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Medlemsbladet	februari	
2019	
Välkomna till vårt Medlemsbrev.  
Vi välkomnar också alla initiativ som tas för 
att påverka hur Medlemsbrevet i framtiden 
skall utvecklas. Kanske kan det bli ett 
medlemsbrev i betydelsen att det är ett brev 
där medlemmarna skriver och för fram idéer, 
synpunkter, delar med sig av kunskaper eller 
erfarenheter eller ja…Vad tycker du? 

Jag vill i vanlig ordning dela med mig av 
tankar kring något som jag fångat upp i 
dagspressen och sedan läst vidare kring. På 
senhösten läste jag en artikel om fenomenet 
”Boreout”. Detta lanserades första gången 
2007 av två schweizare Peter Werder och 
Philip Rothlin i boken Diagnose Boreout.  
Så vitt jag kunnat förstå är detta en diagnos 
som används i förhållande till arbete likväl 
som ”Burnout” och med liknande 
följdsymptom som depression och fysisk 
påverkan. De symptom på sjukdomen som 
nämns i litteraturen är sådant som  

• Att sakna motivation 
• Känna sig otålig 
• Uppleva stagnation och känna att 

man ej utvecklas 
• Sakna mening 
• Känna sig ensam 
• Uppleva att man gör annat än det 

man skall eller vill 

Yrkesvalspsykologen i mig gick igång 
ordentligt när jag läste vidare om detta och 
det fick mig att minnas åtskilliga samtal med 
arbetsgivare i urvalssammanhang. När man 
presenterade testresultaten efter 
undersökningen var det åtskilliga som genast 
ville välja den ”mest begåvade” personen 
trots att vi i arbetsanalysen före utredningen 
hade enats om att det vad en normalbegåvad 
person som skulle trivas bäst med 
uppgifterna. Dessa samtal mynnade ofta ut i 
diskussioner om utvecklingsmöjligheter för 
de blivande anställda och om sådana inte 
fanns vad som då skulle hända med personen 
efter något år på det aktuella arbetet. Då 
benämnde vi det ofta som att ”personen 
skulle bli uttråkad”. Idag då det i nästan alla 
arbetsannonser söks personer som är 
”Sociala, har god initiativförmåga och kan 
arbeta på egen hand” funderar jag kring hur 
väl dessa krav överensstämmer med de krav 
som arbetet verkligen ställer eller uttryckt på 
ett annat sätt: Hur väl arbetet uppfyller 
möjligheten för den anställde att få vara 
social, ta egna initiativ och arbeta på egen 
hand?? 
 
För att trivas på arbetet handlar det ju inte 
bara om att klara av uppgifterna utan även 
om att få stimulans från dessa, från 
arbetskamraterna och från miljön där jag 
arbetar. Får jag inte det finns kanske risken 
att drabbas av ”boreout”. Tankarna stannade 
dock inte vid urvalssituationer och 
arbetslivet utan jag började också fundera 
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kring pensionärslivet. Många av symptomen 
som nämns är sådana symptom som brukar 
nämnas när man talar om pensionärernas 
situation. Vi lämnar ett arbetsliv som i bästa 
fall gett oss tillfredsställelse och sedan är det 
upp till oss själva att skapa den stimulans, 
den omväxling och den sociala kontakt som 
vi trivs med. Kanske inte alltid så enkelt och 
kanske än svårare om jag utsliten och trött 
lämnar ett arbetsliv som bara tärt på mig 
under ett antal år. Kanske är det då skönt till 
en början att slippa det tärande arbetslivet 
men enbart vila leder kanske på sikt till 
”Boreout” oavsett vem jag är. 
Så här i början av ett nytt år kan man ju 
hoppas att det finns nyårslöften som handlar 
om att skapa förändringar som ger stimulans 
på olika sätt och motverkar ”Boreout”.    
Ett sätt att få utveckling och stimulans 
erbjuds på Seniorföreningens månadsmöten 
och på den studiedag som kommer att 
anordnas i Göteborg i maj.  
God Fortsättning på 2019 önskar 
Gunvor Bergquist 
gunvor.bergquist01@gmail.com 
  

Denna första nättidning av 
SeniorPsykologen, nr 1 2019 är ett 
första försök att skapa ett elektroniskt 
medlemsblad som är planerat att 
komma ut två gånger per år. Vi som 
är redaktörer för detta nummer är 
Lars Ahlin, Birgitta Rydén, Ann 
Valentin Kvist 

Obs! 
Deadline för nästa nummer av 

papperstidningen är 
5 mars 2019 

Föreläsning	 Kerstin	
Berg-Johannesson 14/11 
2018. 

 
Vi samlades för att lyssna på Kerstin Berg 
Johannessons föreläsning om EMDR. 
Kerstin Berg Johannesson är leg psykolog, 
leg psykoterapeut, med dr, specialist i 
klinisk psykologi, psykoterapihandledare, 
Vidareutbildad inom psykotraumalogi, 
posttraumatisk stress och dissociativa 
tillstånd. Certifierad EMDR-terapeut och 
EMDR-handledare. Certifierad lärare i 
EMDR. Verksam vid Uppsala psykoterapi-
mottagning. Den som utvecklade EMDR var 
Francine Shapiro i USA. Hon började 
använda metoden på slutet på 80-talet på 
Vietnamveteraner med posttraumatisk 
stress. Metoden visade sig också fungera på 
personer som varit utsatta för sexuella 
övergrepp. 
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Till Sverige kom metoden på 1990-talet. 
Kerstin Berg-Johannesson var då aktiv 
psykolog och arbetade med trauman. Den 
gängse metoden för detta var då sedvanlig 
samtalsterapi. Hon fick efter hand upp 
ögonen för EMDR-metoden. EMDR bygger 
på inlärningsteori, kognitiv teori, 
psykodynamisk teori och psykofysiologisk 
kunskap. EMDR går ut på att man gör 
snabba ögonrörelser eller får taktil stimulans 
samtidigt som man tänker på traumatiska 
händelser. Syftet är att komma igång med att 
bearbeta traumatiska minnen. Resultatet av 
processen blir att minnet förändras, 
laddningen minskar i bilderna och i 
känslorna som är förknippade med 
upplevelsen. Metoden hjälper klienterna 
tänka annorlunda om sig själva i förhållande 
till den svåra händelsen. EMDR kan också 
hjälpa patienten att känna igen och arbeta 
med de känslor och tankar som kommer upp 
i samband med minnet av den traumatiska 
händelsen. Det tidigare låsta minnet 
transformeras och blir till ett adaptivt minne. 
Dessutom sker desensibilisering av 
emotionella och fysiska besvär. Patienten får 
nya insikter. Förändringar sker i fysiska och 
känslomässiga reaktioner. Nya kunskaper 
möjliggörs i den aktuella livssituationen. 
Det finns evidens för att EMDR fungerar på 
posttraumatiska syndrom, men tyvärr 
förordar socialstyrelsen i första hand inte 
EMDR utan traumafokuserad KBT, där 
patienten utsätts för långa exponeringar. 
EMDR är en snabbare metod. EMDR är 
tillämpbar på akuta trauman, depression, 
sorg, panikångest, traumatiserade flyktingar, 

