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Augusti 2019 
Det är redan dags för årets tredje tidning, den 
andra nättidningen.  Givetvis har det kommit 
en del reaktioner efter beslutet att årligen ge 
ut två nättidningar och två tryckta tidningar. 
Dessa har till övervägande delen varit positiva. 
De negativa kommentarer som kommit är att 
man tycker att det är svårt att läsa på skärmen. 
Eftersom tidningen kommer som PDF-fil är den 
ju lätt att skriva ut. Detta är något som jag själv 
gör, eftersom jag fortfarande gärna vill hålla i 
det jag läser. Jag tillhör alltså de som 
fortfarande går till biblioteket och släpar hem 
tunga kassar med böcker istället för att 
behändigt låna e-böcker och njuter då jag fått 
tag i en bra bok som jag riktigt kan ”krypa in i”. 
Utöver att det är tungt att bära hem böckerna 
så blir jag irriterad på denna min vana när jag 
är på resande fot. Visst vore det mycket enklare 
att kunna ta upp telefonen eller paddan och ha 
sin bok till hands istället för att behöva ha en så 
stor handväska att boken får plats. Kanske kan 
vi som uppskattar att hålla i det vi läser lära 
om?? Hörde på radion nyligen, att man i 
enlighet med vår digitaliseringspolicy, skall 
börja använda ”paddor” mer systematiskt på 
förskolan. Man rekommenderade att börja då 
barnen var i 2-årsåldern. 
Vi har under våren haft tre styrelsemöten. Vi 
träffades i Stockholm i januari, hade ett 
telefonmöte i början av april och möttes dagen 
före studiedagen i Göteborg. Till stor del 
upptas ju styrelsemötena av sådant som hör till 
det ”löpande arbetet”. Styrelsen är 
redaktionskommitté och vi diskuterar frågor 
som är aktuella i regionerna, eller som kommit 
till oss från någon medlem eller från 
Psykologförbundet. Under vårarna diskuteras 
givetvis också studiedagen och dess arrangörer 
tar upp sina frågor. Detta fyller oftast våra 
styrelsemöten. Under styrelsemötet dagen 
före studiedagen och årsmötet fokuserar vi på 
att utvärdera verksamhetsåret som gått och 

planera för kommande år. Så gjorde vi även i 
maj i år trots att vår styrelse när den samlas nu 
i början av september till hälften består av nya 
ledamöter. Detta kommer att bli intressant och 
roligt och kanske kommer helt nya förslag på 
vad vi skall satsa vår energi på under 
kommande år. Vi räknar med en kort 
presentation av styrelsen i höstnumret av 
tidningen. 
En fråga som diskuterades livligt vid vårt 
senaste möte var ”Vem är senior”. Frågan kom 
upp utifrån det faktum att endast ett 40-tal av 
de dryga 1000 medlemmarna i 
Psykologförbundet som är mellan 60 och 70 år 
gamla är medlemmar i vår förening. Beror 
detta på att man ser oss som en förening för 
pensionerade psykologer? Varför kan man i så 
fall inte istället se oss som seniora/erfarna 
psykologer som är 60+?? Den senare 
tolkningen skulle kunna addera ytterligare ett 
syfte till vår förening. Idag har vi som syften att 
fungera som en förening som ger 
vidareutveckling till och social samvaro för våra 
medlemmar samt att överföra erfarenhet och 
kunskap till blivande kollegor.  Vi skulle dock 
även kunna rikta oss utåt med våra seniora 
kunskaper och påverka t.ex. hur medierna 
beskriver gruppen 60+, hur denna grupp 
betraktas då man gör olika undersökningar, 
inför ny teknik, förändrar arbetslivet och 
samhället och ja områdena är många. Det 
skulle vara mycket intressant om frågan 
diskuterades i regionerna och styrelsen tog 
också beslutet att med Förbundets hjälp vända 
oss till denna grupp av medlemmar och försöka 
pejla hur de ser på frågan och vår förening. 
Vi tog också beslutet att ta nya tag då det gäller 
frågan om att skapa fler regioner. Vi vet att 
studentrepresentanterna i Psykologförbundets 
styrelse gärna skulle vilja se oss representerade 
på de orter där psykologutbildning bedrivs och 
kanske kan de yngre och de äldre i förbundet 
arbeta vidare tillsammans med detta. Efter vad 
vi förstått så används serien ”Psykologer 
berättar” i undervisningen och det finns ett 
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intresse från de blivande kollegorna att samtala 
med oss seniorer och ta del av våra 
erfarenheter 
En fråga som kommit in till styrelsen är 
svårigheten att bli/anmäla sig som medlem till 
vår förening. Det visar sig att medlemsregistret 
som sköter allt sådant har förändrat sina 
system under våren. Tyvärr var vi i styrelsen 
inte informerade om detta och kunde då heller 
inte sprida den informationen i regionerna. Nu 
är de nya systemen igång och det skall återigen 
fungera att anmäla sig som medlem. Detta kan 
man numera enbart göra genom att fylla i ett 
formulär som man får tillgång till via vår 
hemsida. Mer fyllig information om detta finns 
på annan plats i tidningen. 
Slutligen vill jag uppmärksamma er på att vi nu 
har en ny redaktör. Jag utgår när jag skriver 
detta att Ann presenterar sig själv på annan 
plats såväl i e-tidningen som senare i 
papperstidningen som kommer i höst. Lika 
roligt som det är att hälsa Ann välkommen som 
redaktör var det ledsamt att på årsmötet tacka 
av vår avgående redaktör Birgitta. Förutom 
med ord så tackade vi av henne med ett 
presentkort till en av våra större 
trädgårdskedjor där vi hoppas att hon 
inhandlar någon perenn växt som kan minna 
henne om tiden med SeniorPsykologen och 
med oss i styrelsen. Vi som medlemmar i 
föreningen kommer inte att ha några 
svårigheter att minnas Birgitta och det hon 
gjort vår tidning till 
Jag önskar er alla en trevlig och skön höst    
 
Gunvor Bergquist     
gunvor.bergquist01@gmail.com 
 
 
 
 

Omslagsbild: Ann Valentin Kvist 

En ny redaktör 

I det här numret av SeniorPsykologen 
finns inte längre Birgitta Rydén kvar 
som redaktör. Jag samarbetar för 
andra gången med Lars Ahlin kring e-
tidningen, och med nästa 
papperstidning debuterar jag ”på 
riktigt” som redaktör. Det känns som 
en rejäl utmaning och samtidigt 
mycket spännande. Birgitta Rydén 
har gjort ett fantastiskt jobb som 
redaktör och jag har fortfarande 
väldigt mycket att lära. Men på lite 
sikt hoppas jag kunna hantera detta 
på ett sätt som ni som läsare kan 
vara nöjda med. En fördjupad 
presentation av min bakgrund och 
mina tankar kring arbetet med 
tidningen kommer i nästa nummer 
av SeniorPsykologen. 
Ann Valentin Kvist 

 
Obs! 

