohövlighet som 
en social process som innefattar både förö-
vare, offer samt dem som är åskådare till 
sådana beteenden. Forskningens första del 
har finansierats av FORTE och resulterat i 
fyra publikationer. I projektets andra del, 
som är ett pågående avhandlingsarbete av 
doktorand Kristoffer Holm, är syftet att 

öka och fördjupa kun skapen kring ohövliga 
beteenden i arbetslivet. Detta sker genom 
att undersöka orsakssam band, och under-
söka om upplevd/bevittnad ohövlighet kan 
leda till ökade nivåer av ohövliga beteenden 
på arbetsplatsen, samt lägre välbefinnande 
över tid. Projektet syftar även till att un-
dersöka vilka faktorer som antingen styrker 
eller försvagar sambandet mellan upplevd/
be vittnad ohövlighet och utövad ohövlig-
het på arbetsplatsen. 

Ytterligare en fråga som undersöks är 
hur olika ohövliga beteenden uppfattas och 
vilka copingmekanismer som används efter 
upplevda eller bevittnade ohövliga situatio-
ner. Ett slut giltigt syfte med projektet är 
att undersöka om ohövliga beteenden över 
tid kan leda till grövre former av negativa 
beteenden. 

Tidiga tecken på 
utmattning 
I ett nyligen avslutat forskningsprojekt om 
tidiga tecken på utmattning togs avstamp 
i det faktum att stressrelaterad ohälsa 
(t.ex. arbetsrelaterat utmattningssyndrom; 
UMS) är ett prob lem i många ”postindu-
striella” länder. Erfarenheten visar att tidig 
upptäckt och intervention är avgörande 
för att hindra långsiktiga negativa konse-
kvenser som t.ex. långa och komplice rade 
sjukskrivningsförlopp. I projektet fick över 
1300 individer under åren 2012-2014 be-
svara en enkät varje kvartal under 11 kvar-
tal (3 år). Syftet var att kalibrera ett nytt 
verktyg för tidig upptäckt av arbetsrelate-
rad utmattning: Lund University Checklist 
for Incipient Exhaustion (LUCIE). I två 
artiklar, vilka publicerades 2016, beskrivs 
hur LUCIE har validerats mot andra rele-
vanta mått, inklusive två aktuella svenska 
screeningskalor för utmattningssyndrom 
(UMS): Karolinska Exhaustion Disorder 
scale (KEDS) och självrapporterad utmatt-
ning (s-UMS). Det konkluderades att LU-
CIE uppvisade logiska och konsekventa 
positiva samband med KEDS och s-UMS 
samt konceptuellt snarlika inventorier. 

I de longitudinella analyserna notera-
des att successiva negativa förändringar i 
arbetssi tua tionen var den mest framträdan-
de förändringen relaterad till stigande LU-
CIE-poäng som sedan varade över minst 
två kvartal; vilket bedöms ha validerat LU-
CIE som ett kliniskt an vänd bart verktyg 
för detektion av begyn nande arbetsrelate-
rad utmattning möjligen indikativt för se-
nare UMS. Projektet leddes av docent Kai 
Österberg och var finansierat av FORTE 
och hade även visst stöd från FORTE-
centrum Metalund. Kai Österberg har till-
sammans med läkaren Artur Tenenbaum, 
vid Hälsan & Arbetslivet i Skaraborg, även 

utvecklat en klinisk handbok där den kon-
kreta tillämpningen av instrumenten LU-
CIE, KEDS, s-UMS och QPS-Mismatch 
inom företagshälsovården be skrivs – inom 
ramen för programpaketet LUQSUS-K. 
LUQSUS-K är fritt tillgänglig via fhvme-
todik.se och inkluderar de mest moderna 
instrumen ten för detektion av tecken på 
utmattning från universiteten i Göteborg, 
Lund och Stockholm. 

I ett nyligen påbörjat forskningsprojekt 
som startade i januari 2018 tas avstamp i 
det faktum att många skolledare (dvs rekto-
rer, biträdande rektorer, och förskolechefer) 
tycks ha en ar bets miljö som placerar dem i 
riskzonen för överbelastning, kronisk stress 
och stressrelaterad psykisk ohälsa. Detta är 
omständigheter som kan leda till försämrad 
arbetsprestation, byte av arbetsplats/befatt-
ning och ett förtvinat socialt liv. Inte desto 
mindre saknas aktuell och säker kunskap 
om samband mellan svenska skolledarares 
organisatoriska förutsättningar och psy-
kis ka hälsa. För att skapa denna kunskap 
genomförs nu en longitudinell enkätstudie 
som kart lägger förekomsten av tidiga teck-
en på utmattning och byte av arbetsplats/
befattning hos skol ledare; samt hur tidiga 
tecken på utmattning och byte av arbets-
plats/befattning samvarierar med belas-
tande och/eller främjande organisatoriska 
faktorer i arbetet och balansen mellan oli ka 
aktiviteter i vardagen. I efterföljande work-
shops, med strategiskt utvalda grupper av 
skol ledare, är avsikten att gemensamt re-
flektera över resultaten, vilka grundorsaker 
de kan bottna i, och identifiera specifika 
interventionsområden på distinkta nivåer: 
individ, organisation och samhälle. Den 
första datainsamlingen är just avslutad och 
inbegriper cirka 2300 skolledare.  

Forskningen leds av docent Roger Pers-
son och är finansierad av AFA-försäkringar 
och sker i samarbete med Arbets- och mil-
jömedicin, Lunds universitet, samt Centr-
um för skol le dar utveckling, Statsveten-
skapliga Institutionen, Umeå universitet. 

Roger Persson, Tomas Jungert, 
Eva Torkelsson och Kai Österberg

Roger Persson är avdelnings-
föreståndare vid avdelningen för  Ar-
bets- och organisations psykologi vid 
Institutionen för Psykologi, Lunds Uni-
versitet, docent och fil. dr i psykologi.

Tomas Jungert och Eva Torkelsson är 
docenter och fil. dr i psykologi. 

Kai Österberg är leg. psykolog, docent 
och fil dr i psykologi

Forskning

▶
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Homo psychicus as Human and on Becoming a Person  
– Toward a theory of the human being between the analogue and the digital 
Alf Nilsson (2018)

Detta är den första boken som Alf Nilsson har skrivit om Homo 
psychicus som har översatts till engelska men det är den den sjunde 
av hans böcker på detta tema. 

De tidigare böckerna: Om Homo psychicus uppkomst. En bio-
psykologisk fantasi (2005); Det omedvetna i nya perspektiv: ett 
psykiskt system mellan huden och känslans beröring (2009); Det 
främmande, det kusliga och tankens brist (2011); Homo Psychicus 
som enfald kontra tvåfald och mångfald. Det analoga och det 
digitala som färdriktning mot en människoteori (2012); Affek-
ter, relationer, operationer – grunden för Homo psychicus. Mot 
en människoteori i dynamiken mellan det analoga och det digi-
tala (2014); Homo psychicus som människa: och att bli en person 
(2016)– en översikt och sammanfattning av arbetet med att 
mejsla fram en teori för vår existens som människa.

Och nu finns möjlighet för fler än svenska läsare att ta del 
av denna gedigna insats där Alf Nilsson med sitt borrande i 
psykologiska teorier lyckas presentera en enhetlig grundtes om 
hur människan kommit till. Baksidestexten på engelska ut-
gåvan uttrycker detta så:

”This book is about unifying, in one and the same theory, the 
human being, Homo psychicus, both as an affective/internal  
presentation being and an operative, cognitive being. In this way, 
we see two human abilities – on the one hand Silvan Tomkinś  
comprehensive theories of our innate biological affects, and on the 
other hand, Jean Piaget́ s theories of Homo psychicus as an opera-
tive, cognitive being – in one theory. ...”

Det är glädjande att Alf Nilssons författaskap nu kan nå ut 
internationellt.
Boken är utgiven av Peter Lang Ltd, International Academic 
Publishers, Oxford UK.

Av intresse

APPENDIX – LÄS MER!
Lärares arbetsmiljö och hälsa
Pressmeddelande: https://www.lu.se/article/larare-behover-hjalp-att-varna-sin-tid

Kollegialt stöd och arbetsmotivation
Jungert, T., Östergren, R., Houlfort, N., & Koestner, R. (in press). The impact of support on growth in teacher-efficacy: A cross 
cultural study. International Journal of Educational Management.  
Jungert, T., Van den Broeck, A., Osterman, U., & Schreurs, B. (2018). How colleagues can support each other’s needs and mo-
tivation: An intervention on employee work motivation. Applied Psychology, 67(1), 3-29.
Jungert, T., Koestner, R., Houlfort, N, & Schattke, K. (2013). Distinguishing source of autonomy support in relation to workers’ 
motivation and self-efficacy. Journal of Social Psychology, 153, 651-666.

Ohövlighet i arbetet
Holm, K., Torkelson, E., & Bäckström, M. (2015). Models of workplace incivility: The relationships to instigated incivility and 
negative outcomes. Biomed Research International; Special Issue on Psychosocial Factors and Workers Health, 1-6.
Holm, K., Torkelson, E., & Bäckström, M. (2016). New types of employment, new ways to be uncivil? A thematic analysis of 
temporary agency workers’ exposure to workplace incivility. Psychology, 7, 74-84.
Torkelson, E., Holm, K., & Bäckström, M. (2016). Workplace incivility in a Swedish context. Nordic Journal of Working Life 
Studies, 6(2) 3-22.
Torkelson, E., Holm, K., Bäckström, M., & Schad, E. (2016). Factors contributing to the perpetration of workplace incivility: 
The importance of organizational aspects and experienced incivility. Work & Stress, 30(2), 115-131.

LUCIE – tidiga tecken på utmattning
Persson, R., Osterberg, K., Viborg, N., Jonsson, P., & Tenenbaum, A. (2016). The Lund University Checklist for Incipient 
Exhaustion-a cross-sectional comparison of a new instrument with similar contemporary tools. Bmc Public Health, 16(1), 350. 
doi:10.1186/s12889-016-3001-5
Persson, R., Osterberg, K., Viborg, N., Jonsson, P., & Tenenbaum, A. (2017). Two Swedish screening instruments for exhaustion 
disorder: cross-sectional associations with burnout, work stress, private life stress, and personality traits. Scand J Public Health, 
45(4), 381-388. doi:10.1177/1403494817696182
Osterberg, K., Persson, R., Viborg, N., Jonsson, P., & Tenenbaum, A. (2016). The Lund University Checklist for Incipient 
Exhaustion: a prospective validation of the onset of sustained stress and exhaustion warnings. Bmc Public Health, 16(1), 1025. 
doi:10.1186/s12889-016-3720-7.
LUQSUS-K är fritt tillgängligt via http://fhvmetodik.se/metoder/stress-mental-ohalsa/

AKTUELLT ATT LÄSA 
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Viktigt mota effekterna av postpartumdepression  
– Psykologisk behandling med KBT är effektiv för både mamma och barn
Medicinsk kommentar i Läkartidningen, september 2018. 

Av intresse

Författare: Birgitta Wickberg, docent, leg psykolog (senior), 
Göteborgs universitet och Pamela Massoudi, fil dr, leg psyko-
log, FoU Kronoberg, Region Kronoberg 
Författarna är forskare inom området med erfarenheter som 
mödra- och barnhälsovårdspsykologer.

Artikeln är ett diskursivt och initierat inlägg med diskussion 
utifrån en aktuell forskningsartikel i the Lancet som redovisar 
gott behandlingsresultat med KBT-behandling med kvinnor, 
drabbade av postpartumdepression. Behandlingen, som var 
skräddarsydd för perinatalområdet, omfattade elva tillfällen 
under barnets första levnadsår och två ”påfyllnadstillfällen” 
under barnets andra levnadsår, vid hembesök eller besök på 
hälsocentralen. Terapeuterna var erfarna psykologer inom 
primärvården, med kunskap inom området och behandlingen 
pågick under minst 3 månader post partum. 

Resultatet visar att vid uppföljning när barnet är 1 år hade 
80% av mammorna tillfrisknat. Och detta höll i sig vid upp-
följning när barnet var två år. Barnens utveckling låg inom 

normalvariationen för kognitiv och språklig utveckling och 
också avseende beteendeproblem. Och de visade sig ha en 
trygg anknytning. 

  
 
Utdrag av författarnas analys
I Sverige generellt erbjuder bvc- sjuksköterskor stödsamtal till 
mammor med lindrig depression. Och sjuksköterskan har 
konsultativt stöd av psykologen vid bvc. Vid behov rekommen-
deras behandlingsinsats av psykolog. Denna kan vara KBT, in-
terpersonell terapi, IPT, psykodynamisk korttidsterapi, PDT 
eller behandling med antidepressiva läkemedel.  Depressionens 
svårighetsgrad avgör val av metod. 