psykos med PTSD, fobier, somatiska 
tillstånd, förlossningsrädsla, kronisk smärta 
och OCD. Föredraget var två timmar långt 
och mycket intressant och Kerstin-Berg 
Johannesson fick besvara många frågor. 
Detta är ett utdrag av föreläsningen. Vi fick 
även overheadbilderna oss tillskickade i 
efterhand. Sammantaget var det en mycket 
intressant eftermiddag. 
Vid pennan Gunilla Eriksson 

Romer	
En gråkall ”Göteborgsk” november-
eftermiddag samlades en grupp 
seniorpsykologer för att ta del av Bagir 
Kwiek:s erfarenheter och kunskaper om 
romers historia och aktuella situation av 
idag. Bagir är anställd av Göteborgs 
kommun som samhällsvägledare på Romano 
Center, uppstartad sen två år tillbaka. Syftet 
med centret är att skapa bättre livschanser 
för romer både genom råd och stöd till 
enskilda och också genom olika 
kunskapshöjande insatser i staden. Bagir är 
bl.a. ute i våra skolor och berättar om romer. 
Han är också med i olika referensgrupper, 
ända upp till regerings-nivåer. Dessutom var 
han med och startade en utställning, Vi är 
romer, på Stadsmuséet i Göteborg (150 000 
besökare). Han är dessutom författare till 
den romska sagoboken Det som en gång det 
som inte var. Sedan år 2000 är romer den 
näst största av Sveriges nationella 
minoriteter. Dess historia vittnar om 
hundratals år av diskriminering och 
övergrepp.  
 
Historia 
Alla romer har sitt ursprung i Indien. Där var 
romer ingen enhetlig grupp. Olika grupper 
lämnade landet för ca 1000 år sedan pga. 
muslimska erövringar. Romernas språk är 
sanskrit. Ordet sanskrit betyder människa. 
Begreppet azigani  ”de som inte vill bli 
berörda”, skapades tidigt bl.a. annat i 
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Turkiet, varifrån det också finns 
dokumentation om romernas vandringar. 
Idag räknar man med att det finns 4,5 
miljoner romer i Turkiet Det spreds rykten i 
Europa om att romer är opålitliga. Kyrkan 
har i detta sammanhang haft ett enormt 
inflytande. Kyrkan anklagade romer för 
svartkonst, svart magi och  den började stifta 
lagar för att bli av med romer i Europa. Det 
sades bl.a. att ”den som är zigenare, är född 
till att vara slav”. 1861 tar slaveriet slut efter 
500 år av detta barbari. I Rumänien var 
romer hårdast drabbade av slaveriet. I Tysk-
Romerska riket satte man igång med jakt på 
romer; de hängdes, kvinnor brändes på bål 
m.m. Romer själva använder inte ordet 
zigenare. I Spanien skedde en form av etnisk 
rensning. Man kartlade alla romer, också 
barn på barnhem etc. Man förbjöds under 40 
år att tala romani, vilket innebar att det 
romska samhället slogs sönder. Romerna 
förlorade sitt språk. Finland förbjöd tidigt 
romerna att tala sitt eget språk. Tungan 
kunde bli avskuren som straff om de bröt 
mot förbudet. Romerna tilläts i Finland att 
behålla sin egen klädsel, något som ej tilläts 
i något annat land.  
 
För ca 500 år sedan, år 1512, anlände de 
första romska familjerna till Stockholm. 
Många trodde att de var tatarer från 
Ryssland. I början utpekades familjerna som 
spioner. I Sverige blev romerna till en början 
väl mottagna, vilket sedan ändrades bl.a. när 
Gustav Vasa införde häng-lagen, en lag som 
innebar att den som påträffar en rom, får lov 
att hänga romen. Romer förbjöds att komma 
in i Sverige. De som fanns i Sverige hade 
tillåtelse att åka ifrån Sverige, men inte 
tvärtom. Romer var tvungna att byta vis-
telseort varannan vecka, ibland var tredje.  
 
Romerna hade i Sverige ingen allmän skol-
plikt fram till 1960-talet. Rosa Taikon 
agerade och åstadkom att romska barn fick 

gå i skola, och också att romer fick lov att bli 
bofasta. Särskilda baracker byggdes. Det 
fanns människor som protesterade emot att 
romska barn fick lov att gå skolan. Än idag 
finns det romer i Sverige som inte kan läsa 
eller skriva. I slutet av 1950-talet upphävdes 
beslutet att romer inte fick komma in i 
Sverige. Under andra världskriget mördades 
2,5 miljoner romer i Europa. I Lettland och 
Litauen blev 90–95 procent av alla romer 
mördade. Man ansåg att romers gener var 
dåliga. I Auschwitz fick romer ej sitta 
tillsammans med de övriga krigsfångarna 
utan de bereddes en särskild plats i lägret. 
Dagen innan Auschwitz stängdes för gott, 
natten mellan den 2 och 3 aug 1944, 
avrättades alla romer. Ingen enda rom 
överlevde när lägret stängdes. 
 
Sverige har en mörk historia när det gäller 
romer. Soraya Post´s mor tvingades till 
abort. 1976 skedde den sista steriliseringen 
av romer i Sverige. I Tjeckien skedde den 
sista steriliseringen 1996.  
 