Deadline för nästa nummer av 
papperstidningen är 
16 september 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

Psykologikonferensen 29 mars 
2019 
Mobbning på jobbet 
Faktaundersökning - fördelar och 
nackdelar 
Referat från en föreläsning av Stefan 
Blomberg Leg. psykolog, 
organisationspsykolog och forskare 
Jag lyssnade på denne forskare på 
psykologikonferensen. Stefan Blomberg 
arbetar halvtid som psykolog på Arbets- och 
miljömedicin (AMM) vid universitetssjukhuset i 
Linköping. Halvtid forskar han på Linköpings 
Universitet. Han är även författare till boken 
Mobbing på jobbet. 
Det sker mer än 1000 arbetsskadeanmälningar 
per år. Arbetsmiljöverket har en statistik på 4 
miljoner av 5 miljoner yrkesarbetande 2014. Av 
dessa fanns 20% där det fanns en risk för 
begynnande mobbing (kränkande 
särbehandling). I 7% förekom mobbing, i 3% 
förkom allvarlig/extrem mobbing.  

ARBETSMILJÖUTREDNINGAR 

För arbetsgivare finns en utredningsplikt av 
dessa ärenden. Man kan behöva olika 
tillvägagångssätt i olika situationer.  Stefan 
Blomberg talar om plussituationer dvs 
utredningar som avser att främja 
arbetsklimatet. I dessa utredningar kan 
allmänna och diffusa frågeställningar 
accepteras. Det är viktigt att alla skall vara med 
och får vara delaktiga. Konfidentialitet är ok 
och replikrätt är inte nödvändig.  
Arbetsklimatet är tryggt och det är inte så 
viktigt att följa vissa spelregler.  Källkritisk 
granskning är onödig och utredningens 
oberoende är ej så viktigt. Resultatet kan 
rapporteras i en muntlig rapport. 
Minussituationer som är åtgärdande. Det finns 
kända problem på arbetsplatsen. Då bör 
utredningen läggas upp på följande sätt:  

Det krävs specifika, tydliga och konkreta 
frågeställningar. De som deltar i 
undersökningen är endast direkt berörda och 
vittnen. Undersökningen är aldrig helt 
konfidentiell. Det är nödvändigt med replikrätt. 
Arbetsklimatet är otryggt och tydliga spelregler 
att följa krävs därför. Det är viktigt med 
källkritisk granskning, så att inte man inte 
utreder fel saker. Här är utredningens 
oberoende viktig. Det krävs att resultatet 
redovisas i en skriftlig rapport. 
Här är det viktigt att detta följs i annat fall kan 
man skapa en ny mobbingsituation, tex 
gentemot en impopulär chef. En utredning 
byggd på anonyma konfidentiella anklagelser 
uppfyller kriterierna för mobbing! 
Man kan ha två olika fokus under en utredning. 
I en arbetsmiljöutredning utreds om en person 
blivit utsatt för kränkning, mobbning, 
trakasserier eller liknande. I en rättsutredning 
undersöker man om en person utsatt någon för 
kränkning/mobbing trakasserier eller liknande. 

JURIDISK GRUND FÖR UTREDNING 

Utredningen har som utgångspunkt uppgifter 
från en kartläggning eller upptäckta 
indikationer/anmälningar. Ohälsa kopplat till 
arbetsmiljön innebär omedelbar 
anmälningsplikt. Repressalier vid anmälan är 
allvarligt. Situationen skall utredas skyndsamt. 
Alla inblandade skall höras konfidentiellt för de 
inblandade viktig. Utredningen skall utföras 
rättvist av opartisk kompetent utredare.  
Juridisk skuld skall ej avgöras. Vid konstaterad 
arbetsmiljörisk skall arbetsgivaren vidta 
åtgärder för att undanröja risken. 
Arbetsgivaren äger frågan för eventuella 
juridiska åtgärder mot person, och är ansvarig 
för att följa upp med lämpliga disciplinära 
åtgärder. 

SKULDFRÅGAN 

En arbetsmiljöutredning bör göras i 
förebyggande syfte och inte uppehålla sig vid 
skuldfrågan. Skuld är ett juridiskt begrepp. 
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Arbetsmiljöutredningen skall undanröja risker, 
främja hälsa, utreda orsaker och fokusera på 
händelser. Bedömningsgrund övervägande 
skäl. Det generella arbetsmiljöansvaret ligger 
fortfarande hos arbetsgivaren. Om någon blir 
utpekad i en arbetsmiljöutredning kan det 
göras en separat juridisk bedömning efter en 
arbetsmiljöutredning. Det krävs sakliga skäl för 
att fastslå personlig skuld eller bedömning i 
domstol. 

FORMELL UTREDNING 

Målet för en formell utredning är att de 
inblandade parterna ska uppleva utredningen 
som rättvis, kompetent, transparent och 
opartisk. Utförarna bör vara 
utbildade/kompetenta utredare med 
parternas förtroende. Varning för 
inkompetenta utförare!  
Det finns flera olika utredningsmodeller för 
arbetsgivarens bedömning. 
- Faktaundersökning: Norsk/engelsk modell 
sedan 10 års tid baserad på ett 
utvecklingsprojekt inom norska 
Arbetsmiljöverket. Redovisas nedan. 
- KAKS-utredning: Ny svensk metodik baserad 
på A. Mattsons långa erfarenhet. Narrativ 
metod, tolkning. 
- Juridisk prövning: Till exempel arbetsrättslig 
bedömning 
Faktaundersökning närmare beskrivning. 
Metoden följer följande arbetsordning: 
Först inkommer en skriftlig klagan+ 
förbedömning. Sedan anlitas en opartisk 
utredare som har parternas förtroende. Därpå 
skickas det ut en skriftlig information om 
utredningen till alla inblandade.  Därefter 
genomförs en intervju med den som klagar. 
Slutligen genomförs en intervju med den 
utpekade. 
Genmälen (kärnan i en faktaundersökning) 
Man genomför intervjuer med vittnen och 
granskar dokument. Man genomför eventuella 
kompletterande intervjuer för klargöranden. 
Sedan görs en källkritisk granskning därpå 

värderas och tolkas resultaten. Därefter skrivs 
rapporter och man påbörjar rapporteringen. 
Man tar emot eventuella skriftliga genmälen. 
Slutligen avslutas rapportering och ansvaret 
lämnas över. Därefter fattar arbetsgivaren 
beslut. 
Undersökningen innebär att man granskar den 
utsattes perspektiv och upplevelser, man 
granskar också den de anklagades perspektiv 
och upplevelser, likaså gällande vittnen.  
För och nackdelar med Faktaundersökning: 
-  Fördelar  
Metoden har strukturerad metodik. Den har 
konkret fokus på händelser. Den är transparent 
för de inblandade. Alla får ge sin syn fullt ut. 
Den ger gedigna underlag för vidare hantering. 
- Nackdelar  
Den kan missa händelseförlopp. Den friar 
utpekade alltför ofta. Om man gör skarpa 
utredningar i en omogen organisation kan det 
leda till skada. 
- Risker/problematisering 
Med metodiken ställs höga krav på 
uppdragsgivarens organisation. Det är viktigt 
att utredaren har mandat från 
arbetsledningen. Uppdragets ramar behöver 
tydliggöras. Man behöver vara uppmärksam 
om utredningen görs för att bli av med någon. 
Hur handskas ett oönskat resultat av 
arbetsgivaren? Är utredaren partisk, tex har 
hen andra jobb hos arbetsgivaren? Juridiskt 
upplägg kräver erfarenhet. Kan en utredning 
skada någon inblandad? Skall psykologer göra 
utredningar som kan få negativa juridiska 
konsekvenser för någon? Exempelvis 
rättspsykiatriska och försäkringsmedicinska 
utredningar. Utredning av funktions-
nedsättning, arbetsförmågebedömningar mm. 
Det krävs en hög medvetenhet om etiska 
överväganden samt förståelse för 
sammanhanget och dess ramar. 
 