Slutligen behöver man identifiera den grupp föräldrar som 
förutom psykisk ohälsa eller sjukdom också har betydande 
svårigheter i relationen till barnet och erbjuda evidensbaserad 
samspelsbehandling. Alla BVC har ännu inte dessa möjligheter 
varför risken för ojämlik vård är här uppenbar. 

När människovärdet hotas
Det är mycket som händer runtom i vår värld just nu. Inte 
minst ser vi en ökande polarisering mellan de grupper som 
vill värna de mänskliga rättigheterna och som kämpar för vår 
miljö och överlevnad med ett inkluderande förhållningssätt 
och de grupper med rasistiska tendenser som hotar respekten 
för människovärdet.

I höst är det 80 år sedan Novemberpogromerna ägde rum, 
7-13 nov 1938 med Kristallnatten 9-10 november. Och i höst, 
den 27 oktober, har vi också fått höra om det rasistiska dådet 
med skjutningen mot en synagoga i Pittsburgh då 11 personer 
dog.

Det finns många anledningar att påminna om två läsvärda 
böcker av två kolleger och medlemmar i seniorpsykologfören-
ingen:

Frågor jag fått om Förintelsen 
Hédi Fried (2017) 

I boken som var Augustnominerad 2017, har Hédi Fried sam-
lat frågor som hon fått av eleverna under sina föreläsningar om 
Förintelsen i skolor runtom i landet. Alla högstadieskolor i vårt 
land kommer under hösten 2018 att få klassuppsättningar av 
pocketutgåvan av boken med en lärarhandledning inkluderad. 

Frågorna som eleverna ställt när Hédi varit ute i skolorna 
och talat om hur det gått att överleva under sådana omänskliga 
omständigheter visar på engagemang och försök att förstå hur.
(Boken är utgiven av Natur&Kultur, 2017). 

Pojken med Davidsstjärnan
Michael Ben-Menachem (2014/16) 

Michael Ben-Menachem som bland annat arbetat som skol-
psykolog har hållit många föreläsningar  i skolor runtom i 
landet utifrån sin bok som med sina engagerande berättelser 
ställer många frågor om hur det går till i ett civilsamhälle när 
smygvisa förändringar sker då onda krafter pekar ut, uteslu-
ter och kränker medborgare med annan religiös och kulturell 
identitet, så som skedde i Ungern i slutet av andra världskriget. 

Hans berättelser visar hur omöjligt det var att förstå varför 
hans familj av judisk härkomst hindrades från självklara sam-
hälleliga rättigheter som ungerska medborgare, något de alltid 
trott de var inkluderade i. Han var 8 år då de ungerska judarna 
blev utsatta för dessa oförklarliga förbud i ett tidigare fung-
erade vardagsliv och som ledde till förvisning först till ghetton 
och sedan deportation till förintelselägren.

Utdrag ur baksidestexten: «Boken lär oss att man efter krig, 
koncentrationsläger, politisk terror, åsidosättande, flyktförsök 
och avslöjanden ändå kan komma på fötter, gå framåt, leva och 
till sist bli en lycklig människa».
(Boken är utgiven av Warne Förlag) 

 ▶ Birgitta Rydén 
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Vad är psykisk ohälsa och 
hur ska den behandlas?
Flera gånger i veckan får vi rapporter om hur den psykiska 
ohälsan ökar bland barn och unga och att det inte står bra till 
med de äldres mentala hälsa. Ständigt påtalas ökad risk för 
självmord. Stressade medelålders hårt arbetande personer går 
i väggen och en utmattnings depression blir man inte av med 
på nolltid. 

Psykisk ohälsa är ett alltför brett begrepp för att egentligen 
användas som beteckning på alla de uttryck som mental ohälsa 
tar sig från mycket svåra och allvarliga psykiatriska tillstånd 
till överansträngningssymtom, livskriser och existentiell ång-
est.

Socialstyrelsen kom 2017 ut med Nationella riktlinjer vid de-
pression och ångest, riktlinjer som mötts med omfattande kritik 
inte minst från det psykoterapeutiska etablissemanget bland 
vilka flera erfarna och namnkunniga psykologer och psykote-
rapeuter reagerat i debattartiklar. Psykoterapicentrum stämde 
Socialstyrelsen men både Tingsrätt och Hovrätt avslog kriti-
ken med hänvisning till att varje vårdinrättning kan vara fri 
att tillsammans med patienten välja behandlingsmetod. Men 
verkligheten ser i allmänhet inte ut så. 

Frågor till våra vårdinrättningar:
Hur ser differentialdiagnostiseringen ut? Finns psykologisk 
kompetens vid bedömning av bakgrund till besvären och be-
handlingsförslag? Vad säger psykoterapiforskningen? Får varje 
patient möjlighet att diskutera behandlingsmetod utifrån in-
formation och förståelse? Carina Håkansson (fil dr, lektor, leg. 
psykoterapeut, medgrundare av the International Institute for 
Psychiatric drug withdrawal) skrev i en debattartikel i ETC 
(augusti 2018): Tabletternas monopol i psyki atrin måste 
brytas:

”Svensk psykiatri saknar en ideologisk viljeriktning och en 
känslomässig övertygelse. Det saknas också en delaktighet 
från alla de människor som önskar alternativ, såväl bland pati-
enter som personal. Människor vars röster och värdefulla erfa-
renheter inte tas tillvara. Sedan decennier tillbaka råder inom 
befintligt system en strävan att jämställa mentala och sociala 
problem med problem av somatisk och biologisk karaktär, med 
konsekvensen att likarartade förklaringsmodeller och lösning-
ar tillämpas, trots att psykiatriska diagnoser är symptombe-
skrivningar som inte går att påvisa vare sig via blodprover eller 
röntgenliknade undersök ningar”.

Föreliggande aktuella frågeställning belyses av  
följande fyra aspekter:
1. Sven-o Ohlssons referat av en föreläsning i våras i Uppsala 

av Camilla von Below utifrån hennes forskning och dok-
torsavhandling

2. Uttdrag från seniorpsykologernas diskussion i västra regionen 
31 oktober 2018 efter Bengt Hedbergs inledning om Na-
tionella riktlinjer vid depression och ångestsyndrom, SoS, 
2017 (se vidare under Händelser i regionerna, på annan 
plats i tidningen)

3. Kostnadsfri psykoterapi som behandlingsalternativ i 
Tyskland

4. Utdrag av FN:s kritik på hur Sverige lever upp till Barn-
konventionen år (2015)

Psykoterapiforskning är inget nytt
Effektforskning på olika tera-
piformer har genom åren visat 
att psykoterapi generellt är hjäl-
pande för ca 80 % av de som 
genomgår psykoterapi. De fles-
ta mår m.a.o. väsentligt bättre. 
Men mycket forskning återstår. 
Inte minst när det gäller att för-
stå vad det är som inte fungerar 
i de fall när patienten är miss-
nöjd med sin terapi eller tera-
peut och/eller tycker att terapin 
som helhet eller delvis går/gått 
på ”tomgång”. Att inget eller för 
lite, enligt patienten, åstadkom-
mits.

Om detta handlar Camilla 
von Belows forskning och dok-
torsavhandling: When psycho-
therapy does not help … and 
when it does: Lessons from young 
adults experiences of psycho-
analytic psychotherapy. Camilla von Below beskriver och berät-
tar själv om sin forsk ning i en utförlig och intresseväckande 
artikel i Psykologtidningen nr 9, 2018, sid 32 – 35. Läs den, så 
får ni veta en hel del av vad vi fick ta del av ”live” från en entu-
siastisk forskare med omfat tan de klinisk erfarenhet. Artikeln 
sammanfattar Camillas forskningsresultat, som grundar sig på 
tre mindre studier på unga vuxna, med konstaterandet: ”För 
att undvika subop ti mala terapi utfall är metakommunikation 
viktigt. Att återkommande kommunicera om mål, medel och 
den terapeutiska relationen, särskilt med unga vuxna patienter 
har stor betydelse för utfallet.”

Några aspekter som berördes av Camilla och i diskussionen 
efteråt var: Vikten av allians byggande samt uppmärksammande 
av och kommunicerande av förekommande alliansbrott. Vik-
ten av metakommunikation – kommunikation om kommuni-
kationen mellan patient och terapeut. Vikten av att förstå pa-
tientens mentaliseringskapacitet/reflektions förmåga, inte minst 
när det gäller unga vuxna vars livsfas och mentala mognad 
kan innebära att ett mera konkret, rådgivande, ” här och nu”-
orienterat och mindre reflekterande, ”där och då”-orienterat 
förhåll ningssätt kan behövas för vissa.

Camillas förhoppning är att hennes forskning skall bidra till 
en ökad förståelse av vad som behöver förändras för att ännu 
flera skall bli hjälpta av psykoterapi och att den skall in spi rera 
till flera och större studier med liknande fokus. Det behövs fler 
studier, som liksom hennes, granskar det terapeutiska interak-
tionsfältet ur patientens synvin kel.

Det var en mycket nöjd och inspirerad samling senior- 
psykologer som tackade Camilla von Below för att hon på ett 
professionellt och personligt sätt delat med sig av sin viktiga 
forsk ningsinsats. Metakommunikationen mellan föreläsare 
och auditorium fungerade väl och mentaliseringskapaciteten 
föreföll god bland oss äldre vuxna.

 ▶ Sven-o Ohlsson

Hösten

Aktuell frågeställning
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Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 
för vård vid depression och ångest- 
syndrom 
Inlägg i diskussionen kring Bengt Hedbergs inledning (se un-
der Händelser i regionerna i senare del av tidningen):
- konsekvenser av riktlinjerna blir att PDT – psykodynamisk te-
rapi enbart blir för dem som kan betala
- anpassad till patientlagen: patienter skall själva få välja behand-
ling. Men vem har  informa tion om vad som skulle vara bäst när 
man mår psykiskt dåligt?
- DSM diagnoser har ökat från 150 till över 400. I DSM V be-
traktas sorgereaktion som varar mer än 2 veckor som depressions-
diagnos
- 9 kriterier på depression
- två paradigm i betraktande av psykisk ohälsa: rättas till eller 
förstå
- att se på spannet sjuk-frisk som kontinuerligt. Inte antingen eller
- psykiatrin identifierar sig i stort med den medicinska modellen, 
poängterar kemin i hjärnan
- i USA finns en strömning som kallas Broken Brain era
- vi vet att det verksamma i terapeutiska processer är alliansen. 
Men den nämns inte i dessa diskussioner
- hur mycket lägger man vikt vid noggrann differentialdiagnosti-
cering. Ingen behandling kan var rätt eller effektiv om man inte 
nogsamt avgjort vad tillståndet bottnar i och handlar om
- saknas bredd i utbudet
- har myndighet och vårdinrättningar förståelse för olika psyko-
terapiinriktningar och vilken metod som är lämplig vid det spe-
cifika tillfället? 
- riktlinjerna avviker från internationell praxis
- sjukvården har blivit en marknad. Ett nyliberalt marknads-
tänkande passar särskilt illa för att ta hand om mental ohälsa. 
Dessa förhållningssätt har new public management som utgångs-
punkt. Lagar underställs regler – man följer regler. Det handlar om 
envägskommu nikation.
Vi är offer i samhället för en tankeförenklingsfas och godtycklig-
het med blint följande av regelsystem bakom, där evidensbasering 
som begrepp passar in
- nerdragning av handledning för psykologer gjordes med en tred-
jedel inom psykosvården innan jag gick i pension
- credibility: man väljer att lyssna på den grupp av personer som 
man litar på, dvs i social styrelsens fall på likasinnade
- hänvisning till Irving Kirsch om läkemedelsbluffen
- generalitet i Socialstyrelsens ställningstagande, inte individan-
passat
- psykofarmaka gör mycket mera skada än nytta; psykofarmaka 
dödar årligen en halv miljon människor över 65 år i USA och Eu-
ropa. Psykofarmaka är (i dessa länder) den tredje vanli gaste döds-
orsaken efter hjärtsjukdomar och cancer. Bruket av psykofarmaka 
bör minska med 98 procent.