Nuvarande situation 
Antiziganismen, en slags rasism, riktades 
mot personer som på något sätt hade en 
romsk anknytning. För bara 10 år sedan 
kunde 15-åriga, ibland 12-åriga flickor 
tvingas att gifta sig.  Detta förekommer inte 
idag. Romer kunde ertappas med stölder, 
inbrott m.m. Bagir framhåller att de svåra 
villkoren för romer kunde tvinga fram 
olagliga handlingar. Skyltar kunde finnas 
som skrev: VARNING FÖR ZIGENARE. 
 
Kyrkan kunde vägra att viga romer, utföra 
begravningar av romska personer etc. En 
rektor har sagt 2018 att ”romska barn är 
födda defekta”. Fördomar, som ”de är 
ohederliga och vill luras, de vill inte vara 
med, dom trivs ute i det fria, de är likadana 
allihopa”, kan förekomma. Register över 
romer upptäcktes för några år sedan hos 
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Skånepolisen. Barn fanns med i registret. 
Man kom fram till att detta var olagligt; 
romer fick 5000 kr, en summa som 
överklagades och som sen ändrades till 
ytterligare 30 000 kr.  
 
Romer är ingen homogen grupp, olika 
grupper har olika kulturer. Vissa grupper är 
välutbildade, andra kan ej läsa och skriva. 
Vad man har gemensamt är själva 
identifikationen. Strategiska områden för 
insatser är utbildning, arbete, själv-
försörjning, bostad, hälsa och trygghet. I 
Göteborg har man nyligen anställt s k 
”brobyggare” på vissa skolor. Dessa kan gå 
hem till romska skolkare m.m. Med dess 
hjälp har vissa elever kunnat förändras från 
80 procent frånvaro, till 95 procent närvaro. 
”Brobyggare” har också använts till att 
hjälpa romer starta egna företag etc. 

 
 
Diskriminering finns fortfarande inom 
många områden i samhället. Romer har svårt 
för att ordna bostadsförsörjning. Romer 
lever i genomsnitt 7–10 år kortare än övrig 
befolkning. Dålig kost, dålig hälsa, mycket 
missbruk etc. bidrar till detta. Regeringen 

har nyligen skapat ett forum ”Sveriges 
nationella strategi för romer” som inkluderar 
åren 2012–2032, varav Göteborg är ett av 
fyra center.  
Strategin syftar till  

⁃ att stänga välfärdsgapet mellan 
romer och andra grupper 

⁃ att häva romernas maktunderläge 
⁃ att reparera romers tillit till 

majoritetssamhället 
⁃ att bygga upp ett romskt 

informations - och kunskapscenter. 
I Sverige finns 100 000 romer, varav ca 10 
000 i Göteborg. I Europa finns ca 15 
miljoner romer. 
 
Bagir berättade med inlevelse och värme om 
både sin egen och om romers situation Vi 
fick lära oss om de stora förbättringar som 
trots allt skett för romer i Sverige.  
Romano Center finns numera med på 
FaceBook. Hopp finns om ännu flera 
framtida förbättringar. Med tänkvärda ord 
gick vi ut i vintermörkret, tagna av vad vi fått 
höra. Marianne Nilsson 
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Julluncher	I	regionerna	

 
 
 
Jullunch Norra regionen 
Den 12 december hade vi jullunch som vanligt hos Anita Olsson. Vi hade knytkalas med 
traditionsenliga rätter, mumma och annan dricka. Stämningen var god och ett antal snapsvisor 
sjöngs. Mot slutet avtackade vi Hans Åberg för ett mångårigt arbete i programgruppen och som 
medlemsansvarig. 
Gunilla Eriksson
 

 

Västerbotten: 

I början av december samlades vi till 
höstterminens sista och mycket trevliga och 
välbesökta lunchträff på restaurang Electra 
på Norrlandsoperan. 

 

 

Östra: 

Verksamheten för året avslutades i 
december med jullunch i glatt sällskap! 

 
 



9 

Västra regionens jullunch på Operans 
restaurang. 
Det har nästan blivit tradition att vi träffas 
och äter vår jullunch på Operarestaurangen 
där nere vid älven med hamnen och båtarna 
utanför fönstren. Decemberdiset och de av 
juldekorationer upplysta båtarna ger den där 
speciella julstämningen som också infann 
sig i år när vi ca tio seniorpsykologer åt vår 
lunch tillsammans på Luciadagen. 
Programgruppen 

Verksamhetsåret I Södra regionen avslutades i december med julbuffé på lundastudenternas 
klassiska Tegnérs matsalar och dess miljö väckte mångas studentminnen till liv. Lars Ahlin 
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Minnesord
Britta	Öborn	-	Falkman	
Britta Öborn Falkman, Källö Knippla, har 
avlidit vid en ålder av 74 år efter en tids 
sjukdom. Närmast anhöriga är maken 
Thomas och syskonen med familjer. 
Britta växte upp i Småland som näst yngsta 
barnet med tre bröder och en äldre syster.  
Efter studentexamen i Nässjö fick hon ett 
stipendium för studier i USA och läste där 
psykologi. Efter avlagd Bachelor Degree-
examen återvände hon till Sverige och 
fortsatte studierna i psykologi vid 
Göteborgs Universitet. Som yrkesverksam 
har hon framförallt arbetat som 
teampsykolog inom psykiatrin i Göteborg. I 
sin önskan att vidareutvecklas inom sitt 
yrke blev hon också legitimerad 
psykoterapeut och specialist i 

Ulla-Britt	Selander	

Vi har blivit en mindre i programgruppen i 
Östra. Ulla-Britt Selander avled strax före 
jul. Vi sörjer en kollega och vän. Hon var en 
person som man alltid kunde lita på. Hon 
ställde alltid upp. Ulla-Britt var rak med 
sina svar när vi skulle fatta olika beslut. 
”Tycker du det här är OK? - Ja, det blir bra 
- eller - Nej, det tycker jag inte.” Hennes
lösningar var enkla och genomtänkta. Och
det blev alltid bra! Hon var lugn, hetsade

personlighetsdiagnostik (Rorschach). Hon 
bidrog dessutom till ökad kunskap för 
andra personalgrupper inom vården, bl. a. 
genom handledning, terapiutbildning (steg 
1) och samtalsmetodik. Under senare 
delen av sitt yrkesliv arbetade hon under 
en period i Dalarna som psykolog med 
mödra- och barnhälsovård.  Hennes 
humor, lyhördhet och öppenhet var 
utmärkande drag i hennes personlighet och 
hon hade en unik förmåga att komma nära 
de personer hon mötte. Att vistas ute i 
naturen och att röra på sig var viktigt för 
henne och hon var också aktiv medlem 
i Sportklubben Kvilles 
löparsektion. Britta är älskad och sörjd av 
familj, släkt och många vänner som minns 
henne som hon var - glad och strålande. 