Sammanfattningsvis var föredraget intressant. 
Det belyser de många dilemman som 
förekommer vid arbetspsykologiska 
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utredningar. Det pekar på behovet av att 
konsulten är välutbildad avseende 
utredningsmetodik och har en tydlighet 
gentemot uppdragsgivaren. Etiken är också 
viktig gällande dessa uppdrag. 
Gunilla Eriksson 
 

Psykologers upplevelse av barn 
och behandling inom barn och 
ungdomspsykiatrin vid psykisk 
ohälsa hos förälder 

Föreläsning av Helena Simonsson leg 
psykolog och specialist i klinisk psykologi.  
Hon tilldelades pris på 
Psykologkonferensen för utmärkt skrivet 
specialistarbete inom ramen för 
specialistutbildningen. Hon gjorde en 
kvalitativ studie med 10 verksamma 
legitimerade psykologer på BUP 

Teoretisk bakgrund 

Barn med föräldrar med psykisk ohälsa är en 
riskgrupp för att utveckla egen psykisk ohälsa. 
Definitionen av psykisk ohälsa varierar från 
svåra psykiatriska tillstånd till olika former av 
mildare symptom. Ungefär 20 procent av alla 
vuxna lider av psykisk ohälsa (kliniska kriterier) 
(OECD 2013). Det finns en svensk studie som 
visar att sex procent av barn födda 1987–1989 
hade en förälder och som innan barnet fyllt 18 
år vårdats inneliggande på grund av psykisk 
sjukdom. (Hjern och Manhica 2013). En norsk 
studie visar att barn i den norska populationen 
har minst en förälder med psykisk ohälsa 
(Torvik och Rognmo) I sitt arbete har Helena 
Simonsson utgått från stress och 
sårbarhetsmodellen. (Broberg, Risholm 
Motander och Tjus 2015) Enligt den finns tre 
typer av faktorer som spelar in om ett barn 
skall utveckla psykisk ohälsa.  

Barnet egen motståndskraft. Psykisk ohälsa 
hos en förälder är en riskfaktor. Det finns även 
skyddande faktorer som en välfungerande 
förälder, skola och socialt nätverk. Det som kan 
påverkas negativt av en förälder med psykisk 
ohälsa är förälderns samspel med barnet. 
Anknytningen kan också påverkas negativt.  
Förälderns omvårdnadsförmåga har störst 
betydelse för barnets anknytningsutveckling. 

Föräldraförmåga  

Föräldraförmåga innebär att uppfylla barnets 
grundläggande behov, skydda visa 
känslomässig värme, stimulera och vara stabil. 
Föräldra-barnrelationen fungerar sämre vid 
psykisk ohälsa hos förälder. Föräldraförmåga 
och föräldra-barnrelationen är de viktigaste 
faktorerna som påverkar barnets 
välbefinnande. 

Omvända roller 

Barn kan känna ansvar, oro skam och skuld och 
berättar inte för andra om hemsituationen. Det 
är också vanligt med omvända roller, barnet 
tar hand om sin förälder med ohälsa. Det 
innebär även att man kan ansvara för 
förälderns mående, hemmet och syskon. Det 
finns en risk för psykisk ohälsa i vuxen ålder. 

Inlärningsteori 

En förälder som reagerar med ångest vid en 
situation leder till att oro väcks hos barnet och 
att situationen associeras med ångest. 
Föräldern kan förstärka barnets ångest genom 
ständig närvaro vid ångestväckande stimuli. 
Det är svårare för barnet att förbättras i sin 
ångeststörning om föräldrarna har liknande 
problem. Barn får även svårare med 
modellinlärning, när man har en förälder som 
inte klarar att ge god omvårdnad. 

Genomförande av studien 

Syftet med studien var att öka kunskapen om 
hur verksamma psykologer inom BUP upplever 
att barnet och behandlingsarbetet påverkas 
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när det förekommer psykisk ohälsa hos 
föräldern. Den metod som användes var en 
kvalitativ studie. Tio legitimerade psykologer 
verksamma på BUP deltog. De fick svara på 
frågor angående barnet, föräldern, samverkan 
och behandling. 

Resultat  

Det är en stor grupp barn till föräldrar med 
psykisk ohälsa, som är aktuella på BUP. Barn 
och behandlingsarbete kan påverkas negativt 
vid psykisk ohälsa hos föräldern. 
Barnet kan bli mer oroligt, ansvarstagande och 
skuldbelagt. Föräldern: Relationen mellan barn 
och förälder påverkas ofta negativt. 
Föräldraförmågan kan vara nedsatt, vilket kan 
försvåra upptäckten av barnets problem och 
behandling av dessa. Föräldern som rollmodell 
kan vidmakthålla och försvåra läkning hos 
barnet. Samverkan: Familjerna har ofta flera 
vårdgivare inkopplade med olika 
problemformuleringar. Det finns ett ökat krav 
på att höja kvaliteten på teamarbete och 
samverkan. Behandling: Behandlingsarbetet 
med barnet är ofta mer tidskrävande och det är 
svårare att få ett positivt behandlingsutfall. 
Något som kan försvåra det hela är att 
behandlingsinriktningen har ändrats från familj 
till individ på BUP. Preventivt arbete: Om 
förälderns mående förbättras, bidrar det till ett 
mer fungerande föräldraskap, vilket i sin tur 
förbättrar barnets psykiska hälsa. 
Mina slutsatser och reflektioner gällande 
denna föreläsning är att man har mycket är att 
vinna på att arbeta med föräldrarnas psykiska 
välmående parallellt med barnets. Av största 
vikt är också samarbete mellan BUP och 
vuxenpsykiatri, vilket idag sker i liten 
utsträckning. Man kan också fundera över att 
behandlingsarbetet på BUP numera inte är 
mindre familjeinriktat och att föräldrarna 
därmed inte är lika inkluderade. Man kan även 
missa en del av familjeperspektivet, som det 
kan vara viktigt att belysa i behandlingsarbetet.  
 Gunilla Eriksson 

Bokanmälan 

Growth in Regression Therapy 
En form av psykoterapi vid tidig 
modersdeprivation, utvecklad av Erik 
Götlind 

Författare: John Downing (2018) 

 
Boken gavs ut 2018 och är en beskrivning och 
förklaring av en kompletterade psykodynamisk 
form av psykoterapi, kompletterande så till 
vida att denna form av psykoterapi ofta erbjuds 
som en del – under en viss period – i en längre 
psykodynamiskt inriktad psykoterapi. Metoden 
används främst vid svåra tillstånd som bottnar 
i tidig brist i relationen till den primära 
omsorgspersonen, framförallt till personer 
som varit utsatta för vad som kan benämnas 
”maternal deprivation”. 
Det är viktigt att läsa boken så att man får insikt 
om att den avgränsade metoden GRT – Growth 
in Regression Therapy – ofta är inlemmad i en 
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längre tids psykoterapi där man under terapins 
förlopp tydligt skönjer att det behövs ett 
kraftigare instrument för att nå fram till så 
tidiga och svåra brister som det är fråga om och 
som regressionen i den här formen, i en god 
och tillitsfull relation till psykoterapeuten, 
förhoppningsvis kan råda bot på. 