Kostnadsfri psykoterapi lagstadgad i Tyskland
I Tyskland jämställer man samtalsbehandling med läkemedels-
behandling! Och det finns möjlighet till kostnadsfri psykoterapi, 
finansierad av motsva rig het till vår försäkringskassa. Uppgifter via 
Stefan Hau, forskare och psykoterapeut: 
- samtalbehandling och psykofarmakabehandling erbjuds på lika 
villkor och patienten väljer. Många kombinerar behandlingsalter-
nativ
- socialförsäkringslag ligger bakom denna möjlighet. Man rekom-
menderar läkarundersökning för att undanröja ev somatiska av-
vikelser

- DSM-diagnos krävs och frågan skall ställas: är patienten lämpad 
för denna behandling?
- en ansökan med behandlingsplan görs och lämnas in med en 
bedömning om chans till för bättning

Exempel på valmöjligheter: 
KBT 50+50 timmar
PDT: 50+50 timmar
Psykoanalys: 160+80+60 timar
Psykofarmaka som vald behandling eller i kombination med 
ovanstående
Patienten väljer och det är få avhopp från vald behandling

Resultat:
Från 1999 har det varit en kraftig nergång av sjukhusvistelser och 
ett minskat an   tal sjukdagar, minskad förskrivning av läkemedel 
och minskat antal läkarbesök och samhället har minskat sin kost-
nad för psykisk ohälsa. Man uttrycker vinsten som: 1 investerad 
euro ger 2,5 tillbaka.

Barnkonventionen – FN kritiserar Sverige 
http://www.refworld.org/docid/566e7e8c4.html
FN:s sammanfattande observationer 2015 om hur Sverige hante-
rar barn och ungdomar i en lig het med Barnkonventionen (ratifie-
rad 1990): United Nations Convention on the Rights of the Child. 
Concluding observations on the fifth periodic report of Sweden, 2015.

Utdrag:
Mental health 
43. The Committee notes with concern: 
(a) The significant increase in the number of children diagnosed with 
so-called learning or behavioural disorders, in particular Atten-
tion Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) 
(b) The rise in the prescription of amphetamine and amphetamine-
like psychostimulant drugs, mostly in the form of methylphenidate, 
without proper consideration as to their secondary effects, and the 
addiction resulting from taking such drugs 
44. The Committee urges the State party to establish a system 
of independent expert moni toring of the diagnosis of ADHD and 
other behavioural specificities, and of the use of drug treatments 
for the children diagnosed; and to: 
(a) Undertake independent research into diagnosis methods used in 
the determination of child mental health problems; 
(b) Ensure that appropriate and scientifically based psychological 
counselling and specialist support for children, their parents and 
teachers is given priority over the prescription of drugs in addres-
sing ADHD and other behavioural specificities. 
45. The Committee is concerned that, while the rates of mental 
health and psychosocial disorders are high among young people, 
school health services are inadequately resourced to address them in 
a timely and appropriate manner, and that access to school psycholo-
gists and the psychosocial support system involves a long waiting 
period. 
46. The Committee recommends that the State party increase 
the resources available for school health services, to ensure that 
children have access to, and receive appropriate, psychosocial and 
mental health support and psychiatric health care in a timely man-
ner, as previously recommended by the Committee on the Rights 
of Persons with Disabilities (see CRPD/C/SWE/CO/1, para. 18). 
Red:s kursivering.

 ▶ Sammanställning av redaktören 

Aktuell frågeställning
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Psykologrollen
Vilka är psykologernas roller på Arbetsförmedlingen och hur kan de-
ras arbete se ut?  Gun berättar, att psykologernas uppdrag är att 
hjälpa individer, som står långt från arbets marknaden och har be-
hov av särskilt stöd. Det kan gälla personer som befinner sig i en 
svår omställningssituation, som har begränsningar av olika slag, 
som är osäkra på sin inriktning eller hur de ska gå vidare. 

Psykologerna kan erbjuda fördjupad vägledning, enskilt eller i 
grupp. Den fördjupade vägledningen kan omfatta en arbetspsy-
kologisk utredning1 (med eller utan test), som ger un der lag när 
det gäller de personliga förutsättningarna för olika områden. 
Efter en sådan utred ning får personen konkreta förslag på yrken 
och arbetsområden, som matchar individens re sur ser och behov. 
Det kan innebära att personen ändrar inriktning i sitt yrkesval, 
alternativt känner sig säkrare i sin inriktning. Det kan också leda 
fram till rekommendationer om fort bildning, eller anpassningar 
för att göra ett visst område möjligt. Inför vissa arbetsmarknads-
utbildningar kan den arbetssökande erbjudas RA, d v s en riktad 
anlagsundersökning, som utgår från kraven i den tänkta utbild-
ningen och yrket och ger vägledning om, vilka resurser individen 
har att tackla dessa. Vid behov, t ex då en person befinner sig i 
praktik eller annan krävande situation, kan psykologen erbjuda 
stödsamtal. Då en person befinner sig i anställ ning eller praktik 
med sikte mot anställning kan psykologen också arbeta med psy-
kosocialt anpassningsstöd, som innebär handledningsliknande 
samtal med arbetsgivaren och den arbets sökande. Syftet är då att 
hitta ett sätt att utforma arbets uppgifterna och arbetsmiljön så att 
den arbetssökande får möjlighet att klara av arbetet. Psykologerna 
samarbetar ofta med Arbetsför medlingens övriga specialister, till 
exempel arbetsterapeuter, sjukgymnaster och socialkonsu lenter. 
Särskilda konsulenter arbetar med frågor som rör dövhet, syn- el-
ler hörselnedsättning. 

Metodutveckling
Hur ser det ut med möjligheter att arbeta med metodutveckling på 
Arbetsförmedlingen? Uppdraget kräver kontinuerlig metodutveck-
ling. Gun berättar om en pågående satsning ”Se kompetensen”.  
Det är ett omfattande projekt som riktar sig till arbetsgivare, och 
syftar till att öka deras intresse att anställa personer med begräns-
ningar av olika slag. Reklamfilmen ”Gör plats” med ledmotivet ”A 
working class hero”, som nog många har sett, är ett delpro jekt. Även 
en hel del andra metodprojekt är under utveckling. Arbetet bygger 
på lokala initiativ och här har psykologerna varit aktiva och bidra-
git med initiativ och genomförande. Ar bets förmedlingen är skyl-
dig att erbjuda personer med annan kulturell bakgrund än svensk 
stöd och service på likvärdiga villkor. Psykologerna har bidragit 
med metodutveckling inom detta område och kan nu erbjuda t ex 
vägledningsgrupper och arbetspsykologiska utredningar även till 
personer med begränsad eller ingen svenska. 

1 Se faktaruta om Arbetspsykologisk utredning

Mittuppslaget

Psykologer på Arbetsförmedlingen 

Bland de cirka 14 000 personer som arbetar på Arbetsförmedlingen finns drygt  
trehundra psy  kologer. Detta gör Arbetsförmedlingen till en av Sveriges stora  

psykologarbetsgivare. Se ni orPsykologen får en pratstund med Gun Almryd. Gun 
som själv är psykolog, har arbetat på Arbetsförmedlingen sedan 2003, först 

som psykolog i sju år och därefter på huvudkontoret. Som kvalificerad hand-
läggare är hon ansvarig för att säkerställa och utveckla psykologernas metoder 

Gun Almryd
Yrkesspecifik kompetens
Vilka är möjligheterna att upprätthålla och utveckla den yrkes-
specifika kompetensen? Gun berättar, att man sedan 2017 har ett 
centralt PTP-program. Handledare och PTP-psyko loger träffas 
några gånger per år, för att diskutera och ta del av utbildningsin-
satser. Arbets förmedlingen har också avsatt medel för att löpande 
ge möjlighet för sextio psykologer att genomföra specialistutbild-
ningen delvis inom tjänsten. Utifrån att specialistutbildningen 
ska vara möjlig att genomföra på tre år skulle detta innebära tjugo 
nya platser varje år. Erfa ren heten har dock visat, att det tar längre 
tid, vilket innebär minskad genomströmning. Ett ini tiativ för att 
öka genomströmningen är dialog med Umeå Universitet, som ar-
betar med att skapa en sammanhållen specialistutbildning med 
fokus på arbets- och organisationspsykologi.

Vad gör rollen som psykolog på Arbetsförmedlingen attraktiv? Var-
för vill man söka dit? Som psykolog på Arbetsförmedlingen har 
man stora möjligheter att påverka både inriktningen på arbetet 
och vilka metoder man använder. Det finns naturligtvis ramar, 
och man svarar inför sin chef, men det finns inga produktions-
mål. Man arbetar med ständiga förbättringar i varda gen och kan 
utarbeta nya arbetssätt. Som arbetspsykolog har man fokus på att 
hjälpa individen hitta och ta tillvara sina resurser och man kan 
med en rätt begränsad insats ofta åstadkomma en viktig positiv 
förändring för individen. 

Och slutligen, hur kom det sig att du valde att arbeta med detta 
område? Jag utbildade mig rätt sent i livet, men visste då att jag 
ville arbeta med arbets- och organi sa tionspsykologi. Jag arbetade 
först inom företagshälsovården ett antal år, sedan med ett pro-
jekt inom arbets- och miljömedicin. När projektet var slut ville 
jag göra något annat än att gå till ba ka till företagshälsovården, 
där man ju arbetar på uppdrag av arbetsgivaren. Jag sökte mig 
då till Arbetsförmedlingen. Även om uppdraget här oftast kom-
mer via en arbetsförmed lare är det ju den enskilde som är ”upp-
dragsgivare”. Frågorna jag arbetade med var däremot lik nan de. 
Det var roligt att arbeta operativt, men när jag blev tillfrågad om 
jag kunde tänka mig att arbeta centralt, tyckte jag det var spän-
nande att få den möjligheten att påverka. Och eftersom jag också 
har psykoterapikompetens har jag möjlighet att i liten skala arbeta 
med individer utan  för min anställning. Ibland träffar jag i detta 
arbete t ex arbetsgivare – och det är all tid sti mulerande att ta del 
av andra perspektiv!

SeniorPsykologen tackar för pratstunden och önskar Gun och 
alla psykologer på Arbetsförmedlingen lycka till i arbetet!

 ▶ Ann Valentin Kvist 

  valentinkvistann@gmail.com

Ann Valentin Kvist är leg. psykolog, fil dr och specialist i  
arbets- och organisationspsykologi
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Mittuppslaget

Den arbetspsykologiska utredningen har sin grund i två proces-
ser, som båda tog fart under 1800-talets senare del. Den ena var 
framväxten av industrisamhället, med alltmer differentierade yr-
kesroller. Den andra var psykotekniken, där man utvecklade meto-
der att mäta psykiska processer. Det fanns mycket att vinna, både 
för individen och arbetsgivaren, om specifika yrkeskrav kunde 
mötas med lämpliga resurser. Redan under 1900-talets första år 
lär Chicagos handelskammare ha uppmanat sina medlemmar att 
använda begåvningstest i rekry teringssammanhang.   

Münsterbergs modell. I början av förra seklet formulerade Hugo 
Münsterberg en psyko lo giskt inriktad modell för vägledning och 
matchning i arbetslivet (Porfeli, 2009). Hans modell omfattade 
tre dimensioner; thinking, feeling och willing. I likhet med Hol-
lands (1997) senare modell antog han att ett arbete och en individs 
resurser som matchas i dessa tre avseenden le der till att individen 
får ett produktivt och harmoniskt yrkesliv. Givetvis förutsätter en 
sådan matchning att även yrken och arbetsuppgifter analyseras 
utifrån kognitiva, emotionella och intressemässiga krav.  

Psykotekniska Institut bildas. Efter andra världskriget inträf-
fande omfattande förändringar i arbetslivet. Gamla yrken för-
svann, nya yrken tillkom och utbildningskraven höjdes. Nya 
grup  per gick ut på arbetsmarknaden. Behovet av professionellt 
stöd i yrkesvalet ökade i sam ma takt. Strax innan krigsslutet bil-
dades Stockholms Psykotekniska Institut, PTI, med upp drag att 
bedriva psykoteknisk forskning och praktisk psykologisk verk-
samhet. Under de komman de åren växte ytterligare ett antal 
privata eller stiftelsebaserade aktörer fram, bland dem Per so nal-
administrativa Rådet, PA-rådet, Göteborgs Psykotekniska Institut, 
GPI, Institutet för Psy kologisk Pedagogisk Konsultverksamhet AB, 
IPPK AB, Statens Arbetsklinik, Arbetspsy kologiska Utvecklingsgrup-
pen, Malmö Psykologbyrå. 

Ar betsmarknadsstyrelsen, Arbetsförmedlingens föregånga-
re,  upphandlade tjänster av de arbets psykologiska instituten: 
anlagsunder sökningar, yrkesvägledning eller andra former av stöd 
till arbetslösa personer inför inträdet på arbetsmarknaden. Vikti-
ga redskap för arbetspsy ko logerna var intervjuer, begåvningstest, 
in tresse-, behovs- och personlighetsinventorier. För att möta de 
förändrade behoven bedrev de arbetspsykologiska instituten både 
forskning och praktisk metodutveckling. 

De arbetspsykologiska instituten gick 1980 upp i Arbets-
marknadsinstituten. Många metoder och psykologer följde 
med. Sedan 2008 är Arbetsmarknadsinstituten integrerade med 
Arbets för med lingen. 