inte upp sig och sa alltid: det ordnar sig, 
när allt verkade motigt och ogenomförbart. 
Hon var engagerad och tydlig, intresserad 
av att se framåt. Och hade många andra 
järn i elden. Men man kunde alltid lita på 
henne. Vi saknar henne mycket - hon 
rycktes bara bort från oss. Brita Tiberg 

Ulla-Britt Selander var vice ordförande 
i styrelsen i seniorpsykologernas 
förening. Saknaden av Ulla-Britt är mycket 
stor både efter hennes trivsamma och 
vänliga framtoning och efter den "klippa" 
som hon var i styrelsen och för 
föreningen. Hennes trofasthet och 
plikttrohet kombinerat med trivseln i 
samarbetet lämnar ett stort tomrum. Vi 
saknar dig mycket, Ulla-Britt! 

En längre minnesruna kommer att 
presenteras i tidningen SeniorPsykologen i 
aprilnumret. 

Nationell Förening för Seniorpsykologer 
Gunvor Bergquist 
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Nationell Förening för seniorpsykologer 

Studiedag	och	årsmöte	i	Göteborg	i	maj	2019	
Slutgiltigt program och sista anmälningsdag i SeniorPsykologen nr 2:2019 (april 2019)

Fredagen den 17 maj 
9.30 - 10.00 Registrering och kaffe 
10.00 Prefekten vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet inleder studiedagen 
10.30 Aktuell forskning vid Psykologiska institutionen 
11.30 Bagir Kwiek talar om Romano center och ett integrationsprojekt med romer i 
Göteborgs stad  
12.30 - 14.00 Lunch, Konstepidemins restaurang 
14.00 Docent Anne Ingeborg Berg föreläser om pågående forskning om Förutsättningar för 
ett gott åldrande 
15.00 Professor Carl-Martin Allwood berättar om ett aktuellt forskningsprojekt: Stress och 
utbrändhet i tre yrkesgrupper: lärare, präster och psykologer  
15.40 Kaffe 
16.00 Årsmöte i Nationella föreningen för Seniorpsykologer 
19.00 Gemensam middag på FeskarBrittas Kro 

Lördagen den 18 maj 
Kl. 11.00 Utflykt till Gunnebo slott, Mölndals kommun 

Sista anmälningsdag kommer att vara 15 april 2019.  
De som anmäler sig kommer att få meddelande om tänkbara hotell och möjlighet att anmäla 

önskemål om speciell kost för lunch och middag och om deltagande i  
aktiviteten på lördagen  

Anmälan till medlemsansvarig Ulla Davidsson davidssonulla@gmail.com 
och till Birgitta Rydén rydenb@gmail.com 

Välkomna till Göteborg i vårens tid! 
Programgruppen
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Nationella föreningen för seniorpsykologer inom Sveriges 
Psykologförbund 

Verksamhetsberättelse	2018-01-01	–	2018-12-31	
 

Styrelsen har från årsmötet 2018 bestått av följande ledamöter: 

Gunvor Bergquist, Trollhättan           ordförande  

Ulla-Britt Selander, Stockholm          vice ordförande 

Gunilla Eriksson, Uppsala                  kassör 

Lars Ahlin, Lund                                ledamot 

Jan Forslin, Stockholm                       ledamot 

Birgitta Rydén, Göteborg                   ledamot och redaktör för tidningen 

Britt Wiberg, Holmsund                     ledamot 

Efter Ulla-Britt Selanders bortgång i december 2018 har hennes plats i styrelsen varit vakant. 

Föreningen hade vid årsskiftet 398 medlemmar. 

Årsmöte 

Årsmötet hölls i Uppsala den 18/5 2018. 

Som ordförande för årsmötet valdes Hans Åberg.   

Inga Hedberg-Sowa skrev protokoll.  

Till justerare för protokollet valdes Brita Tiberg och Ingela Palmer. 

Mötet samlade 24 medlemmar 

Gunvor Bergquist valdes till ordförande för föreningen med en mandatperiod av ett år. 

Birgitta Rydén. Britt Wiberg och Lars Ahlin omvaldes till ordinarie ledamöter med en 
mandatperiod av två år.                               

Gunilla Eriksson, Jan Forslin och Ulla-Britt Selander har ett år kvar av sin mandatperiod. 

Hans-Olof Lisper och Marianne Nilsson valdes som ordinarie revisorer med en mandatperiod 
av ett år. Hans Åberg valdes som revisorssuppleant även han med en mandatperiod av ett år. 

Gerty Fredriksson, Ingela Palmér och Anna Chylliki valdes som ordinarie ledamöter av 
valberedningen. Valet gäller för en mandatperiod på ett år och med Gerty Fredriksson som 
sammankallande.  
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Samtliga val var enhälliga. 

Vid årsmötet avtackades Brita Tiberg som i fem års tid varit sammankallande i 
valberedningen.  

Årsavgiften för medlemskap i föreningen fastställdes till 150 kronor. En höjning som börjar 
gälla från 1/1 2019.  Detta är första höjningen sedan föreningen startades och årsmötet hade 
inga invändningar till att så beslöts. 

Studiedag. 

Före årsmötet hade Norra regionen ordnat med intressanta och uppskattade föreläsningar.  
Dessa har utförligt presenterats i SeniorPsykologen.  

Styrelsens	verksamhet	under	året	
Styrelsen har under året haft 4 protokollförda styrelsesammanträden.  Ett ordinarie fysiskt 
möte i Uppsala i samband med studiedagen och ett i Stockholm i september. Ett 
konstituerande möte hölls direkt efter avslutat årsmöte. Styrelsen har också under året haft 3 
telefonsammanträden. Emellan mötena hålls mailkontakt vid behov. 

SeniorPsykologen 

Vår tidning har även under 2018 utkommit med tre nummer. Styrelsen har dock tagit beslut 
om en förändring framöver. Kostnaderna för den tryckta tidningen och distributionen av 
denna kostar alltför mycket. Framgent kommer SeniorPsykologen att utkomma med två 
nummer årligen och kompletteras med två Medlemsblad som distribueras till medlemmarna 
som Pdf-filer.  