Presentation av författaren och 
upphovsmannen till GRT 

John Downing studerade medicin vid London 
University och fortsatte sin utbildning till både 
vuxen- barn- och ungdomspsykiater i Norge där 
han sedan var verksam, först 20 år inom klinik, 
med lång tjänstgöring på sjukhus i Oslo samt 
Gaustad mentalsjukhus utanför Oslo, där han 
även arbetat med undervisning och 
handledning. Under de senaste 20 åren har han 
varit privatpraktiserande psykoterapeut och 
handledare utifrån psykodynamiskt inriktad 
psykoterapi och olika former av 
kroppsorienterad psykoterapi.  
Boken har skrivits både utifrån kunskaper 
hämtade från Erik Götlind som John Downing 
har gått i lära hos och från egen erfarenhet av 
arbete med metoden. Denna speciella 
psykoterapi som boken beskriver kallas ibland i 
Sverige för ”Götlindmodellen” efter metodens 
upphovsman, Eric Götlind, tidigare docent 
(sedermera professor) i teoretisk filosofi och 
vetenskapsteori vid Uppsala universitet. Han 
utbildade sig till psykoterapeut, fick sin 
legitimation och var handledare bl.a. på 
Gullberna sjukhus i Karlskrona och dess 
psykiatriska verksamhet. Erik Götlind var också 
föreläsare och handledare och ansvarig för 
utbildning i psykoterapi på flera institutioner i 
landet. På Gullberna sjukhus undervisade och 
handledde han tillsammans med psykolog 
Maria Ankarberg, en av våra medlemmar i 
seniorpsykologföreningen, västra regionen. 
(Maria kommer att föreläsa för 
seniorpsykologerna i västra regionen i höst, 
2019, utifrån boken och om sina erfarenheter 
av metoden). Noteras kan att boken innehåller 

några bilder där Maria visar vissa moment som 
kan ingå i det psykoterapeutiska arbetet: 
massage och lindning (eng. linding). 
Boken omfattar 11 kapitel om 88 sidor, 
därefter ett appendixkapitel (1) på 9 sidor, där 
modellen sätts i relation till andra teoretiker 
och skolor, samt ett appendixkapitel 2 på 3 
sidor, där Erik Götlind själv berättar om 
modellens uppkomst. Slutligen tillkommer 
”notes”, 18 sidor, där olika begrepp får 
ytterligare beskrivningar och förklaringar. Vi 
hade föredragit att appendix (1) och kapitlet 
med ”notes” hade arbetats in i texten – 
förslagsvis i kapitel 2 och 3 – för att undvika en 
del upprepningar. 
I kapitel 1 beskrivs växandet i regressionsterapi 
(GRT) – en speciell form av psykodynamiskt 
orienterad psykoterapi. Den baseras på 
kunskapen om att det är möjligt för klienten att 
på en djup nivå gå tillbaka till tidigare stadier av 
utvecklingen. Under denna fas är terapeuten 
omhänder–tagande och stödjande och ger på 
så sätt klienten den nära kontakt som saknats i 
den tidiga modersrelationen. (Obs! Downing 
vidgar här begreppet ”moder” till primär 
föräldragestalt). Denna omsorg ger klienten en 
styrka att gå vidare och uthärda de känslor som 
kan uppstå, klienten har fått ett 
”säkerhetsnät”. Denna regression till tidigaste 
fas i utvecklingen fram till 3 års ålder kallar 
Downing för ”tidig processterapi (EPT)”. 
Downing framhåller här att metoden kan 
användas vid alla fall där klienten varit föremål 
för tidig deprivation. Detta omfattar neuroser, 
personlighetsstörningar, psykoser och även på 
olika sätt traumatiserade klienter. 
Kapitel 2 beskriver metoden som eklektisk.  
Den ”lånar” begrepp från många olika 
teoretiker och behandlingsmodeller, som den 
kan associeras till. För en psykodynamiskt 
skolad psykoterapeut är det en 
igenkännandets glädje att få en genomgång av 
många av de teorier som bygger upp den 
psykodynamiska riktningen. Vad gäller klassisk 
psykoanalytisk kunskap är det framförallt den 
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ungerska skolan utifrån Sandor Ferenczis och 
Michael Balints författarskap som nämns. 
Därifrån hämtas begreppet ”clinging instinct” 
som ligger till grund för modellens ”klängande 
fas”.  Vidare nämns John Bowlby och Mary 
Ainsworth, med anknytningsteorin och 
influenser från objektrelationsteorin med 
kända namn som Winnicott, Fairbairn och 
Guntrip.   
Självpsykologin med namn som Heinz Kohut 
och senare Daniel Stern har influerat liksom 
författare som bidragit med grundkunskaper i 
utvecklingspsykologin utifrån olika 
utgångspunkter: Jean Piagets studier av den 
psykomotoriska och kognitiva utvecklingen och 
den indelning i utvecklingsstadier som vi 
känner till. Erik Homburger Eriksson med en 
modifiering av psykoanalytiskt tänkande finns 
med, utifrån hans syn på människans 
utveckling som sker i perioder präglade av 
utvecklingsuppgifter. Också Harry Stuck 
Sullivan nämns, han som påpekade den sociala 
utvecklingens betydelse i skolåren med viktiga 
kamrater som influenser på utvecklingen. Ken 
Wilbers ide´ om hur människans medvetande 
byggs upp – genom en hierarki av 
grundläggande basala strukturer i 
medvetandet, och sist men inte minst påverkan 
från nutida neurologisk forskning med bl.a. 
Alan Shores betydelsefulla bidrag. 
Kapitel 2 avslutas med en beskrivning och bild 
av de olika faser som klienten genomgår under 
sin behandling för att växa – growth – från den 
totala regressionen i den tidiga klängandefasen 
och sedan inbäddadfasen (embeddedness 
phase) fram till 3 års ålder. Därefter följer 
identifikationsfasen upp till 7-8 år samt 
prepuberteten med kamratskapsfasen fram till 
12-14 år. Puberteten och adolescensen 
sträcker sig fram till 18-20 års ålder varefter 
vuxenlivet börjar. 

Hur utvecklas psykopatologin? 

I kapitel 3 finns en schematisk bild av hur 
psykopatologin utvecklas. Orsaker kan vara 

upplevelse av konflikt, trauma av olika styrka, 
djup existentiell förlust, tidig deprivation och 
genetiska/somatiska faktorer. Ofta överlappar 
områdena varandra och förstärker patologin. 
Författaren försöker knyta de olika 
psykopatologiska tillstånden till etiologin. De 
psykopatologiska tillstånd som uppräknas är: 
milda neurotiska tillstånd och 
personlighetsstörningar, psykotiska öar, svåra 
neuroser och personlighetsstörningar, djupa 
depressioner och slutligen psykoser. Med 
psykotiska öar menas att det finns traumatiskt 
material som klienten undviker, vilket försvårar 
att traumat bearbetas och upplöses. Dock kan 
inte individen betraktas som psykotisk, då inte 
hela personligheten är påverkad. 