Psykologernas metoder har under hela tidsperioden utvecklats 
och an pas sats. Den arbets psyko logiska utredningen på Arbetsför-
medlingen stöds sedan 2010 av en manual, som anger, hur en 
utredning ska genomföras. 2015 genomgick manualen en omfat-
tande revi sion, som bland annat kopplade manualens metoder 
till teoretiska ramverk, vetenskap och forsk ning.  I enlighet med 
Münsterbergs modell omfattar en arbetspsykologisk utredning på 
Arbetsförmed lingen klargörande av tre grundläggande dimensio-
ner: 

Kognitiva resurser – Personlighet – Intressen och drivkrafter
Bedömning av de kognitiva resurserna sker utifrån den hierarkis-
ka begåvningsmodell, som grundar sig på arbeten av Cattell, Horn 
och Carroll, och som därför benämns CHC (McGrew (2009). 

Personlighetsinventeringen grundar sig på Femfaktormodellen, el-
ler Big Five (Costa & McCrae, 2003) . Intressen och drivkrafter 
kartläggs utifrån Hollands (1997) teori om intres senas struktur 
och deras koppling till olika arbetsuppgifter. Därtill kommer teo-
rier om värde ringar, Macnab et al. (2005) och drivkrafter, Super 
(1953).

Analyser. Manualen går igenom hur man arbetar med kravpro-
filsanalys, dvs. på ett syste matiskt sätt kartlägger de krav som 
aktuella inriktningar innebär. Där påpekas vikten av att även 
kriteriesidan struktureras hierarkiskt, för att matcha nivån på in-
dividbedömningen. På så vis stärks prediktionen Det innebär att 
ett specifikt krav behöver mötas med en bedömning av en specifik 
resurs, medan mer generella krav svarar mot generella resurser. 
Vikten av aktu ella och relevanta normer lyfts fram, samtidigt som 
vanliga felkällor belyses. Det är psykolo gens uppdrag att sam-
manställa och tolka de kvantitativa resultat utredningen visar. 
Manualen förordar en stegvis procedur. 

Väl så viktig är den efterföljande kvalitativa analysen, som alltid 
måste ske i samspel med den person, som genomgår utredningen. 
Ett ömsesidigt utbyte av information sker när resultaten av ut-
redningen återkopplas. Psykologen delger resultat från test och 
inven torier och för sam tidigt en dialog med personen om hur 
dessa stämmer med personens egna er fa renheter. Sam ta let ska 
alltid föras på ett sätt som underlättar delaktighet och framväxt 
av självinsikt hos den arbetssökande. Manualen hänvisar till ett 
utvecklat sätt att arbeta i den metodik som benämns ”pedagogisk 
APU” eller ”therapeutic assessment” och som betonar vikten av att 
hitta olika möjligheter för klienten att ta sig vidare; att hitta nya 
sätt att tänka och vara. Detta leder till en strävan att göra åter-
kopplingen användbar, relevant, lätt att komma ihåg och beri-
kande för klienten själv (Finn, Fischer & Handler, 2012).

Den allmänna beskrivningen av hur psykologen genomför 
en Arbetspsykologisk utred ning kompletteras av beskrivning-
ar hur processen anpassas vid en speciell frågeställning, eller 
utifrån individens behov. Sådana anpassningar kan gälla in-
divider med begränsad tillgång till svenska språket, eller med 
någon form av funktionsnedsättning. Manualen klargör även 
hur den skriftliga dokumentationen i form av utlåtande och 
journalföring ska ske. 

Referenser
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Holland, J. L. (1997). Making vocational choices: A theory 
of vocational personalities and work environments (3rd ed.). 
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Besöket på Sigtunastiftelsen 
Vi var en liten skara besökare från Uppsala och Stockholm som 
hade en fantastisk dag på Sigtunastiftelsen. Vi blev väl mottagna 
av vår guide Sofia. Hon gav oss först en mycket utförlig bakgrund 
till Stiftelsens uppkomst, vilka som stod bakom och om dagens 
verk samhet. Sigtunastiftelsens motto är Dialogen. Alla ska kunna 
prata med varandra och förstå varandra. Dialogen - verklig dialog 
handlar inte om att övertyga motståndaren, det handlar om att 
mötas och försöka förstå varandra.
 

Den unge Manfred Björkquist senare biskop 
i Stockholm och ärkebiskop Nathan Söder-
blom var två förgrundsfigurer som startade 
det hela i början av 1900-talet. Men stiftelsen 
ägs inte av svenska kyrkan utan är en fristå-
ende stiftelse, där alla är välkomna. En privat 
donation från den förmögna familjen Ekman 
möjliggjorde byggandet av de vackra gula hu-
sen som ligger i en vacker natur där dagsljuset 
är en viktig del i arkitektens utformning. Från 
torn rummet högst upp i huvudbyggnaden har 
man en vidsträckt utsikt över Mälarens glitt-

rande vatten. Tallarna runt husen spelar också sin roll som en del 
av verksamheten, de ger ro och stillhet och närhet till naturen. 

Sedan gjorde vi en rundtur i alla de olika husen och fick en inblick 
i själva verksamheten. 

I det vackra vädret framträdde allting tydligare och vi gick upp 
och ner för trappor och ut i rosenträdgården och ner för fler trap-
por och kom så småningom till kryptan - ett refugium och ett 
rum för meditation, eftertanke och tystnad. De retreater som ord-
nas här blir snabbt fulltecknade. Vi hann även äta en god lunch 
med kaffe och satt sedan utomhus och bara njöt av omgivningen 
och rosenträdgården.
 

Efter lunchen fick vi en annan bild av stiftelsen: biblioteket och 
arkivet - fler trappor att ta sig nerför och in i biblioteket och en fin 
inblick i andra delar av Sigtunastiftelsen. Det finns alltid förfat-
tarstipendier att söka, vilket innebär att den som får ett sådant 
får gratis vistelse på stif telsens hotell och plats och lugn och ro 
att kunna ägna sig åt sitt skrivande. Biblio te ka rien berättade att 
många kända författare har vistats här och även skänkt sina böck-
er till biblioteket! Men även forskare är välkomna att studera och 
låna böcker och finna en lugn skrivplats. Vi fortsatte till pressarki-
vet som är Sveriges äldsta och har tidningsklipp från hela 1900-ta-
let! Personalen hade omtänksamt tagit fram en del arkivmaterial 
åt oss! Det handlade om bl.a. Poul Bjerre. 

Norra och Östra regionerna

Norra regionerna
Rapport från ”Psykologen i lagrummet” 2018-10-02
I jakten på nya och spännande programpunkter att bjuda senior-
psykologerna på, kan man ju för all del gå till sig själv. Har man 
något nytt att berätta?! Tja, jag blev utsedd till nämndeman i Svea 
hovrätt för två år sedan, så där finns väl alltid något att hämta, 
tänkte jag. Nåväl.

Den där idén blev inte meningsfull förrän jag träffade en kollega 
med samma bakgrund, psykolog Lennart Pålhagen som jag kände 
sedan många år genom träffarna med Nationella föreningen för 
forensiska psykologer (som f.ö. har en egen hemsida: www.forp-
syk.se). Han hade varit nämndeman långt före mig, så vi pratade 
oss samman och prövade om detta kunde bli en programpunkt 
för seniorpsykologerna. Ja, det blev en utmaning för oss själva att 
undersöka vad psykologen möjligen hade för uppgift ”i lagrum-
met”, i rättsliga sammanhang.

Forensiskt sammanhang
Först placerade vi oss i det forensiska sammanhanget. Lennart 
hade genom sin far mycket tidigt kommit i kontakt med fångvår-
den och prövade sedan olika möjligheter att skaffa sig utbildning i 
området någonstans mellan kriminologi och psykologi. Han kom 
att arbeta inom den öppna psykiatrin i Stockholm men gärna med 
inriktning mot patienter med forensisk problematik, personer som 
begått brott och blivit dömda eller borde ha blivit det, patienter 
som psykiatrin för övrigt hade svårt att ge plats för.

För egen del hade jag vid 50-årsåldern kommit in på arbetet med 
mäns våld, medverkade till att starta Mansmottagningen mot 
våld i Uppsala och drev den sedan i 15 år.

Allt detta, hade det någon betydelse när man utsåg oss till nämn-
demän? Nej, egentligen inte. Vi redogjorde för processen hur 
nämndemän utses, och det viktiga är att domstolarna ska repre-
sentera folket, inte att våra eventuella specifika utbildningar eller 
yrkeserfarenheter ska spela in. Vi konstaterade också samfällt att 
det inte har funnits någon tradition i Sverige för att psykologer 
tillfrågas i rättsprocessen, som vittnespsykologer eller som kun-
niga beträffande förslag till påföljd, med i bästa fall terapeutisk 
eller annan rättsvårdande verkan.

Rättspsykiatriska utredningar görs med kvalificerade forensiska 
psykologer, men det har inte varit vår uppgift.

Rastplats

Vår guide

Bibliotekarien  
visade oss biblioteket

Till sist avslutade vi besöket med eftermid-
dagskaffe och ett omtalat kaffedopp – allt 
nyba kat! Upplyft av all information om 
verksamheten som stiftelsen har på sitt pro-
gram och möjligheten att återvända till ett 
verkligt kulturcentrum i ordets bästa be-
märkelse kändes härligt. Program finns hela 
året, både konserter med klassisk musik eller 
jazz, konstut ställningar, seminarier, kurser 
och dagkonferenser. 

 ▶ Brita Tiberg 
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Agera som psykologer?
När vi sitter där i rättssalen då, kan vi agera psykologer då? Nej, 
egentligen inte det heller. Men varken Lennart eller jag upphör att 
bära med oss den erfarenhet vi har, och nästan alltid blir vi res-
pekterade av den övriga rätten för detta. Vi har avlagt domareden 
och blir därigenom likvärdiga med juristdomarna och får samma 
tyngd, när det är dags att fastställa brottsrubricering, skuldfrågan, 
påföljd, skadestånd och kanske mer än så. Vi kan lyssna ut tro-
värdigheten i vittnesmålen, hållbarheten i parternas pläderingar, 
skäligheten i föreslagen påföljd, och vi kan i den slutliga – helt 
stängda – överläggningen rättens medlemmar emellan, diskutera 
oss fram till en i de flesta fall gemensam hållning. Och är den inte 
gemensam, har vi möjligheten att anmäla avvikande mening.

Terapeutisk juridik
Ur en helt aktuell bok, Klinisk forensisk psykologi (Åsa Eriksson och 
Knut Sturidsson, Studentlitteratur, 2017) hämtade Lennart be-
greppet terapeutisk juridik, och bara det föranledde ett intressant 
samtal. I stort sett alla närvarande seniorpsykologer hade erfaren-
het från olika rättsliga skeenden: som vittne, målsägande, åtalad, 
målsägandebiträde, eller fått insyn i problematiken genom familj 
eller arbete. Därmed hade de mycket att reflektera över och bidra 
med till en givande diskussion.

Tack för att Lennart och jag fick fundera över psykologens even-
tuella roll ”i lagrummet”!

 ▶ Hans Åberg

Psykologen i lagrummet

”MIND MAPS PÅ RIKTIGT”
Norra Regionens oktobermöte 
blev ett par oförglömliga tim-
mar med vår nestor, psykolog 
och psykoterapeut Maj-Britt 
Lindahl.

Ovanligt många hade hörsam-
mat kallelsen, och vi fick en 
inblick i hur Maj-Britt arbetar 
med sina klienter.  Hon har 
fortfarande – 86 år gammal 
berättade hon – landstingsavtal 
och tar emot vuxna patienter i 
en omfattning av ungefär halv-
tid. Maj-Britt Lindahl.

Maj-Britt gav oss en fängslande föreläsning utifrån rubriken 
”Mind maps på riktigt”. Maj-Britt har en existentialistisk grund-
hållning och metodmässigt tar hon fasta på det som fungerar oav-
sett teoretiska ramar. Vi delgavs några belysande exempel.

Vi kan också informera oss om Maj-Britt och hennes verksam-
het genom att gå in på hennes fina hemsida (majbrittlindahl.se) 
där hon välkomnar oss att bli guidade i psy ko logiska frågor. Re-
kommenderas!

Efter alla frågor kring föreläsningen gick vi över till att tala om 
Maj-Britts arbete på Psy kologiska institutionen här i Uppsala. 
Flera i publiken har minnen av henne därifrån. Och hon berät-
tade om innehållet i doktorsavhandlingen som hon lade fram för 
länge sen.

Hoppas att Maj-Britt uppfattade vår stora tacksamhet för att 
hon gav oss en mycket uppskattad upplevelse!

Efter det härliga mötet stannade vi kvar för att samtala om hur vi 
kan gå vidare med arbetet inom Norra Regionen. Glädjande var 
att många idéer om möjlig utveckling framfördes. Det bådar gott 
inför nästa termin!