De tryckta tidningarna kommer till form och innehåll att vara som tidigare,  

Klart är att regionernas program och referat från mötena i regionerna framöver kommer att 
återfinnas i Medlemsbladet som i övrigt, efter hand, får finna sin speciella form. 

Birgitta Rydén har aviserat att hon nästa år önskar sluta som redaktör för tidningen. Under 
hösten har därför Ann Valentin Kvist tillfrågats och accepterat att ta över denna viktiga post.  

När det gäller Medlemsbladet kommer Ann Valentin Kvist att arbeta tillsammans med Lars 
Ahlin och inför första numret 2019 kommer också Birgitta Rydén att bistå dem. 

Ann Valentin Kvist adjungeras till föreningens styrelsemöten och styrelsen kommer även 
fortsättningsvis att fungera som redaktionskommitté och korrekturläsning sker även framöver 
av styrelsens medlemmar. 

Vi har under året även bytt firma för arbetet med layout av tidningen. Uppgiften har övertagits 
av samma företag som sköter tryckning och distribution. 

Kontakt med Psykologförbundet  

Vice ordföranden representerade föreningen vid Rådsmötet i maj 2018.  
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Vår kontaktperson i FS är fortsatt Anders Wahlberg. Anders deltog i det styrelsemöte som 
hölls på eftermiddagen före Årsmötet. Han deltog också under studiedagen och gav 
information om förbundets genomförda och planerade arbete 2018. 

Styrelsen genom ordföranden har under året haft flera diskussioner med förbundet gällande 
vår ekonomi. Vi är helt beroende av ekonomiskt stöd för att hålla vår verksamhet igång. Vi 
har hittills ansökt om bidrag för verksamheten För att vi i vår förening skall få en bättre 
framförhållning och större trygghet i arbetet har Förbundet under hösten bejakat att vi kan 
söka anslag täckande en kongressperiod. 

Kontakt med andra Nationella föreningar 

Föreningen representerades vid den nationella föreningen för mödra- och barnhälsovårds 
psykologers studiedag. Vi representerades av Birgitta Rydén. 

Deltagandet i studiedagar som hålls av andra nationella föreningar har i princip upphört 
eftersom det numera finns krav på att vi betalar för deltagandet. 

Ambitionen från Psykologihistoriska sällskapets sida är fortsatt att hålla ett medlemsmöte per 
år gemensamt med vår förening i någon av de olika regionerna.  

Psykologer berättar 

Psykologers dokumentation av sin yrkeshistoria fortsätter. Ulla-Britt Selander fortsatte att ta 
emot nya berättelser och publicera dessa på vår hemsida fram till sin bortgång. Den sedan 
tidigare etablerade redaktionen bestod förutom Ulla-Britt av Siv Boalt-Boëthius och Gunn 
Johansson som vi hoppas kommer att fortsätta arbetet. 

Telefonservice 

Servicetelefonen, som varit bemannad av Brita Tiberg och Ulla-Britt Selander, finns kvar men 
lockar få. 

Hemsidan 

Hemsidans uppdateras regelbundet med information om våra regionala program och annan 
aktuell information. Tidningen finns också att läsa där 

Regionerna 

Våra fem regioner är aktiva med program/möten varje månad. Styrelsen har under året fortsatt 
diskussionen om att bilda fler regioner och vissa kontakter har tagits utan någon framgång. 
Visionen att ha en träffpunkt/region vid varje lärosäte med psykologutbildning kvarstår. 

Remissbevakning 

Inkommande remisser sänds ut till samtliga styrelseledamöter. Dessa gör bedömningen om 
någon inom regionen har intresse av och kunskaper i det aktuella ämnet och kan skriva ett 
yttrande. Detta sänds i så fall in av ordföranden. 
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Verksamhet	 i	 Norra	 regionen,	
Uppsala-gruppen	
 
Vi har under året haft ambitionen att 
arrangera fyra-fem aktiviteter per termin. 
Den omöjliga sitsen för vår norra region att 
tillhandahålla program för halva 
Mellansverige och nästan hela Norrland 
därovan, klarar vi ju inte. Vi har ändå per 
mail haft kontakt med seniorpsykologerna i 
angränsande län och erbjudit dem att 
åtminstone ta del av våra rundbrev och 
inbjudningar. Vi har inte släppt tanken att 
fullt ut pröva om ytterligare en 
psykologiutbildningsort som t.ex. Örebro 
skulle vara beredd att bilda egen region. 
 
Så långt möjligt har vi – utan budget precis 
som ni andra – anlitat lokala krafter, och då 
var det ju förnämligt att kunna tillfråga 
Kerstin Bergh-Johannesson om hennes 
centrala roll som samordnare för kris- och 
katastrofarbetet efter både Estonia- och 
tsunamikatastroferna. Vi bad dessutom 
Kerstin återkomma för att berätta om 
ögonrörelsemetoden, Sveriges främsta 
expert på EMDR som hon är. Ett annat 
exempel på återanvändning var att låna in 
Kristina Pollack som föregående höst varit 
Östra regionens gäst. Hennes insats som 
militärpsykolog har ju varit unik, och den 
presenteras nu även på Psykologförbundets 
hemsida, bland länkarna om seniora 
yrkeserfarenheter. Ytterligare en lokal kraft 
var Camilla von Below, psykoterapeut vid 
S:t Lukas i Uppsala men också lärare och 
forskare vid KI. Vi var förstås intresserade 
av hennes färska avhandling om något så 
speciellt som mindre lyckade utfall av 
psykoterapi. 
 
Vi är angelägna om kontakten med vår 
psykologiska institution, på olika sätt. Bl.a. 
medverkar vi sedan flera år i 
Psykologidagen, där vi seniorer har haft en 

viktig funktion att berätta om hur det blev 
för oss, med vår utbildning och vår 
yrkeserfarenhet. Gruppen seniorpsykologer 
har också flera andra gemensamma 
mötespunkter på institutionen, såsom vid 
disputationer, musikpsykologiska 
seminarier, alumnföreningen osv. 
 
Den största händelsen under året blev 
naturligtvis när vi fick vara värdar för årets 
årsmöte och studiedagar. Generöst blev vi 
mottagna av institutionen och fick frikostigt 
ta del av deras forskning och aktuella 
inriktning. (Studiedagarna finns väl 
redovisade i tidningen sedan tidigare.) 
 