Tillvägagångssätt 

I följande kapitel visas hur terapeuten arbetar 
med GRT. Downing påpekar att den 
terapeutiska tekniken måste ta hänsyn till både 
psykopatologin och till vilken fas behandlingen 
befinner sig i. Han skiljer mellan  
1 avtäckande explorativ teknik för att arbeta 
med konflikter och trauman, som t.ex. i 
vedertagen psykodynamisk terapi   
2 jagstödjande och jagstrukturerande teknik 
med tyngdpunkt på differentiering och 
integration  
3. jag (self)-byggande med tyngdpunkt på 
omvårdnadstekniker som t.ex. i den tidigaste 
fasen, ERT.  
Om än flera likheter finns med många andra 
terapimetoder leder GRT till en mer 
omfattande terapiprocess. Längden kan variera 
från två år till åtskilligt längre tid samt försiggå 
med klienter som är såväl inneliggande på 
sjukhus som polikliniskt. Metoden började 
användas på Gullberna sjukhus 1985 
huvudsakligen med klienter med diagnos 
schizofreni. En kontaktfas på några veckor in-
leddes, där tekniken ”lindning” användes 
tillsammans med speciellt utvald musik. Nästa 
terapifas inkluderar ERT – fasen följd av en 
period med tillväxt genom regression (GRT). 
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Tillsammans tar detta ca två år med sessioner 
1-2 ggr/vecka men ytterligare tid kan behövas. 
Därefter följer en stabiliseringsfas för att 
slutligen genom en socialiseringsfas komma 
tillbaka till samhället.  

Dubbelregression 

Kapitel 5 handlar om den temporala 
regelmässighet som kan ses i GRT. I 90 % av alla 
fall sker en dubbelregression, först en initial 
sådan till en ålder av 3-4 månader. Därefter 
sker en tre månaders period av tillväxt genom 
regression upp till tre års ålder, 
inbäddningsfasen. Denna följs sedan av en 
sekundär regression tillbaka till omedelbart 
efter födseln, då klängandefasen inträder. I 10 
% av fallen sker enbart en regression ner till 
tiden omedelbart efter födseln. Då uppträder 
först klängandefasen och därefter 
inbäddadfasen. Flera vinjetter från 
klientarbete ges som exempel. 

Faktorer och fenomen att beakta 

Nästkommande kapitlet handlar om faktorer 
som måste beaktas utöver det som tidigare 
sagts. Här behandlas relationella faktorer 
inklusive överföringsfenomen. I alla terapier 
förekommer och bör uppmärksammas följande 
aspekter på relationen (här påpekar 
författaren att detta gäller även för 
beteendeterapier – KBT):  
1 den verkliga – faktiska – relationen mellan 
klient och terapeut  
2 överföringsrelationen 
3 den inre relation som klienten har till sina inre 
objektrepresentationer 
Här ges exempel från olika terapimetoder. 
Beträffande GRT är relationen i synnerhet 
under EPT- fasen en verklig relation på en djup 
och mer ”biologisk” nivå (jmf anknytningen). 
Terapeuten blir ett nytt objekt för klienten.  
Allteftersom terapin framskrider blir 
terapeuten mer tolkande och ger insikter. Det 
framhävs att terapin kan ses som en lång 
korrektiv emotionell erfarenhet. Författaren 

avslutar det här kapitlet med några ord om 
medicinering som ofta sker med inneliggande 
klienter. Medicinering behöver inte vara 
negativt men han framhäver att dosen medicin 
ofta kan minska under terapins gång. Här 
menar vi att ett nära samarbete med den 
medicinförskrivande är av stor vikt under 
terapins gång. Andra fenomen som kan ses i 
GRT är t.ex. ambivalens till såväl terapeuten 
som processen, utvecklandet av en speciell 
psykopatologi beroende på gamla trauman 
med minnen och fantasier från olika perioder 
av klientens liv (av Stanislav Grof benämnt 
COEX (Condensed Experience Systems), 
återupplevande av födseln och tiden 
omedelbart efter födseln, minnen från 
fosterstadiet och konceptionen samt slutligen 
transpersonella erfarenheter. Författaren 
påpekar här att dessa olika fenomen inträffar i 
alla former av psykoterapi men tycks inträffa 
oftare under den tidiga fasen (ER) eftersom 
klienten då är mer öppen och mindre i försvar. 

Resultat och slutlig sammanfattning 

I kapitel 8 redogörs för en sammanställning 
gjord på 150 klienter, från Sverige 122 klienter, 
Norge 25 och Danmark 3 klienter. Författaren 
påpekar att redovisningen är ”anekdotisk” dvs 
den uppfyller inte kraven på en vetenskaplig 
undersökning. Emellertid visar resultaten att 
90% av klienter som behandlats utanför 
sjukhus har förbättrats och 63 % av de inlagda. 
De inlagda på sjukhus var samtliga 
diagnostiserade som psykoser. 
De tre sista kapitlen behandlar dels etiska 
synpunkter, dels socialpolitiska – socio-
ekonomiska aspekter och sist en summering av 
bokens innehåll. Det etiska förhållningssättet, 
menar vi, berör alla former av psykoterapi. Vi 
som erfarna psykoterapeuter har med åren 
utvecklat en stor respekt för den stora 
medvetenhet som krävs i psykoterapeutiska 
relationer med grundade insikter i klientens 
utsatta och sårbara situation i relation till 
behandlaren. Det krävs hos psykoterapeuten 
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en stor medvetenhet om och respekt för både 
maktförhållanden och hanterandet av 
närheten i relationen. Detta blir särskilt 
poängterat i klientens totala utlämnande i 
regressiva tillstånd.   
Även socialpolitiska förhållanden och sociala 
och ekonomiska faktorers inverkan på varje 
individ och hur uppväxtförhållandena 
påverkats av sådana, gäller för de flesta 
klienter vi möter som psykoterapeuter, men får 
en särskild betydelse om den första tiden i 
personens liv har saknat möjlighet till god 
omsorg, det första självklara samspelet och 
möjlighet till en trygg anknytning.   
Boken är en klinisk beskrivning som trots 
avsaknad av systematisk vetenskaplig 
utvärdering ger en god bild av den aktuella 
psykoterapimetoden GRT. Det är lovvärt med 
sådana här beskrivningar och 
sammanställningar av de olika 
psykoterapimetoder som vi psykoterapeuter 
har större eller mindre kännedom om. En tanke 
som väcks och en önskan är att det kunde 
skapas en ”bank” med beskrivningar av 
psykoterapimetoder som utvecklats under 
1900-talet och framåt som förgreningar utifrån 
psykoanalys och utvecklingen av 
psykodynamiska teorier och metoder – ett 
bibliotek omfattande diverse 
metodbeskrivningar som skulle ha både ett 
historiskt intresse och kunna utgöra inspiration 
för nu verksamma psykoterapeuter i deras 
arbete.    
Gerty Fredriksson och Birgitta Rydén 
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Händelser i regionerna	

Norra 

Vi blir äldre men kanske inte 
hjärnans resurser?!