 ▶ Inga Hedberg-Sowa

Höstutflykt till Moderna Muséet i Malmö
Onsdagen den 12 september kom 12 glada seniorpsykologer till 
Malmö för att, efter en god lunch på Rådhuskällaren, besöka ut-
ställningen ”Skrivet i ljus - tidigt fotografi” på Moderna Muséet.

Utställningen visade ett stort urval av fotografier från fotografer 
verksamma under andra hälften av 1800-talet, där intressant nog 
flera var kvinnor. Man fick också ta del av hur fotona framställdes, 
vilka tekniker som användes. I dessa tider av snabba, digi tala bil-
der är det värt att reflektera över fotohistoriens betydelse.

Porträttfotografier hade stort genomslag, men även många alster 
från upptäcktsresor,  natur och landskapsbilder var populära un-
der denna tid. Samtidigt visades också för sök att skapa och formu-
lera sig kring konstnärligt fotografi. Här var en engelsk kol lek tion 
extra intressant.

Stort intresse fick också bilderna tagna av Nils Strindberg, fotograf 
på August Andrées ödesdigra ballongfärd mot Nordpolen 1897, 
funna först 30 år senare på Vitön, Svalbard. Parallellt kunde man 
också ta del av en film om den israeliske pilot som vägrade bomba 
en skola i Saida, Libanon, 1982, utan släppte sina bomber i havet.

Sammantaget en mycket intressant eftermiddag!

 ▶ Ann Hildingsson

Södra regionen
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Södra regionen forts.

Psykologkarriären i kikaren och backspegeln
PTP-psykologer möter seniorpsykologer
Efter en inledning av Göran Skogman (från seniorpsykologernas 
programkommitté) och Hedvig Mannerstråle Paradisi (studierek-
tor för PTP i region Skåne) satte ett livligt erfarenhetsbyte igång. 

”Vart ska jag gå med min oro – existentiella  
frågor i övergången från yrkesliv till pensionering”
Onsdagen den 3 oktober 2018 höll vår medlem Gunilla Lindén i 
ett seminarium som tog utgångspunkt i hennes arbete med grup-
per av seniorer. Gunillas föreläsning byggde på sam ma material 
som hennes artikel i Seniorpsykologen 2018:1 (årgång 13): ”Att 
bli pensi onär – en övergångsfas i livet”. Jag avstår därför från ett 
detaljerat referat. Om du inte hittar tidning hemma så finns den 
på internet. 

Gunilla inledde med att berät-
ta om egna erfarenheter av att 
lämna ett rikt yrkesliv som psy-
kolog och forskare. Ett yrkesliv 
som hade givit henne inblickar 
i många samhällssektorer där 
hon under många år höll fo-
kus på barns och ungdomars 
uppväxtvillkor framför allt sett 
i socialtjänstperspektiv. Mot 
slutet av sin yrkesbana, då som 
lektor vid Socialhögskolan i 
Lund, upplevde hon hur vidare 
utvecklingsmöjligheter inom 
yrket stängdes. Pensioneringen 
visade sig medföra att det från 
arbetsgivarens sida inte fanns något intresse av, eller utrymme för, 
någon form av sammanfattning av hennes yrkes‐ och forsknings-
erfarenheter som kunde kom ma studenterna till godo. Trots att 
detta inte borde komma som en överraskning blev det en drab-
bande upplevelse. 

Vi åhörare fick ta del av Gunillas erfarenheter av hur hon till 
slut kunde tillämpa sina erfaren heter som psykolog i de grup-
per som hon inom ramen för S:t Lukas verksamhet startade 
för seniorer i samband med deras pensionering. Hon berättade 
öppet och uppriktigt med värme och varsamhet om de svårig-
heter som seniorerna mött i denna livsfas. Genom att skapa 
trygg het, visa respekt och vara väl förberedd har hon lotsat 
grupperna genom svårigheterna fram mot att åter kunna känna 
meningsfullhet och inspiration i livet. Många av deltagarna i 
semi nariet bekräftade i den efterföljande diskussionen att de 
också gått eller går igenom liknande processer, med eller utan 
hjälp och stöd. 

Gunilla avslutade med att slå ett slag för bättre psykisk hälso-
vård för seniorer i samhället. Många vårdcentraler saknar fort-
farande psykolog även om situationen här och var förbättrats 
på senare år. Det behövs fler äldreenheter inom olika delar av 
hälso‐ och sjukvården! 
Vid anteckningarna  

Göran Skogman 
 

Lunchträffar
Seniorpsykologerna i Västerbottenregionen uttryckte i våras öns-
kemål om att träffas regelbundet till gemensamma lunchträffar 
utan i förväg inbokade programpunkter med presentationer av in-
bjudna föreläsare. Under höstterminen 2018 har vi därför prövat 
detta koncept med lunchträffar - första fredagen i varje månad 
– för samvaro och samtal utifrån aktuella frågeställningar. Sam-
tal har förts och diskussioner har uppstått och det har inte varit 
någon brist på samtalsämnen. Hittills har tre av de fyra inbokade 
lunchträffarna ägt rum och de har varit mycket positiva och beri-
kande samt välbesökta (7-12 personer vid varje tillfälle). 

Gunilla Lindén

Först i smågrupper, med en seniorpsykolog i varje och sedan i en 
form av storgrupp kallad “akvarium”. De deltagande seniorerna 
hade en erfarenhetsmässig variationsrik bakgrund och PTP- psy-
kologerna kom från ett flertal olika arbetsområden. Detta med-
verkade troligen till att de livliga diskussionerna och att det öm-
sesidiga utbytet av samtalen verkade bli verkligt givande för båda 
parter.

Åtskilliga teman togs upp och under Hedvigs ledning samman-
fattades och prioriterades eftermiddagens övningar. 

Ett vanligt ämne var psykologrollen och gränsen till andra yrkes-
kategorier man arbetar med. Man betonade den gedigna breda 
utbildning som psykologerna har men att man som psykolog både 
har och ibland saknar ett självklart ”tolkningföreträde” i psykolo-
giska frågor. Psykologutbildningen ger ett brett kunskapsområde 
med utbildning i exempelvis psykoterapi, organisationspsykologi 
etc. Men vår professions relativa ”ungdom” gör att kunskapen 
om psykologers utbildning och kompetens ofta är bristfällig. Att 
därför aktivt ta tillfällen att sprida information i olika samman-
hang om vår utbildning och kompetens blir viktigt som ett led att 
befästa kårens position och legitimitet. Vetenskaplig metodik är 
ett sådant område där psykologer i allmänhet har mer utbildning 
än de flesta andra yrkeskategorier man arbetar med. Behovet att 
bygga upp ett nätverk både inom och utanför sin arbetsplats är all-
tid viktigt, inte minst för ensamarbetande och ”nya” psykologer. 
Nätverket kan innefatta kolleger på andra arbetsplatser, samar-
betskontakter från andra yrkeskategorier t ex försäkringskassan, 
läkare, kuratorer, administratörer och inte minst Psykologförbun-
dets fackliga och professionella nätverk. 

 ▶ Bertil Nordbeck      

Västerbottenregionen

Händelser i regionerna

PTP-psykologer möter seniorpsykologer i Skåne
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Olika teman
Spontana samtal har uppstått omkring olika teman och bl.a. fil-
mer vi har sett och böcker som vi har läst som känts roliga att 
samtala omkring. Samtal har också handlat om frågor kring di-
agnoser som t.ex. autism och ADHD samt vilka konsekvenser di-
agnoser får för människor och vår syn på ökningen av diagnoser. 
Samtal har även förts om våra egna erfarenheter av psykologins 
utveckling, utmaningar och egna erfarenheter i livet som senior 
och pensionär.

Vid en av lunchträffarna uppkom ett mycket meningsfullt och 
angeläget ämne, hur tar man emot frågor från släktingar, vänner 
och bekanta och även tidigare patienter av typen ”Du som är psy-
kolog.....”, ”jag behöver hjälp .....” och hur förhålla sig professio-
nellt, etiskt och mänskligt utifrån psykologprofessionen. Denna 
frågeställning engagerade oss verkligen och många meningsfulla 
reflektioner fick vi med oss utifrån mångas erfarenheter.

Utvärdering 
Senast gjordes en ”utvärdering” av lunchträffarna så här långt inne 
i höstterminen och den gemensamma viljan är att fortsättningsvis 
träffas på liknande sätt under vårterminen 2019. Första fredagen 
i månaden kommer således seniorpsykologerna i Västerbottenre-
gionen att reservera för lunchträff vid sammanlagt fem tillfällen. 

För programkommittén

 ▶ Britt Wiberg

Regrets
Den 25 september träffades vi en grupp seniorpsykologer på teater 
Atalante i Göteborg för att uppleva Regrets – en Nyopera skapad 
av Niklas Rydén, libretto och musik. De tre sångarna, skådespe-
larna tog oss med i ett drömlandskap med långa sångsekvenser 
om vad man ångrar när man ser tillbaka på sitt liv i slutskedet av 
livet. Det som inte går att göra ogjort – en slags bearbetning och 
mentalisering kring varför man gjorde de val man gjorde. Varför 
man valde bort t.ex. att besöka sin döende far, ett val, ett beslut 
som inte gick att varken försvara eller förklara. Varför gör vi som 
vi gör under livets gång?

Den speciella och vackra scenografin, den fångande och sugges-
tiva musiken och den originella dramaturgin där vi, i den till 25 
besökare begränsade publiken, drogs in i händelserna genom att 
på uppmaning flytta mellan olika rum gav oss extra dimensioner. 
Liksom ”bokbordet” som fanns i scenrummet där vi förväntades 
stanna i pausen, med bl.a. forskning om ånger, bl.a. en studie på 
en palliativ enhet i Australien. Detta gav ytterligare en dimension.

Och fortsättning av starka upplevelser blev det i mötet i foajén 
efter föreställningen med aktörerna, där vi alla seniorer uttryckte 
vår uppskattning i vår gemensamma diskussion.

 ▶ Programgruppen  

Västra regionen

SoS:s Nationella riktlinjer för vård vid depression 
och ångest syndrom (2017) 
Uppdatering och diskussion utifrån Bengt Hedbergs paper Är So-
cialstyrelsen både tenden tiös och tondöv? (paper utskickat till 
västra regionen inför dagens diskussion). Här följer en samman-
fattning av inledningen till diskussionen (som också omfattade rap-
port om kost nads fri psykoterapi som behandligsalternativ i Tyskland 
– se under Aktuell frågeställ ning)

Riktlinjerna exemplifierar och tydliggör att man prioriterat ett 
medicinskt/biologiskt och inlärningsteoretiskt synsätt. Risken är 
stor att PDT (psykodynamisk terapi) enbart blir en möjlighet för 
den bemedlade medel- och överklassen med risk för marginalise-
ring av PDT som en viktig påverkansfaktor. Psy kiatriska diagno-
serna har fått tolkningsföreträde och neuropsykiatrin har avsevärt 
flyttat fram sina positioner.

Nya diagnoser formuleras i ökad takt. De senaste 20 åren har di-
agnoserna ökat från ca 150 till mer än 400! Vanlig sorg blir alltmer 
diagnostiserad som depression, i DSM-V redan efter 2 veckor. I 
DSM-IV finns 9 kriterier för depression vilket teoretiskt ger 1497 
sätt att vara deprimerad på. Människor med psykiska besvär talar 
ofta idag om sig själva i termer av diagnoser. “Jag är en bipolär”, 
“jag har ADHD” etc. 

Synen på psykiska åkommor beror dels på kulturens och dels på 
samhällets syn. Man kan ställa frågan så här: Är det något som 
skall rättas till eller är det något som går att för stå? Den psykotera-
peutiska traditionen står för försök till intoning och därigenom 
ökad förståelse för vad svårigheterna kan handla om. 

Historisk tillbakablick
Några axplock ur historien får belysa en mer förstående inställning 
före vår tid och psykoanalysens inträde:

Filosofen Spinoza (1600-talet) uttryckte sina för etablissemang-
et oftast mycket provocerande tankar, t ex att irrationella lidelser 
uttryckta i affekter skulle kunna över vinnas eller neutraliseras av 
en motsatt affekt, som är starkare än den affekt som skall tyglas. 
Tänkandet är väglett av känslor och emotioner, som hjälpt män-
niskan att förstå de mer otyglade affekterna. När känslorna blir mer 
kända för den organism som har dem, ut veck lar de och stärker en 
process som innebär möjligheter att bättre styra livet.

I en lärobok i psykiatri från 1859 skriver Heinrich Neumann: 
”Det viktiga vid diag nos ti sering är inte att ge sjukdomen ett namn 
utan att finna nyckeln till den, som kan göra symtomen begripliga. 