En stark tradition har varit att göra 
vandringar, med något tema, och att få göra 
en segeltur. Båda planerade tillfällena fick 
dessvärre ställas in i år, av olika skäl. 
Däremot kunde vi genomföra ett förnämligt 
studiebesök på Sigtunastiftelsen 
tillsammans med Östra regionen. Så fint, 
harmoniskt, vackert, gott och informativt, 
värt att bissera. 
 
Två ytterligare lågbudgetprogram fick 
plats, utan att gå över ån efter vatten. Vi har 
haft psykologen Maj-Britt Lindahl som 
terapeutprofil i stan, idag 86 år gammal. 
Fortfarande aktiv med patienter 
presenterade hon sitt arbete med mind 
maps. Och så var det undertecknad Hans 
Åberg som är nämndeman i Svea Hovrätt 
sedan ett par år. När han träffade Lennart 
Pålhagen, nypensionerad psykolog i 
Stockholm som visade sig ha varit 
nämndeman i tingsrätten i långt flera år, då 
kunde de erbjuda kollegerna reflexioner på 
temat ”Psykologen i lagrummet”. 
Knytlunchen inför julen knöt förstås ihop 
årets verksamhet. 
 
Hans Åberg 
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För Norra regionen där programgruppen i 
övrigt har bestått av Gunilla Eriksson, Inga 
Hedberg Sowa och Hans-Olof Lisper samt 
t.o.m. vårterminen Margareta Sanner 
 

Verksamhetsberättelse	 för	
södra	regionen		
 

Vårens program inleddes med att leg. 
psykolog och fil. dr. Marie-Louise 
Lundberg besökte oss i mars och berättade 
om sitt arbete med svårt traumatiserade 
människor. Trots det tunga temat så 
förmedlade Marie-Louise en rad positiva 
behandlingsresultat och erfarenheter på sitt 
mycket engagerande sätt. 

Om stress och utmattningssyndrom 
handlade en diskussion i april modererad av 
leg. psykolog Bertil Nordbeck där frågor 
diskuterades runt olika teman som: Vem 
drabbas? Stämmer det att yngre kvinnor i 30 
– 35 årsåldern idag drabbas oftare än äldre? 
Söker män hjälp lika ofta som kvinnor? 
Vilka är de vanligaste faktorerna bakom 
utmattningssyndrom? Räcker det att kraven 
på jobbet är för höga eller är det endast en 
utlösande faktor? Behandling? Hur ser 
hjälpen ut? Om psykologer drabbas? 

I maj hölls en föreläsning rörande 
arbetsmiljö av leg. psykolog Elinor Schad 
under föreläsningsrubriken "Etiska 
skavsår" i psykologers arbetsmiljö. Utöver 
att disputera på ”No time to talk” (som 
handlar om lärares uppfattningar av 
kommunikation i organisationen och 
sambandet med arbetsrelaterad hälsa) har 
Elinor också tagit fram en rapport 2014 om 
psykologers arbetsmiljö. Denna 
kartläggning som gjordes på uppdrag av 
Psykologförbundet utfördes av Elinor samt 
två medförfattare och kom att utgöra 
grunden för dagens föreläsning. 

En underbar högsommardag i slutet på maj 
sammanstrålade aderton seniorpsykologer 
på historietyngda Bäckaskogs slott. Efter 
intressanta och roliga genomgångar av 
slottets historia, gick färden med linfärja till 
Ivön som ligger i Ivösjön. Bofast 
befolkning har funnits på Ivön i mer än 
3000 år. Dock begränsades berättandet att 
handla mest om Andreas Sunesson, 
ärkebiskop, krigare, och statsman. 

I september kom tolv glada 
seniorpsykologer till Malmö för att, efter en 
god lunch på Rådhuskällaren, besöka 
utställningen 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 och 
vilka tekniker som användes. 

I oktober presenterade Gunilla Lindén, leg. 
psykolog, fil dr, S:t Lukasterapeut sina 
fleråriga erfarenheter av gruppsamtal under 
rubriken: Vart ska jag gå med min oro? 
Existentiella frågor i övergångsfasen från 
yrkesliv till pensionering. (Gunillas 
föreläsning byggde på samma material som 
hennes artikel i SeniorPsykologen 2018:1, 
”Att bli pensionär – en övergångsfas i 
livet”)    

I november sammanstrålade i Malmö ett 
gäng seniorpsykologer med ett ännu större 
gäng PTP-psykologer för intressanta 
diskussioner över generationsgränserna. 
Temat formulerades: Psykologkarriären i 
kikaren och backspegeln - PTP-psykologer 
och seniorpsykologer möts i samtal om 
karriären. De deltagande seniorerna hade 
en erfarenhetsmässig variationsrik 
bakgrund och PTP- psykologerna kom från 
ett flertal olika arbetsområden. Detta 
medverkade troligen till att de livliga 
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diskussionerna och att det ömsesidiga 
utbytet av samtalen blev verkligt givande 
för båda parter. 

Verksamhetsåret avslutades i december 
med julbuffé på lundastudenternas klassiska 
Tegnérs matsalar och dess miljö väckte 
mångas studentminnen till liv.  

Årets arrangemang har varit väl besökta, 
oftast deltog mellan 15 och 25 medlemmar. 

För att läsa mer utförliga referat av de olika 
nämnda arrangemangen hänvisar vi till 
årets tre nummer av SeniorPsykologen. Kan 
laddas ner från vår hemsida: 
http://www.psykologforbundet.se/forening
ar-och 
natverk/Yrkesforeningar/Seniorpsykologer
na/  

Lars Ahlin 

 

Verksamhetsberättelse	från	
Västerbottenregionen		

Under året har gruppen seniora psykologer 
i Västerbotten träffats vid nio tillfällen; 
varav sju lunchträffar, närvaro vid en 
disputation och en planerad vandring. De 
båda terminsprogrammen har publicerats i 
SeniorPsykologen samt dessutom har 
utskick till träffarna gjorts via en mail-lista 
till seniorpsykologerna i regionen. Inför 
varje terminsstart har programmet skickats 
ut samt därefter en liten ”påminnelse” cirka 
en vecka innan planerad träff. 
Deltagarantalet har varierat, men har varit 
ökande under det gångna året (mellan 5–10 
personer vid varje träff).  Under året har vi 
fått fyra nya medlemmar.   