 
Gunilla Hedberg Edström      Foto: Gunilla Eriksson 
 
En eftermiddag i mars hade vi glädjen att ta 
emot Gunilla Hellberg Edström på 
Träffpunkten Storgatan, vårt ”stamlokus”.  
 
Gunilla är specialist både i neuropsykologi och 
i arbetslivets psykologi. Hon hade tipsat om två 
intressanta böcker, som vi gärna kunde 
bekanta oss med innan mötet för en givande 
diskussion. Nu hade vi inte varit så flitiga utan 
Gunilla fick föreläsa utifrån de båda böckerna. 
Titlarna var mycket spännande: ”Det åldrande 
minnet – Nycklar till att bevara hjärnans 
resurser”. Lars Nyberg, Lars-Göran Nilsson och 
Peter Letmark gav 2016 ut denna bok (med 
hopp för oss seniorer!). 10 år tidigare gav 
Elkhonon Goldberg ut sin ”Visdomens paradox 
– att kapaciteten ökar när hjärnan åldras”. 

Gunilla gav oss en välstrukturerad inblick i 
böckernas värdefulla innehåll. Bland annat 
något om senaste rönen kring funktioner i den 
högra och den vintergröna vänstra hjärnhalvan 
och även om råd för att hålla igång 
funktionerna med exempel på kognitiva, 
fysiska, kulturella och sociala aktiviteter.   
 
Efterföljande diskussion blev mycket 
engagerande och livlig och ledde fram till ett 
önskemål om fortsatt kontakt med Gunilla.  
Kunde vi planera in möten kring några utvalda 
böcker och då hellre i studiecirkelform snarare 
än som föreläsning??  Vi skulle gärna bjuda in 
Gunilla att starta upp oss i den riktningen!!  
Något att ta med i planeringen av framtida 
aktiviteter. 
 

 

Teaterbesök i Uppsala. 
I slutet av april var det dags för oss 
seniorpsykologer i Norra kretsen att göra vårt 
traditionella teaterbesök. I år på Uppsala 
Stadsteaters Intima scen.  Det var annonserat 
som soppteater men i själva verket var det ris 
och köttgryta som gällde. Mycket gott! 
Föreställningen var en timslång enmans-akt, 
där den uppskattade skådespelaren Gustav 
Levin spelade si n sista roll som fast anställd vid 
teatern sedan 30 år.  Vi tror dock inte att han 
har några planer på att gå i pension utan ser 
fram emot att träffa honom i 
teatersammanhang även i fortsättningen.  
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Foto taget av Gunilla Eriksson vid den efterföljande 
diskussionen. I bilden ser vi Hans Åberg, Elisabeth 
Rådberg, Margareta Sanner samt Margareta Kebbon.   

 
Verket som framfördes heter Trumbäraren och 
har skrivits av Harriet Nordlund, som har 
samisk bakgrund.  Regissör har varit Victoria 
Kahn.  Det berättar om hur den, som får bära 
den samiska trumman – nåjden - måste vara 
värdig att tolka dess tecken och bli ledare för 
sitt folk. Denna värdighet uppnår han genom 
att ta sig igenom mognadsprocessens alla olika 
utmaningar och därigenom utveckla en hållbar 
relation till sina medmänniskor, sitt samhälle 
och till naturen. 
 
Det var en stark och suggestiv föreställning som 
inom ramen för den samiska kulturen 
behandlade frågor om makt, prestation, kärlek 
och mod, och hur dessa fenomen uttrycks i 
olika åldrar. Ibland i direkt poetiska sekvenser, 
ibland i drömska sagobilder, ibland i vardagliga 
händelser.  Vi säger ofta att vi har alla våra 
åldrar inom oss; detta gestaltades verkligen i 
detta skådespel där tidsordningen sällan var 
kronologisk.  
 
Vi klev tankfulla ut i vårvädret, påminda om 
våra egna livsperioder. Vi reflekterade också 
över skådespelarens helt nödvändiga, 
admirabla och avundsvärda instrument: 
minnet.  Hur kan man komma ihåg en komplex 
och skimrande text, framförd under en hel 
timme, helt utan motspelarstöd? Ett välinlärt, 
expressivt rörelsemönster, som Gustav Levin 

visade upp, har nog stor betydelse i detta 
sammanhang, tror jag.  Eftersom den 
föreställning vi såg var generalrepetitionen, 
hade ändå sufflören en viktig roll. 
Föreställningen ges endast tio gånger, men vi 
förväntar oss att den kommer att sättas upp 
igen senare. 
Margareta Sanner 

 

Vårlunch 

 
Foto: Hans-Olof Lisper 
Den 22 maj träffades vi för vår sedvanliga 
vårlunch på restaurangen på Uppsala slott 
Kajsas kök.  

 
Foto: Hans-Olof Lisper 

11 personer gick eller åkte cykel upp till slottet 
och där intog vi en god lunch och förde livliga 
samtal som vanligt.  
Gunilla Eriksson 
 

Eftermiddagsutflykt till Örsundsbro 
Den 28/5 var en dagstur med Hans-Olofs 
segelbåt inplanerad. Vi hade tänkt segla från 
Skarholmen till Örsundsbro. Tyvärr blev resan 
inställd på grund av diverse praktiska skäl.  
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Foto: Hans-Olof Lisper 

Vi beslöt att ändå göra en resa till Örsundsbro 
den 28/5 med bil. Vi var grupp på 9 personer 
gick på en intressant visning av handelsmuséet 
Kappen, den första kooperativa butiken i 
Sverige. Där berättade en entusiastisk guide 
från Lagunda Hembygdsförening om butikens 
och bygdens historia. Butiken startades 1850 
som en kooperativ butik, på initiativ av Robert 
von Kraemer landshövding i Uppsala.  

 
Foto: Hans-Olof Lisper 

För att mindre bemedlade också kunde vara 
med i kooperativet kunde det räcka med en 1/8 
aktie för att få handla där. 1894 fick man på 

grund av hårdnande konkurrens och 
ekonomiska problem upplösa kooperativet. 
Men under tiden det fanns hände det i mycket 
i Örsundsbro, båttrafik och järnvägstrafik 
gjorde att denna lilla ort fick bättre kontakt 
med närområdet. Det dröjde till 1941 innan en 
ny kooperativ butik kom till orten. Till sin glädje 
upptäckte en av våra medlemmar Elisabeth 
Rådberg att en stor del av den tidstypiska 
inredningen på museet hämtats från hennes 
farfars butik Tuna handel Hjälsta. Efter besöket 
på muséet gick vi och drack kaffe på en 
kombinerad secondhandbutik och café.  

 
Foto: Hans-Olof Lisper 

Där fanns gott kaffe med tilltugg till bra priser 
och möjlighet till fynd i butiken. Sedan åkte vi 
vidare till nästa Outletbutik nämligen Ittala.  