Händelser i regionerna

Svandans
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Händelser i regionerna

Östra regionen

Vad är SCT? 
Vi gästades i oktober av Henrik Samuelberg, anställd som orga-
nisationspsykolog på stadsledningskontoret i Nacka kommun ut-
anför Stockholm. Han arbetar med ut veck ling och organisering 
av olika verksamheter inom kommunen. Men han kom till oss 
för att beskriva och reda ut begreppen om SCT, System-Centered 
Training. 

SCT är såväl teori, metod som verktyg för att utveckla levande 
mänskliga system. Den an vänds kliniskt för individ, par och 
grupper samt i organisationer. Frågorna blev många och Henrik 
gjorde sitt bästa att förklara och visa modeller. T ex hur man an-
vänder metoden för att tillsammans definiera sammanhang, for-
mulera mål och klargöra roller.
 
Intresset var stort och alla ville veta mer! Eftersom tiden inte räck-
te till för alla frågor hänvisar vi till följande länkar: Den svenska 
föreningen finns på www.sctforeningen.com och den internatio-
nella organisationen på www.systemcentered.com 

 ▶ Brita Tiberg 

Läkaren skall inte behandla sjukdomar utan patienter och han 
skall behandla kropp och själ samtidigt. Men för att kurera psy-
kiska symtom krävs psy ko  lo gisk behandling”.

Med dagens kunskaper om affektteori kan man säga att både 
Spinoza och Neumann var tidiga i sin förförståelse av galenska-
pens yttringar. Idag vet vi också att i det implici ta minnet lever 
minnen kvar från tidig utveckling. Om människan förstår dessa 
och förmår omformulera dem till ett mer försonande och själv-
medkännande förhållningssätt, har möj lig he terna till mer ny an-
serade affektiva uttryck uppnåtts.

Lista på behandlingsmetoder inom psykiatrin  
under 1900-talet 
Sängbehandling; Långbad; Tvångströja och spänntäcke; Bältning; 
Framkallande av feber; Isolering; Insulincomabehandling; ECT  
(elchocksbehandling); Frenologin; Sterili sering, lag om tillstånd om 
sterilisering (1934); Frontallobotomi; Psykofarmaka
 
Läkmedelsförskrivningen har ökat på ett alarmerande sätt – ock-
så till barn och ungdomar samtidigt som psykoterapeutisk be-
handling alltmer ersatts av en psykiatri sering av problematiken 
med tonvikten på utred ningar och diagnoser. 

Parallellt under 1900-talet och fortsättningsvis har det vuxit 
fram en ökan de kunskap om den tidiga utvecklingens betydelse 
för psykisk hälsa med exempelvis de “fem vågorna” inom utveck-
lingspsykologin: driftteorin, jagpsykologisk teori, ob jekt  relations-
teorin, självpsykologin och affektteorin. I anslutning till dessa 
teorier har psyko terapeutiska metoder vuxit fram med försök att 
förstå hur olika psykiska symtom har utvecklats och så möjlig-
göra för människor att förstå mer om egen symtomatologi och 
då kunna ta ett djupare ansvar för sina egna liv. Dess utom gäller 
förståelse för männi skors olika livs kriser och trauman som behö-
ver möjligheter till psykoterapeutisk bearbet ning. Samtidigt vet 
vi från studier och klinisk erfarenhet att det är alliansen mellan 
konfi dent och terapeut som är den läkande kraften – det är rela-
tionen som är metoden.

SoS:s riktlinjer för vård vid depression  
och ångest syndrom 
Några hållpunkter. Tre grupper arbetade fram riktlinjerna: 
Projekt lednings gruppen (17 personer) som utsåg medlemmar i Ex-
pertgruppen, arbetet med det vetenskapliga un derlaget (36 perso-
ner) och i Prioriterings gruppen (25 personer, varav 2 med kom-
petens inom PDT). Pro jekt ledningsgrup pen beslu tade exklusivt 
om arbets processen och be slutsordningen i expertgruppen och i 
priorite rings gruppen. I remissvaren framkommer stark kritik av 
den sneda represen tationen i pro jektlednings gruppen, vilket följ-
aktligen också spiller över till expertgruppen och prio riterings-
grup pen:

2016, dec. Remissversionen:  Ca 85 mycket kritiska synpunkter  
 lämnas in före 31/3-16. Flera finns på Psykoterapi-  
 centrums (PTC) hemsida 
2017,  dec. Slutversionen Nationella riktlinjer offentliggörs
2018-01-16 PTC inger överklagande till Förvaltningsrätten i   
 Stockholm                        
2018-01-19 Förvaltningsrätten avger dom – Riktlinjerna anses ej  
 överklagbara
2018-02-07 PTC inger överklagande av Förvaltningsrättens   
 dom till Kammarrätten Stockholm
2018-05-17 Kammarrätten avger dom – Riktlinjerna anses ej   
 överklagbara

Kritiken från Psykoterapicentrum 
Projektledningsgruppen har haft påfallande brist på relevant 
kompetens och kompetens bredd. Stark övervikt av företrädare 
för behandling med psykofarmaka, ECT och KBT medan for-
skare med kunskap om t. ex. psykodynamisk terapi, PDT, gavs 
föga inflytande. Inflytande där jäv och särintressen spelat roll gäller 
såväl läkemedel som KBT-behand ling. Vetenskapliga fakta har 
behand lats selektivt och tendensiöst. Riktl in jerna avviker från 
internationell forskning. SoS har valt att inte nämnvärt beakta 
kritik från remissin stanserna. Riktlinjerna medför skada eftersom 
de begränsar till gången till psykoterapi möjligheten till mång  fald 
i behandlingsalternativ. De sätter Patientlagen ur spel. (Rätte-
gångskostnaderna för Psykoterapicentrum har finansi erats via 
crowd-funding).

Några boktips:
Whitaker, R (2014). Piller Paradoxen. Karneval förlag 
Carlberg, I. (2011).  Pillret. Nordstedts
Frances, A. (2013). Saving Normal. Förlag: William Morris 
Gøtzsche, P.C. (2016). Dödlig psykiatri och organiserad  
förnekelse. Karneval förlag 

Läs gärna ur Kjell Westös bok: Hägring 38 (2013) (sid 250-51) om 
reglering och förståelse av psykiska avvikelser.

Sammandraget av Bengt Hedbergs inledning har 
gjorts av redaktören

Bengt Hedbergs e-postadress: bengt.gl.hedberg@telia.com

Västra regionen forts.

▶
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Barnkonventionen – referat

Barns olika livsvillkor

Antonia Reuter, sedan många år samordnande mbhv-psy-
kolog i Västra Götalandsregionen,  in  led de konfe rensen med 
att ställa det före byggande psykologarbetet på sin spets med en 
illus tration av hur stort spannet är mellan nyfödda barns olika 
livsvillkor. Till mödra- och barnhäl so vår den kommer i stort sett 
alla män niskor som föder barn i vårt land och spektrat av nyan ser 
på olika föräldra-barn-relationer är omfattande. Hon beskrev två 
familjer med ett nyfött barn med helt olika förutsättningar – och 
vad psykologer har att erbjuda.
 
Kim föds i en familj med osäker ekonomi och som bor i ett för-
ortsområde. Mam  man har ett missbruk, båda föräldrarna röker, 
det finns inga  stödpersoner i familjen. Grannar är tidigt oroliga 
och hör av sig till social tjänsten som erbjuder familjen stödinsat-
ser i samarbete med BVC. BVC-sjuksköterskan tar upp ärendet 
med psykolo gen i konsultation. Kims familj känner av den sociala 
kontrollen, flyttar från området och tappar då alla stöd insatser. 
Mönstret upprepas. Familjen flyttar när man känner sig socialt 
obekväm. 

När så Kim är 21/2 år och kallas till besök på den då aktuella 
BVC finns stora problem i familjen. Kim har ett dåligt språk, 
logoped kopplas in. Nu behövs krafttag i famil jen för att hjälpa 
Kim och hans föräldrar, men de vill inte med verka till insatser.

Love föds i en välbärgad familj som bor i ett priviligierat område. 
Familjen har stöd av många i sin närhet. Trots att starten ser ljus 
ut så vill Love inte sova. Han äter inte, det blir irritation mellan 
de uttröttade föräldrarna och pap pan vill till jobbet, kanske som 
en tillflykt. Loves mamma “faller ut” på PPD-screeningen (post-
partum depression). 

Loves mamma är deprime rad och sjuk skö ter skan erbjuder sam-
tal och får hand ledning av psykologen. Föräld rarnas in bör des re-
la tion påverkas av situationen och paret er bjuds parsamtal. Vid 
21/2-årskon takten med Love visar sig famil jen vänta sitt andra 
barn. Allt ser väl ut och modern vill tala med psykolog för att 
bearbeta sina reaktioner i relationen med det första barnet – för 
att på bästa vis bereda sig inför nästa barn.

Livet är orättvist. Barn har olika förutsättningar från starten. 
Hur kan psykologens insatser komma till sin rätt i det samhälle 
vi har? Kanske har vi fokuserat alltför mycket på föräld rastöd? 
Har vi sett det enskilda barnet, hur det egentligen har det? Vi som 
yrkes grupp kan skärpa vår talan för barnet – och ännu tydligare 
bli barnets röst i ett samhälle där barnet självt många gånger tycks 
vara ointressant i politiken. 

När Barnkonventionen blir svensk lag – 
möjliga konsekvenser för små barn

Anna Thom Olin är psykolog vid psykologenheten för mbhv, 
Södra Älvsborg och har tidigare arbetat inom Räddningsmissio-
nen med barn med föräldrar i fängelse och vid Rädda Barnen i 
västra regionen.

Barnens röster behövs för att skapa politik och mycket arbete 
har förberett riksdagsbeslutet den 13 juni i år för att anta Barn-
konventionen som svensk lag. Men hur började arbetet som har 
lett fram till Barnkonventionen?

Rädda Barnen
Eglantyne Jebb med smeknamnet “Vita lågan” arrangerade ett 
massmöte i Albert Hall i London år 1919 i protest mot en han-
delsblockad som föranledde att tre miljoner barn svalt. Så startade 
Save the Children. Och bara några månader senare organiserades 
Rädda Barnen i Sverige på initiativ av bl.a. Eleonora Palmstjerna. 
Eglantyne Jebb var den första som lyfte begreppet om barns rät-
tigheter och var en av initiativtagarna till Genève-konventionen i 
Nationernas Förbund 1924. FN antog år 1959 en förklaring av 
barnets rättigheter och 1979 bildas en arbetsgrupp som börjar ar-
betet med en konvention som 1989 antogs av general församlingen. 
1990 trädde konventionen i kraft, 196 länder har ratificerat den, 
däribland Sverige, dock inte USA. 

Kritik från FN:s Barnrättskommitté
När man som land har ratificerat konventionen måste landet 
lämna rapport till FN:s barnrättskommitté i Genève som också 
lämnar synpunkter och kritik på hur landet hanterar barnets rät-
tigheter (se tidigare i tidningen under Aktuell frågeställning). 
Vid förra uppföljningen fick vårt land kritik mot alltför utbredd 
diagnos ticering av bl.a. ADHD och alltför frikostig medicinering 
av barn med psykiska svårigheter och man påtalade bristen på 
psykologer inom skolan. Man föreslog oberoende experter som 
bevakar ADHD-diagnoser. Dessutom har man kritiserat att man 
i Sverige inom barnpsykiatrin använder tvångsmetoder. 

Konventionen omfattar 54 artiklar om barnets rättigheter
varav 41 är sak- och rättighetsartiklar, rättigheter som gäller alla 
barn från 23:e graviditets veckan (då barnet är ett juridiskt barn) 
upp till 18 år och som vistas i Sverige. 

4 artiklar utgör tolkningsramar för hela konventionen: 
artikel 2 poängterar att det gäller alla barn
artikel 3 att det gäller varje barns bästa
artikel 6 pekar på barns rätt till överlevnad och utveckling
artikel 12 handlar om barns delaktighet som den vuxne ska med-
verka till, barns åsiktfrihet

Barns rättigheter  
–  Barnkonventionen blir svensk lag

Den 13 juni 2018 fattade Riksdagen beslut om att inkorporera FN-konventionen om barnets  
rättigheter i svensk lag från den 1 januari 2020. Och Barns rättigheter var temat  

när mödra- och barn häl so vårds psy kologerna sam lades till den årliga  
nationella konferensen i september i Borås med ca 100 psykologer som deltagare 
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Barnombudsmannen, som tillsattes 1993 efter att Sverige ratifice-
rat konventionen, ansvarar för bl.a. kunskapslyft kring konventio-
nen. Exempelvis har 3 filmer avsedda för regeringen tagits fram  i 
samband med lagstiftandet. 