Eva Sjöholm Lif - i egenskap av 
medlemsansvarig - har under året gjort 
personliga utskick till 21 troliga seniorer i 

regionen. Tre personer tackade ja och en 
person tackade nej till att gå med i 
föreningen och övriga avstod att besvara 
brevet. En tanke är att de flesta psykologer 
jobbar långt över tiden för pensionsåldern 
och för många är det ännu inte dags att tänka 
på rollen som senior psykolog.  

Vårterminen inleddes med två lunchträffar i 
februari och i mars. Återkommande 
frågeställning var inledningsvis hur ni 
skulle träffas då vi inte längre hade tillgång 
till en avgiftsfri lokal och inte heller har 
medel att hyra lokal. Vi kom överens om att 
ses över en lunch i månaden för samtal. 
Intressanta samtal kring hur man förhåller 
sig till sin professionella yrkesroll sedan 
man avslutat arbetet, och vad åldrandet 
innebär och hur kan vi stötta varandra. 
Spännande böcker och filmupplevelser har 
ventilerats liksom aktuella händelser i 
världen. Fredagen den 27 april deltog vi i 
leg.psykolog Elisabeth Åströms disputation 
vid Institutionen för psykologi, Umeå 
universitet. Vi fick lyssna till ett intressant 
samtal omkring hennes doktorsavhandling 
”Being in balance or stuck in time: 
Exploring facets of time processing in 
relation to mental health” mellan henne och 
opponenten, professor Marc Wittmann, 
Freiburg, Tyskland. Därefter intogs lunch 
på Lindellhallen, Samhällsvetarhuset. Den 
25 maj blev vi guidade av Maine Lundberg 
på en vandring genom ”Arboretum Norr”. 
Solen strålade och många träd och buskar 
från olika delar av norra halvklotet var i full 
blom. Dofter och intryck blandades 
tillsammans med glädje, skratt och prat i 
gruppen. Efter guidningen intogs lunch 
utomhus i den närliggande restaurangen på 
Baggböle Herrgård. I mitten av juni hade vi 
vår sedvanliga och gemytliga 
försommarlunch på Brännlands Wärdshus.  

Uppstartsträffen den 7 september hölls på 
Kafé Station i centrala Umeå, där vi genom 
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åren har gjort oss hemmastadda och numera 
också får boka bord i en litet avskild del av 
restaurangen. Även de två följande 
lunchträffarna (5 okt, 9 nov) hölls på samma 
plats. En utförligare beskrivning av våra 
lunchträffar under höstterminen finns 
beskriven under ”Händelser i regionerna” 
på sidan 17 i tredje numret av 
SeniorPsykologen. I början av december 
samlades vi till höstterminens sista och 
mycket trevliga och välbesökta lunchträff 
på Restaurang Elektra på Norrlandsoperan. 
Vi var överens om att fortsätta träffas för 
lunch och samvaro och se tiden an för 
eventuellt andra aktiviteter. Christine 
Andersson, Ann-Marie Frisendahl och 
Britt Wiberg   

	
Verksamhetsberättelse	för	
Västra	regionen		

Vi i Västra regionen har träffats en gång i 
månaden under terminerna för 
föreläsningar, kulturella aktiviteter eller 
utflykter. Vi har besett Gösta Berlings saga 
på Göteborgs Stadsteater och nyoperan 
Regrets på Teater Atalante. Vi har hört 
föreläsningar om Relationell psykoterapi 
med Tomas Wånge, Värdet av pessimism 
med Ida Hallgren, Ego-state terapi med 
Susanna Carolusson, om Socialstyrelsens 
nationella riktlinjer för vård vid 
depressioner och ångestsyndrom med Bengt 
Hedberg och om Romano center och ett 
integrationsprojekt inom Göteborgs stad 
med Bagir Kwiek. Inför varje möte har ett 
meddelande skickats ut till de ca 100 
medlemmarna som västra regionen av 
seniorpsykologföreningen omfattar. Vi har 
haft och har pågående diskussioner om att 
kunna få fler av medlemmarna att komma 
till våra möten och att få nya medlemmar till 
programgruppen. Under hösten påbörjades 

också planeringen av seniorpsykologernas 
studiedag i Göteborg i maj 2019. Ulla 
Davidsson  

	
Verksamheten	-	Östra	
regionen	
 
Vi blandar som vanligt kultur, utflykter, 
kontakt med psykologiforskningen, 
metoder, erfarenheter inom yrkeslivet och 
trevlig samvaro i våra månadsmöten. Under 
2018 blev verksamheten i korta ordalag 
enligt nedan. 
  
I januari besök på Millesgården. 
Utställningen ”Den moderna kvinnan” 4 
finska konstnärer. Helene Sherfbeck, Sigrid 
Schauman, Ellen Thesleff  och Elva 
Seemann. Med en bra guide och fina porträtt 
och naturskildringar blev det en annorlunda 
upplevelse. 
 
I februari gästades vi av Gunilla Guvå, som 
berättade om sitt yrkesliv som psykolog i 
förskolan och om hur hon utvecklade 
konsultationsmetodiken som ett användbart 
instrument i arbetet med personalen.  Bra 
diskussion med många förskolepsykologer 
närvarande. 
 
Barbro Westerholm bjöd in oss till 
Riksdagshuset i mars och berättade om hur 
hon kämpade i riksdagen mot 
åldersdiskriminering. Ordet årsrik  är en 
positiv synonym till gammal, att ta vara på 
den resurs som finns i äldre personers 
kunskaper. Det menade hon var oerhört 
viktigt. 
 
Aprilmötet handlade om negativa effekter 
av psykoterapi och inledare var psykolog 
Alexander Rozental som utgick från sin 
doktorsavhandling och beskrev hur man 
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kan mäta och förhindra försämring och 
oönskade effekter av terapier. 
 
Vårutflykten i maj gick till Rosendals slott 
vid Mälaren i strålande sol och höstens 
första event blev en heldag på 
Sigtunastiftelsen tillsammans med 
Uppsalagruppen (Norra). Med en skicklig 
guide och härligt väder blev vi informerade 
om bakgrund till bildandet av stiftelsen och 
deras fortlöpande verksamhet idag. 
Klipparkiv och bibliotek imponerade! 
 