 
Foto: Hans-Olof Lisper 
Där fanns många vackra kvalitetsprodukter till 
bra pris. Slutligen gick vår färd till Salnecke 
slott, där vi tittade på det utvändigt och tog oss 
en glass innan hemfärden på caféet. 
Sammantaget var det en mycket trevlig utflykt, 
men möjlighet till samtal och skratt. 
Gunilla Eriksson 
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Minnesord 

  
Ingalill Thun avled den 11 april 2019 och jordfästes den 9 maj 2019 i Helga Trefaldighets kyrka.   
 
Ingalill Thun var revisor i Seniorpsykologföreningen under åren 2009 till 2014 och hon har också varit 
en engagerad och uppskattad medlem i Uppsalakretsen. Ingalill avled den 11 april 2019 och vi minns 
henne med stor tacksamhet. 
 
Från Seniorpsykologföreningen har vi samlat pengar till Amnesty för att hedra Ingalill. 
Följande medlemmar har bidragit: Anita Olsson, Elisabeth Rådberg, Gunilla Eriksson Hans-Olof Lisper, 
Hans Åberg, Inga Hedberg-Sowa, Karin Börjeson, Karin Edsjö, Margareta Kebbon, Margareta Sanner och 
William Petersson.  
Vi sänder in en gåva med texten:  
Ingalill!!! 
 
En sista hälsning med ett varmt tack för Din värdefulla medverkan i vår förening. 
Seniorpsykologerna i Uppsala 
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Västerbotten 

Seniorpsykologträff fredagen den 31 
maj 2019  
Mellan hägg och syren träffades vi seniora 
psykologer i Umeå för en rundvandring i 
Arboretum Norr.  

 
Foto: Britt Wiberg 

Det är en helg när återvändande yngre seniorer 
utmanar sina förmågor under 
Världsmästerskapet i brännboll och festivalen 
”Brännbollsyran” invaderar staden! Vi seniora 
psykologer valde, att tillsammans med vår 
guide Maine Lundberg, söka lugnet i 
Arboretum Norr.  

 
Foto: Christine Andersson  

 
Foto: Britt Wiberg 

Ordet ”Arboretum” kan härledas från latinets 
arbor som betyder träd och här i norr är det en 
botanisk trädgård av träd och buskar. År 1975 
bildades Stiftelsen Arboretum Norr, som 
bedriver verksamheten i samarbete med bl.a. 
Umeå universitet och Umeå kommun.  
Man har genom åren samlat växter från 
jordens alla nordliga hörn. Idag finns ca 2 800 
planterade växter på det 16 hektar stora 
området. Arboretet är beläget i en sydsluttning 
utmed den forsande Umeälven och helt nära 
byn Baggböle, ca 10 km väster om Umeå 
centrum. 
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Foto: Britt Wiberg 

 

 
Foto: Britt Wiberg 

Förra året vandrade vi genom Sibirien, Östra 
Nordamerika också Västra Nordamerika. I år 
styrde vi stegen mot Japanska trädgården och 
vandrade genom Pärondalen, där marken 
täcktes av päronträdens vita blommor. Olika 
sorters häggar blåste vilt över våra huvuden 

och vi kunde känna doft och höra fåglarnas 
sång. Ingen av oss kunde dock analysera 
symfonin av fågelröster, men flugsnappare och 
bofinkar gjorde sina stämmor hörda. Nedanför 
den historiskt välbekanta Baggböle Herrgård 
fick vi beskåda en urgammal trädart – Ginkgo 
Biloba – som fanns redan då Dinosaurier 
vandrade här på jorden enligt vår guide. 
Eftersom trädet inte klarar vår stränga vinter 
får den övervintra på Campusaboretet vid 
Umeå universitet! Förra årets varma sommar 
har troligen bidragit till att träd som aldrig 
blommat tidigare, nu står i blom. Många 
underliga växter kunde vi beskåda - naturliga 
”funktionsvariationer” enligt guiden. Vi kunde 
också smaka på olika granskott - gröna, röda 
och gula - och fick recept på ”picklade 
granskott”, som också nyligen hade serverats 
som ingrediens i förrätten på universitetets 
vårpromotionsmiddag.  
Vädret bjöd på både vind och annalkande regn 
så det kändes gott att få avsluta vandringen 
med en god lunch i soldattorpen, numera 
Brännlands Wärdshus. 
Christine Andersson   
 
 

Seniorpsykologträff fredagen den 3 
maj 2019  
Efter två veckor av sommarvärme beslöt 
vi att göra en utflykt till Västerbottens 
museum för att titta på Britta Marakatt-
Labbas utställning av "Historia i stygn". 
Vi vaknade till sol och virvlande 
snöflingor, en iskall kyla svepte ner som 
en påminnelse om den långa vinter som 
råder i norr. Men åtta trogna seniora 
psykologer slöt upp med vinterjackor 
och handskar. Efter besöket var alla 
överens om att det var en mycket fin och 
sevärd utställning! 
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Dörren till ´lavvun´ som följer med vid flytten, medan 
eldhärden lämnas till naturen. Foto: Christine Andersson 
 
Britta Marakatt-Labba, född 1951 och således 
senior som vi, är uppvuxen i en renskötarfamilj. 
Efter konsthantverksstudier i Göteborg började 
hon sin konstnärsbana år 1979. Idag bor och 
arbetar hon i Övre Soppero. Britta Marakatt-
Labbas bildberättelser kombinerar samisk 
vardag, mytologi och politik. Många av verken 
är skildringar av historiska händelser, där ett 
samhällsengagemang förenas med 
uppfinningsrika bildlösningar. Britta Marakatt-
Labba använder många olika tekniker i sitt 
konstnärskap, bl.a. måleri, broderi och collage. 
Vi fascinerades över alla detaljer, som t.ex. kan 
man se att tungan hänger ur munnen på 

hunden som springer efter skotern. Vi njöt 
också av de finstämda skuggorna över 
landskapet som skapats med tunt tyg. Man kan 
inte ta miste på att hon är en politiskt 
medveten kvinna som också förmår gestalta sin 
kritik och sina tankar i bilderna. Hon gestalter 
t.ex. protesterna mot utbyggnaden av 
Altaälven i norska Finnmarken. Kråkor - 
symboler för överheten i samisk mytologi - 
roffar åt sig allt för egen vinning. Kråkorna 
förvandlas i bildberättelsen till norska poliser 
som rycker ut för att skingra fredliga 
demonstranter, festklädda samer framför sin 
´lavvu´ (kåta), som är den traditionella samiska 
bostaden. Dörren till kåtan finns också med på 
utställningen och den följer alltid med i den 
traditionella flytten. Att leva med naturen 
speglas i Britta Marakatt-Labbas bilder och hon 
är  engagerad i miljöfrågor, som t.ex. vad 
händer med ´Sápmi´ (Sameland) om 
temperaturen ökar?  
 