Varför är det så viktigt att konventionen görs till lag?
- för att stärka ett barnsrättsbaserat synsätt
- för att stärka barn i utsatta situationer

Föräldern förväntas vara verktyget för att förmedla barnets behov 
och synpunkter.

Här påpekar psykologer vikten av att “inte köpa” förälderns 
berättelse om barnet rakt av. Här gäller det för oss som profes-
sionella att mentalisera det föräldern förmedlar och inte identifiera 
oss med förälderns utsaga. Här behövs mycket utbildning.

Styrdokument
Och det behövs styrdokument bl.a. från Rikshandboken, Social-
styrelsen och som i Västra Götalandsregionen ett ombud för barns 
rättigheter. Och det behövs en bättre samverkan mellan myndig-
heter. Det behövs ett nytänkande för att se barn som rättighets-
bärare.

Några exempel på innehållet i olika konventionsartiklar:
Artikel 7  barnets rätt till identitet. Hit hör frågor som lång   
och 8: asylprocess med ifråga sättandet av ålder med lång-
 varig kumulativ traumatisering som effekt – något   
 som miss gynnar och går emot barns behov och rätt.
Artikel 12: barns delaktighet
Artikel 18: båda föräldrarna har ansvar för barnet. Staten ska   
 stötta om detta inte fungerar
Artikel 19: barnet har rätt att skyddas mot fysiskt och psykiskt   
 våld
Artikel 24: barnet har rätt till hälso- och sjukvård. Inom denna  
 artikel ryms den professionella insats som mödra-   
 barnhälsovårdpsykologerna erbjuder (se § 24: 2b, 2d,  
 2f)
Artikel 39: barn har rätt till trauma-rehabilitering i en trygg 
 kontext

Barnets perspektiv och rätten till delaktighet 
och inflytande

Åsa Ekman är barnrättskonsult och har arbetat med Barnkon-
ventionen i 15 år och är  styrel se  medlem i Rädda Barnen sedan 8 
år. 

Hon började med att säga hur irriterad hon blir när vuxna me-
nar att barn inte ska få bestäm ma, få ha inflytande, att barn inte 
förstår sitt eget bästa osv. Innan man som vuxen uttalar sig så obe-
tänksamt bör man skaffa sig litet mer koll på vad som menas med 
inflytande. Vuxna förväntas ha mer än en tanke i huvudet, kunna 
ta tankarna vidare, fundera, vända och vrida på dem.

Det finns redan argument för barnets rättigheter uttryckta i 
bl.a. regeringsformen, i häl so- och sjukvårdslagen, i nationella 
strategier för olika yrkesroller i samhället, i organisati o ners styr-
dokument m.m.

Vi måste skilja mellan barnperspektiv – utifrån en vuxens syn-
vinkel; barnets perspektiv – vad varje enskilt barn uttrycker om det 
tillfrågas i olika frågor; barns perspektiv – en samlad kunskap om 
vad barn i allmänhet har uttryckt i olika studier och sammanhang 
och barnrättsper spektivet – vad har barn för rättigheter juridiskt 
ex vid föräldras skilsmässa. Barn kon ventionen utgår från barnets 
perspektiv, varje barns rättigheter.

Vad har FN kritiserat Sverige för?
- okunskap om begreppens innebörd
- barnets bästa utreds och prövas sällan
- kontakt med barn om barnets synpunkter dokumenteras sällan

Vilka sammanhang angår barnets bästa?
- lagstiftning och etiska riktlinjer och styrdokument
- barnkonventionen
- forskning
- barnets åsikter som dokumenterats
- den beprövade erfarenheten: praxis, yrkespersoner och experter
- det sociala nätverket

Vi hamnar lätt i stereotyper: barn – vuxen. Ålder som maktord-
ning ses av den vuxne som relevant. Men barnet bör ges en chans 
att uttrycka sin åsikt, bedömd i förhållande till ålder och mognad.

Vad innebär att ha inflytande? 
– att ha möjlighet att påverka. 

Vad är delaktighet? 
– att ha del i det som sker, att vara inblandad – tas på allvar.
 
När ska barnet vara delaktigt och ha inflytande? Det är viktigt att 
vi som vuxna, när barn finns med, tänker i form av öppningar, 
möjligheter och skyldigheter, exempelvis i skolsituationer, vid 
möte på social byrån, BUP, andra vårdinrättningar, vid inköp etc:

• före mötet: har barnet fått information om vad saken gäller?
• under mötet: kan barnet ta till sig det som händer, det som sägs?
• efter mötet: vad har barnet uppfattat av det som hänt? Och hur 

tolkar barnet det?

Psykologernas sammanfattning av gruppdiskussionerna (vi 
delades in i grupper om 10 psykologer) utfrån frågan om att ut-
veckla vårt arbete utifrån Barnkonventionen: 
 - en “anslagstavla” på yrkesföreningens hemsida med goda idéer  
 - anpassa lokaler till barn 
 - förbereda barnet för ex vaccinationer, hörselprover etc genom att 
visa bildspel 
 - ha med spädbarnet i samtal (även barn utan språket tar till sig 
tonfall, sättet att säga och adressera ett budskap, minspel och att 
det handlar om något viktigt som gäller barnet)
 - att i varje ärende träffa barnet vid något tillfälle – en demokra-
tifråga. I mbhv-psykologernas uppdrag poängteras arbetet med 
föräldrar. Vi får föräldrarnas bild av barnet. Om vi själva möter 
bar net, hur bedömer vi situationen då? 
 - att tänka över och lära mer om hur man lyssnar på barnet som 
inte har språket: lekmateri al och bilder
 - familjecentralen där olika professioner samarbetar är lämplig för 
möte med barnet
 - åldersmaktordningen får inte härska

 ▶ Birgitta Rydén

Barnkonventionen – referat
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Birgitta Steg, en av psykologpionjä-
rerna i Göteborg avled den 11 juni 2018 vid 
97 års ålder.

Hon var barnpsykolog och började arbeta 
med barnpsykoterapi 1949 vid barn- och 
ungdomspsykiatriska kliniken i Göteborg. 
Hon var utbildad bl.a. av Gustav Jonsson 
vid Barnbyn Skå och vid Ericastiftelsen i 
Stockholm. Det fanns vid denna tid ingen 
regelrätt psykolog- eller psykoterapiutbild-
ning. När legitimationskrav infördes kom-
pletterade Birgitta sin utbildning och fick 
legitimation både som psykolog och psyko-
terapeut och hon skaffade under 1970-talet 
den handledarutbildning som erbjöds av 
dåvarande UHÄ. 

Många psykologer har haft Birgitta som 
handledare under sin praktiktid eller un-
der sin psykoterapiutbildning. De kan alla 
vittna om hennes intresse för och kunnig-
het om barn, särskilt barn med tidiga stör-
ningar som hon hade god hand med. Hon 
förmed la de ett kunnande i användandet 
av sandlådematerialet och andra projektiva 
tests jämte ett intresse och förståelse för hur 
barn teckande och målade.

Både som kollega och handledare upplev-
des hon som färgstark, självständig och 
enga gerad och var aldrig rädd för att säga 
sin mening.

Gerty Fredriksson och Birgitta Rydén 

Lisbeth Palme, vår kollega avled 18 
oktober 2018. Många har vittnat om hen-
nes stora engagemang i samhällspolitiska 
frågor och hennes insatser för barn och 
ungdomar, både nationellt och internatio-
nellt. 

Jag vill gärna bidra med några egna 
upplevelser av nära samarbete med henne 
under årens lopp. Det belyser både hennes 
engagemang för det unika barnet och hen-
nes intresse och förmåga att arbeta på en 
övergripande nivå. 

I Rinkeby
Mitt eget yrkesliv inleddes under 1970-ta-
let som skolpsykolog i Rinkeby, en stads-
del i upp byggnad med stor inflyttning och 
flera nya skolor som startade. När nybör-
jarna skulle börja i årskurs 1 planerades för 
väl samman satta klasser utifrån önskemål 
från föräldrar och förskola. Jag besökte alla 
berörda förskolor (daghem och lekskolor), 
samlade in infor mation och presenterade 
förslag till klassindelning. Ett av mina fo-
kus var att bevaka att barn som behövde 
särskilt stöd skulle få det. 

Vi i skolan samarbetade med barnom-
sorgen och jag hade kontakt med det s.k. 
konsultteamet, psykologer och kuratorer. 
Det handlade främst om att samverka 

kring rutiner för överföring och kontakter. 
Ett samarbete som senare utvecklades och 
formaliserades alltmer.

Under våren 1978 träffade jag Lisbeth 
Palme som då var psykolog i konsultteamet 
för förskolan. Vi hade båda uppmärksam-
mat några barn som det skulle bli mycket 
svårt att er bju da en bra skolplacering. Vi 
kom fram till att det skulle vara omöjligt 
med vanlig skol place ring, vi behövde tänka 
nytt. Och det gjorde Lisbeth!

Vårt mål var att barnen skulle få sin skol-
gång i en närbelägen skola. I samarbete 
med skolförvaltningen, socialtjänsten och 
PBU planerades för en skolform som skulle 
möta bar nens behov. I efterhand framstår 
det tydligt för mig hur praktiskt inriktad, 
engagerad och kun nig Lisbeth var i våra 
kontakter med ansvariga beslutsfattare.

Detta var en del av starten på det som 
kom att bli Samverkansklasserna! Vi fick 
ett klassrum i Kvarnbyskolan, i Rinkeby. 
Lisbeth och jag hade på var sitt håll kon-
takt med två pedagoger; en förskollärare 
och en speciallärare som båda fick börja 
arbeta med klassen. De fick medel för att 
köpa material och utrustning, och tre barn 
kunde börja i skolan!

Så här långt efteråt framstår det nästan 
osannolikt att det gick så bra och snabbt att 
få till stånd denna verksamhet. Jag ser med 
tacksamhet på att jag fick vara med om hur 
processen började. Därefter var det många 
andra som förde arbetet med samverkans-
klasserna vidare.

Det blev många fina och kloka samtal 
med Lisbeth. Särskilt minns jag ett tillfälle 
där vi stod utanför Rinkebyskolan och 
skulle skiljas för dagen. Solen sken och vi 
var båda glada över hur bra det gått med ar-
betet. Sen skildes vi snabbt åt, jag tror hon 
hade sin cykel, och vi hade båda bråttom 
hem till våra egna barn.

I svenska Unicefkommittén
Nästa möte med Lisbeth ägde rum inom 
ramen för Svenska Unicefkommittén. Hon 
var ordförande under åren 1987 – 1999. Jag 
valdes in i styrelsen 1995 på förslag från 
Psyko logförbundet och deltog där fram till 
år 2001.

I Unicefs kommitté satt representanter 
för olika yrkesgrupper, representerande 
barn och ungdom, juridik, ekonomi och 
internationellt arbete. Lisbeth visade här 
mycket stort engage mang för barns si-
tuation, rättssäkerhet, trygghet och hälsa. 
Hon hade en bred kunskap om barns si-
tuation, både nationellt och internationellt. 
Arbetet inom Unicef handlade mycket om 
att lyfta fram barns villkor, bedriva opinion 
och värna utsatta barn.

Min minnesbild av Lisbeths arbete är att 
hon mycket bestämt stod på barnens sida, 
att hennes grundvärderingar handlade om 
barns rättigheter och samhällets ansvar. 

Tyvärr fanns det situationer både i Sverige 
och i andra länder där barns rättigheter 
inte kunde tillvaratas på det sätt som var 
önskvärt.

Hon fick ta del av svåra traumatiska 
upplevelser vid sina besök i krigsdrabbade 
länder. Hon deltog i den sk i Ruandakom-
missionen och fick där insikt i mycket svåra 
händelser i ut red nings arbetet. Jag minns 
mycket väl när hon berättade om detta för 
oss i styrelsen, det var med stort allvar och 
stark empati hon redogjorde för vad hon 
sett och upplevt. 
 
Hon var extra mycket engagerad i situatio-
nen för barn i krig och barn på flykt. Hon 
hade en djup insikt i barnens problem men 
lyfte också fram möjligheter till läkande 
processer. Genom henne fick jag kontakt 
med de två välkända barnpsykologerna 
Atle Dyregrov och Magne Raun dalen från 
Norge. De presenterade olika program för 
att ge barnen stöd och hur detta kunde bi-
dra till barnens utveckling. För min del var 
det också värdefull kunskap att ta med mig 
till arbetet som psykolog i Rinkeby. Där 
tog vi emot barn från många länder och 
många kom från krigsdrabbade områden. 
Skolan är en viktig del för barns utveck-
ling. Se skolan som läkande process!