I oktober gästades vi av Henrik 
Samuelberg, organisationspsykolog, som 
berättade om SCT System-Centered 
Training  en teori och metod som kan 
användas  som verktyg för att utveckla  
levande mänskliga system. Många frågor o 
stort intresse: se www.systemcentered.com 
 
Birgit Hansson kom i november och 
föreläste om IKKF - Internationella 
Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, ett 
kvinnligt nätverk som arbetar för fred och 
nedrustning  och har  många olika projekt 
för att hjälpa och stödja kvinnor att ta sig 
fram inom politiken för att lösa 
fredsfrågorna i världen. 
 
Verksamheten för året avslutades i 
december med Jullunch i glatt sällskap! 
Brita Tiberg 
 

	

Regionernas	
vårprogram	
 
Norra regionen 

Ändring i programmet i februari och mars 
sedan annonsering i SeniorPsykologen 
3:2018 

Följande gäller: 

TORSDAGEN 21 FEBRUARI 

The effects of war on social and emotional 
development in refugees 

Den amerikanska forskaren Sara Haas vid 
Baby-lab berättar om sitt stora 
forskningsprojekt som går ut på att 
undersöka hur traumatisering av föräldrar 
och barn i krig påverkar barnens sociala 
och emotionella utveckling. Data skall 
samlas in i Sverige och i flyktingläger i 
Irak och Turkiet.  
   
Lokal och tid 15:30. Vi samlas för kaffe 
kl 15 i Blåsenhus cafeteria. Rumsnummer 
för föreläsning meddelas senare 
OBS TIDEN! 
 
Obs! ändrad tid:  fredag den 8 mars 
utgår! Ny tid meddelas senare!  
"Vi blir äldre men kanske inte hjärnans 
resurser?!" 
Gunilla Hellberg Edström, neuropsykolog, 
ny seniormedlem reflekterar utifrån två 
böcker med detta tema och inleder ett 
samtal 
 
Lördag den 23 mars  
Psykologidagen 
Studenterna vid Institutionen för 
psykologi  inbjuder som vanligt oss 
seniorpsykologer till att delta, vid ett 
presentationsbord, vid speeddejting 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 
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Anmälan, tid och kostnad enligt senare 
besked. 
 
Tisdag 28 maj  
Segling till Örsundsbro 
Heldag 

 
            Programgruppen:  

Gunilla Eriksson  
Inga Hedberg Sowa 
Hans-Olof Lisper 
 
Södra regionen 
Att testa och bedöma invandrares 
kompetens - risker och möjligheter 
Ann Valentin Kvist, leg. psykolog  
Datum: tisdagen den 19 februari 
Kl. 15.00 – 16.30 
Lokal P206, Institutionen för psykologi, 
Lund 
 
Handelsresande i våld och fanstyg 
Hans Åberg, seniorpsykolog från 
Uppsala 
Datum: onsdagen den 13 mars 
Kl. 15.00 – 16.30 
Lokal P206, Institutionen för psykologi, 
Lund 
 
Om Münchhausen by Proxy - reflexioner 
och erfarenheter 
Kati Falk 
Datum: onsdagen den10 april 
Kl. 15.30 – 17.00 
Lokal P206, Institutionen för psykologi, 
Lund 
 
VÅRUTFLYKT till Vanås slott. 
Datum: onsdagen 22 maj 
Kl. prel. 12.00 – 16.00 (inkl. lunch) 
Programgruppen: 
Lars Ahlin (medlemsansv.) 0730-65 38 80 
Ann Hildingsson 070-545 11 73 
Bertil Nordbeck 044-24 18 44 
Göran Skogman 070-883 23 75 

Ewa Palmér-Wikdahl 070-531 92 45 
Britt-Mari Lindqvist 0709–108064 
 
Västerbottenpsykologerna  
Programkommittén har hörsammat 
medlemmarnas önskan  
om att fortsättningsvis arrangera 
gemensamma lunchträffar  
för samtal utifrån aktuella frågeställningar  
 
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 27 februari Kl. 14.00                 
Besök på nyöppnade Röhsska muséet 
adress: Vasagatan 39 (vid Valand).         
(Vi träffas inne i hallen vid receptionen) 

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 
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specialpedagogik 
Lokal: Konferensrummet vån. 4, 
Psykologiska institutionen,  
Göteborgs universitet 
Kl 14.00: Fika i cafeterian 
Kl 14.30 Aktuella frågor  
Kl 14.45-16.30 Föreläsning och diskussion 

Fredagen den 17 maj.                  
Studiedag och årsmöte.                 
Nationell förening för Seniorpsykologer      
Se program tidigare i tidningen 

Lördagen den 18 maj                        
Social aktivitet i samband med 
studiedagen. Se program tidigare i 
tidningen 

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 21 februari Kl. 16.45 
Psykologarbete hos Läkare i Världen 
- att arbeta som volontär, ett sätt att göra 
skillnad                                            
Psykolog Lene Lindberg och 
seniorpsykolog Cecilia Malmström 
berättar  

Torsdagen den 21 mars Kl. 16.45 
Elevhälsan i dagens skola - 
- vad händer nu och framöver? 
Psykolog Ingela Palmer inleder och 
berättar  

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 / är återigen 
Psykologförbundets konferenslokal, 
Vasagatan 47 nb 
Porten går i lås kl. 17.00                           
Ta med något att äta och vi dukar upp en 
gemensam buffé́. Vin finns till 
självkostnadspris. Mycket välkomna!  

Programgruppen:                           
Margreth Reiniusson tel. 076-165 34 00 
Brita Tiberg tel. 070-739 85 95 
brita.tiberg@telia.com                          
Agneta Zotterman-Molin tel. 08-753 04 38  
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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 Psykologitidningen). 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-postadresser och telefonnummer har upphört 
att gälla.  Du kan själv ändra och kontrollera dina medlemsuppgifter via psykolog-

förbundets 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 
 

NATIONELL FÖRENING FÖR SENIORPSYKOLOGER 
inom Sveriges Psykologförbund 

 
Gunvor Bergquist, ordförande, Torp, 

Alingsåker 1, 461 98 Trollhättan, 070-783 11 44. 
gunvor.bergquist01@gmail.com 

Lars Ahlin, vice ordförande, 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 
 

Medlemsansvariga 
Norra regionen: Gunilla Eriksson erigun57@gmail.com 018-46 98 91, 076-241 24 49 

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 
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