Barndagarna inom Sveriges Psykolog-
förbund

Avslutningsvis vill jag lyfta fram några 
exempel på Lisbeths medverkan inom Sve-
riges Psy kologförbund. Under 1990-talet 
genomförde vi flera Barndagar med repre-
sentanter från aktu ella barnrättsföreningar, 
riksdagens tvärpolitiska barngrupp, barn-
ombudsmannen och för bun dets barnyr-
kesföreningar. Min roll var att som 2:e vice 
ordförande i samråd med ordfö rande Bir-
git Hansson inbjuda till och leda de olika 
Barndagarna.

Lisbeth Palme deltog vid några möten, en 
mycket aktiv och engagerad deltagare med 
intresse för olika sorts frågor, vare sig det 
handlade om samverkan mellan olika verk-
samheter, jakten på diagnoser eller barns si-
tuation i samhället.  Ibland hettade det till 
i diskussionerna, hon kunde vara mycket 
bestämd i sina uppfattningar men visade 
också stor respekt för andras synpunkter. 
Hon grundade sin uppfattning på en ingå-
ende och bred kunskap om barns situ ation. 
Hon sökte hela tiden ny kunskap, hon var 
nyfiken och intresserad, fin och medkän-
nande i sin kontakt.

Jag känner stor tacksamhet över att ha fått 
samarbeta med henne, jag ser henne som 
en förebild i många avseenden. Hon myn-
tade ett uttryck som jag tycker att vi borde 
ta efter lite bättre: ”Psykologer! Ta pennan 
och skriv!”

Nu har jag skrivit. Tack Lisbeth!

 ▶ Ingela Palmér

Minnesord
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Regionernas vårprogram

Norra regionen

ONSDAG DEN 23 JAN
“Du får väl säga som det är”
Christina Renlund talar om sin nya bok 
Christina Renlund är nypensionerad  
psykolog. Hennes huvudområde är  
anhöriga till personer med funktions- 
hinder
Lokal: Träffpunkten, Storgatan 11 
Kl. 14-16

FEBRUARI ELLER MARS
Studiebesök på Baby-lab vid  
Institutionen för psykologi
Datum och tid är inte fastställt

FREDAG DEN 8 MARS 
“Vi blir äldre men kanske inte hjärnans  
resurser?!”
Gunilla Hellberg Edström, neuro-
psykolog, ny seniormedlem
reflekterar utifrån två böcker med 
detta tema och inleder ett samtal
Lokal: Träffpunkten, Storgatan 11
Kl. 14-16.

LÖRDAG DEN 23 MARS 
Psykologidagen
Studenterna vid Institutionen för  
psykologi inbjuder som vanligt oss 
senior psykologer till att delta, 
vid ett presentationsbord, vid speed-
dejting eller föreläsningar
eller bara genom mingel.
Lokal och tid: Blåsenhus, hela  
dagen eller så länge man vill

ONSDAG DEN 24 APRIL 
Teaterlunch “Trumbäraren”
Uppsala stadsteater
Anmälan, tid och kostnad  
enligt senare besked.

TISDAG 28 MAJ 
Segling till Örsundsbro
Heldag

Programgruppen: 
Gunilla Eriksson 
Inga Hedberg Sowa
Hans-Olof Lisper
Hans Åberg, medlemsansvarig,  
tel 073-183 03 65,  
e-post: hans@hansaberg.se

Studiedag och årsmöte i Göteborg  
i maj 2019

Program i Seniorpsykologernas Medlemsblad i början av februar 2019
Fullständigt program i SeniorPsykologen nr 1:2019

Preliminära hållpunkter för tider:

Fredagen den 17 maj
9.30 - 10.00 Registrering och kaffe

10.00  Föreläsningar och diskussioner under planering

12.30 - 14.00  Lunch

14.00- 15.45  Docent Anne Ingeborg Berg talar om pågående  
 forskning om Förutsättningar för ett gott åldrande  
 och professor Carl-Martin Allwood om Stress och  
 utbrändhet i tre yrkes grupper: lärare, präster och  
 psykologer, utifrån ett aktuellt forskningsprojekt

15.45  Kaffe

16.00  Årsmöte i Nationella föreningen för  
 Seniorpsykologer

19.00  Gemensam middag

Lördagen den 18 maj
10.30 - ca 13.00. Gemensam aktivitet i Göteborg med kaffestund  
 tillsammans

Vi kommer att informera om: 
lokal för studiedagen, den gemensamma middagen på fredagskvällen, 
aktiviteten på lördagen och tänkbara hotell i 
Seniorpsykologernas Medelmsblad, februari 2019.

Välkomna till Göteborg i vårens tid!
Programgruppen
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Södra regionen

TISDAGEN DEN 12 FEBRUARI
Att testa och bedöma invandrares 
kompetens - risker och möjligheter
Ann Valentin Kvist, leg. psykolog, fil.dr 
Lokal: P206, Institutionen för  
psykologi, Lund
Kl. 15.00 – 16.30

ONSDAGEN DEN 13 MARS 
Handelsresande i våld och fanstyg 
Hans Åberg, seniorpsykolog  
från Uppsala
Lokal P206, Institutionen för  
psykologi, Lund
Kl. 15.00 – 16.30

Programgruppen:
Lars Ahlin (medlemsansvarig)  
0730-65 38 80
Ann Hildingsson 070-545 11 73
Bertil Nordbeck 044-24 18 44
Göran Skogman 070-883 23 75

Västerbottenregionen 
Programkommittén har hör- 
sammat medlemmarnas önskan 
om att fortsättningsvis  
arrangera gemensamma lunchträffar  
- första fredagen i månaden - för  
samtal utifrån aktuella frågeställningar 

Fredagen den 1 februari
Fredagen den 1 mars 
Fredagen den 5 april 
Fredagen den 3 maj 
Fredagen den 7 juni 
Lokal: ”mellanrummet”  
(intill konferensrummet) 
på Kafé Station, centrala Umeå
Kl 12.30 
Programgruppen: 
Christine Andersson 070-326 50 08  
christine.haga@telia.com
Ann-Marie Frisendahl 070-661 64 57  
frisendahl@telia.com
Britt Wiberg 070-508 81 
britt.m.wiberg@gmail.com 
Medlemsansvarig:  
Eva Sjöholm Lif 070-312 31 88  
sjoholm.eva44@gmail.com

Västra regionen

ONSDAGEN DEN 30 JANUARI
Formulering av skrivelse till  
socialpolitiska företrädare för
riksdagspartierna om behov av  
utökat erbjudande om psykoterpi
med patientanpassat utbud 
inom offentlig vårdsektor
– utifrån vår diskussion den  
31 oktober 2018 
Mer information i utskick  
till medlemmarna

ONSDAGEN DEN 27 FEBRUARI 
Kulturell aktivitet
Mer information i utskick  
till medlemmarna

ONSDAGEN DEN 27 MARS
“Vi har inte en intelligent kropp 
men ett intellektuellt tänkande”
 – vad stödjande kommunikation
 kan avslöja om personer med autism
Ingrid Liljeroth, docent i pedagogik,  
leg. psykolog
tidigare lektor i specialpedagogik

Lokal och tid vid mötet den 
30 januari och 27 mars:
Konferensrummet vån. 4, 
Psykologiska institutionen, 
Göteborgs universitet
Kl 14.00: Fika i cafeterian
Kl 14.30 Aktuella frågor 
Kl 14.45-16.30 Före- 
läsning och diskussion

FREDAGEN DEN 17 MAJ
Studiedag och årsmöte
Nationell förening för Seniorpsykologer
Preliminärt program, se ovan

LÖRDAGEN DEN 18 MAJ
Social aktivitet
i samband med studiedagen
Preliminärt program, se ovan

Programgruppen: 
Ingrid Bygdén 070-541 19 53
Ulla Davidsson (medlemsansvarig)  
031-263053  
davidssonulla@gmail.com
Åke Högberg 070-869 99 78 
Gerty Fredriksson 042-201721 
Maria Ankarberg 073-080 30 75 

Birgitta Rydén 073-400 16 69

Östra regionen

TORSDAGEN DEN 17 JANUARI 
Besök på Nationalmuseum  
– det nya och fräscha
Södra Blasieholmshamnen 2 
Vi träffas i entréhallen
Kl 11.00 för introduktion
Anmälan till Brita eller Margreth 
senast 14 januari per mail el tel. se nedan

TORSDAGEN DEN 21 FEBRUARI 
Psykologarbete hos Läkare i Världen 
- att arbeta som volontär, ett 
sätt att göra skillnad
Psykolog Lene Lindberg och senior-
psykolog Cecilia Malmström berättar
KL 16.45

TORSDAGEN DEN 21 MARS 
Elevhälsan i dagens skola - 
- vad händer nu och framöver? 
Psykolog Ingela Palmer in-
leder och berättar
Kl 16.45

TORSDAGEN DEN 25 
APRIL KL.16.45 
Den viktigaste frågan i  
dagens Sverige är klimatet! 
Klimatseminarium med inbjudna gäster 
Torsdagen den 23 maj - start förmiddag 
Vårutflykt planeras till Litografiska 
muséet i Sundby slott, Haninge 
Tidpunkt, resväg och fler detaljer  
i nästa nummer av tidningen

OBS! Lokal för ovanstående program 
/ februari, mars, april och maj/ är 
återigen Psykologförbundets konferens-
lokal, Vasagatan 47 nb 
Porten går i lås kl. 17.00 

Ta med något att äta och vi du-
kar upp en gemensam buffé. Vin 
finns till självkostnadspris. 
Mycket välkomna! 

Programgruppen: 
Margreth Reiniusson tel 076-165 34 00 
Ulla-Britt Selander tel 08- 642 58 34 
ulla-britt.selander@comhem.se 
Brita Tiberg tel 070-739 85 95 
brita.tiberg@telia.com 
Agneta Zotterman-Molin tel 08-753 04 38 

Regionernas vårprogram



Sedan juli 2018 har sju nya medlemmar tillkommit
Följande medlemmar hälsas välkomna:

Kerstin Cajander Umeå
Susanna Carolusson Brännö

Margareta Fürst Visby
Ulla Myhr Göteborg

Eva-Christina Bergander Saltsjö-boo
Marie Grenner Malmö

Ingegerd Lublin Stockholm

Medlemsinformation

Gunvor Bergquist, ordförande, Torp, Alingsåker 1, 461 98 
Trollhättan, 070-783 11 44. 
gunvorbergquist01@gmail.com

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

Lars Ahlin, Bankgatan 26, lgh 1101, 
223 52 Lund, 073-065 38 80. 
lars.ahlin3@icloud.com

Gunilla Eriksson, kassör, Kyrkogårdsgatan 27, 
753 12 Uppsala, 018-46 98 91, 076-241 24 49. 
erigun57@gmail.com 

Britt Wiberg, Herrgårdsgatan 11, 913 35 Holmsund,
070-508 81 37. 
britt.m.wiberg@gmail.com 

Jan Forslin, Våruddsringen 136, 127 41 Skärholmen  
08-710 56 64, 070-671 76 66.     
jan.forslin@indek.kth.se 

Redaktör SeniorPsykologen: Birgitta Rydén, Signalgatan 4B, 
413 18 Göteborg, 073-400 16 69.
rydenb@gmail.com

Hur gör man för att bli medlem i vår förening?
Gå in på Psykologförbundets hemsida www.psykologforbundet.se med ditt medlemsnummer 
(som finns på baksidan av Psykologtidningen). Klicka på Seniorpsykologerna och sedan på: 

att bli medlem
Skriv ditt namn, adressuppgifter, telefon och e-postadress. Medlemsregistret skickar ut en  
betalningsavi. Du betalar medlemsavgiften 150 kronor/år och är därmed medlem.

Uppdatering av adressuppgifter
Det har framkommit att flera medlemmars e-postadesser och telefonnummer har upphört  
att gälla.  
Du kan själv ändra och kontrollera dina medlemsuppgifter via psykologförbundets hemsida.
Obs! Uppdaterad e-postadress är ett måste för att få det medlemsblad – nyhetsbrev som  
planeras att skickas ut via e-post till samtliga medlemmar med början 2019

Medlemsansvariga
Norra regionen: Hans Åberg hans@hansaberg.se 073-183 03 65 
Södra regionen: Lars Ahlin lars.ahlin3@icloud.com 073-065 38 80 
Västerbottenregionen: Eva Sjöholm Lif sjoholm.eva44@gmail.com 070-312 31 88  
Västra regionen: Ulla Davidsson davidssonulla@gmail.com 031-26 30 53 
Östra regionen: Margreth Reiniusson margreth.reiniusson@PsiMa.se 076-165 34 00/
Ulla-Britt Selander ulla-britt.selander@comhem.se 073-600 15 67

NATIONELL FÖRENING FÖR SENIORPSYKOLOGER 
inom Sveriges Psykologförbund

NATIONELL FÖRENING FÖR SENIORPSYKOLOGER 
inom Sveriges Psykologförbund