Vi fick mycket att fundera över medan vi 
avslutade vår träff med en samisk lunch 
bestående av varmt surdegsbröd med renkött 
och sallad. Men vi fick också en spontan visning 
av caféets shop som visade sig innehålla en 
ansenlig kollektion av samiska smycken och 
olika hantverk. I frysen fanns också 
andra  läckerheter - renskav, renfiléer mm – 
vilket innebar att vi inte gick tomhänta från vår 
träff! 
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   Protest mot utbyggnad av Altaälven.  Foto: Christine Andersson 
 
 
  Christine Andersson
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Västra 

Ingrid Liljeroths föreläsning den 27 
mars 2019: 
”Vi har inte en intelligent kropp – men ett 
intelligent tänkande”  
 
Ingrid Liljeroth, psykolog och docent i 
pedagogik med inriktning på specialpedagogik 
– och föreningsmedlem – höll för oss 
seniorpsykologer en föreläsning som fängslade 
oss starkt. Ingrid växte upp i en familj med en 
utvecklingsstörd bror från 1930-talet. Redan 
som liten bestämde hon sig för att ändra på 
samhällets inställning till sinnesslöa som det då 
hette. Som licentiatavhandling gjorde hon en 
studie av hur mödrar och syskon påverkades 
eftersom det fanns en uppfattning i samhället 
att ett barn med utvecklingsstörning i familjen 
påverkade syskon och mödrar negativt. 
Slutsatserna i avhandlingen visade att för 
familjer uppfattades det inte som ett problem 
med barnet men väl med samhället till följd av 
de attityder som fanns. Det kände hon igen från 
egna erfarenheter.  
Efter detta blev hon rekommenderad av Karl 
Grunewald vid Socialstyrelsen, chef för och 
ansvarig för omsorgsbyrån, barn- och 
ungdomspsykiater, att 1964 söka en nyinrättad 
psykologtjänst på Vipeholms sjukhus i Lund. 
Där fanns då 1000 patienter som bedömdes 
svårskötta och med allvarliga 
utvecklingsstörningar. Många hade svår autism 
visade det sig så småningom. Psykologer var 
ännu inte en etablerad yrkesgrupp inom 
omsorgerna. Den tidigare chefen ställde en 
fråga till henne vid ett besök på sjukhuset när 
hon just blivit anställd: Vad gör en psykolog 
här? Svar: Det kan man fråga sig. Där stannade 
hon kvar till 1976. Det blev ingen lätt uppgift 
Ingrid tog på sig att försöka skapa ett 
förändringsarbete, ett nytänkande inom 
institutionen.  

Forskning 

Ingrid skrev sin doktorsavhandling ”Den 
utvecklingsstördes identitetsutveckling och 
samhällsroll” (1974) under sin tid på Vipeholm. 
Disputationen skedde i Stockholm eftersom 
det var en tid av polarisering inom forskningen 
– de nya tankarna hade inte slagit rot i Lund. 
Hon arbetade utifrån den hermeneutiska 
inriktningen. Hon insåg att det inte räckte med 
enkla, positivistiska observationer i bedömning 
av reaktioner som aggressivitet och 
tvångsmässighet. Man måste gå bakom 
beteendet för att förstå vad personen 
uttrycker. För det krävdes intuition och 
förmåga att tolka.  
Kärnan i hennes studier är frågan vad en svår 
funktionsnedsättning innebär för en människa 
och hur den kan mötas. I forskningen om 
identitetsutvecklingen framkom omgivningens 
och samhällets betydelse. De problem som 
hade blivit tydliga skapade krafter som ledde 
till att ny kunskap växte fram. ”Vi kan lära oss 
av personer med funktionsnedsättningar vad 
människan är för väsen. Vad är det att vara 
människa?” 
I avhandlingsarbetet hade Ingrid samarbete 
med psykoanalytikern Klas Guettler kring 
kunskapsteori och psykodynamiska och 
psykoanalytiska teorier om identitet. Han gav 
ett ovärderligt stöd. Den psykodynamiska 
utgångspunkten blev en bra grund i det 
hermeneutiska tänkandet – men förstärkte 
polariseringen. Avhandlingen handlade inte 
enbart om dem som levde på Vipeholm utan 
också i andra miljöer men uppfattades som en 
stark kritik mot Vipeholm. 

Specialpedagogik 

1976 blev Ingrid lektor vid speciallärarlinjen i 
Göteborg och docent i pedagogik vid Göte-
borgs Universitet. Hon fascineras av hur 
samhällsutvecklingen tycks gå stegvis i vad hon 
ser som perioder om 28 år. Därefter sker en 
övergång då kaos kan uppstå. Då finns också 
förutsättningar att föra in nya tankar och ett 
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paradigmskifte kan ta form. Vi arbetar ofta 
med korta tidsperspektiv men i ett långt 
perspektiv är det tydligt att erfarenheter och 
tänkande vid en tidpunkt kan tas över vid en 
annan tidpunkt av nya tankemönster. Under 
Ingrids tid har det skett flera gånger vilket 
innebär erfarenheter av vad olika paradigm gör 
med människosyn och kunskapssyn och dess 
effekter för praktik. Just nu är vi i den 
evidensbaserade fasen som tog över det 
hermeneutiska tänkandet på 1990-talet. 
Samtidigt tog New Public Management över 
styrningen av det offentliga systemet och 
därmed organisationen av verksamheter. Det 
är ju en aktuell fråga för vår förening. Det 
handlar om tankeförenkling och 
tankeföroreningar.  
Efter pensioneringen har Ingrid gått vidare med 
olika uppdrag, Sedan 1970-talet har hon haft 
kontakt och samarbete med den 
antroposofiska läkepedagogiken som var 
inspiratörer under hennes pedagogiska 
utvecklingsarbete. Deras människobild gjorde 
intryck på henne. De talar om ”den friska 
kärnan” – jaget som finns hos alla. Hon 
fortsatte det samarbetet och driver nu ett 
forskningsarbete där och i Göteborg med 
inriktning mot FC, en kommunikationsform för 
personer med svåra funktionsnedsättningar 
och utan fungerande tal. 

Facilitative communication, FC 

FC tillhör AKK-området (alternativa och 
kompletterande kommunikationsformer). Den 
bygger på skrift. Skrivandet kan ske på dator 
eller med bokstavstavla. Terapeuten – stödper-
sonen – ger stöd på olika nivåer: mentalt, 
emotionellt och fysiskt. Stödpersonen måste 
ha ett förhållningssätt som karakteriseras av 
koncentration,  öppenhet och lyhördhet utan 
att påverka tankarna hos skrivaren – personen 
som inte kan tala. Det kräver övning att lära sig 
att ge ett rätt stöd så att skrivaren kan 
kommunicera ”bortom” sitt handikapp.  

Det blev en omvälvande upplevelse för Ingrid 
när hon första gången träffade FC-skrivare. Det 
var två män med svår autism utan tal. Ingrid 
kände till dem men väntade inte vad hon skulle 
få uppleva. De två satt lugnt ner vid en dator 
och började ett samtal med henne via 
skrivande. Samtidigt kände hon igen sig från 
förr. En situation på Vipeholm år 1965 
aktualiserades. En 17-årig kille hade flyttat till 
en vuxenavdelning, eftersom han var för svår 
för den ungdomsavdelning han var på tidigare. 
Han talade inte och fick senare diagnosen 
autism. Avdelningsföreståndaren tyckte inte 
att beskrivningen stämde och han bad om en 
testning. Informationen gav ett intryck av att 
personen var ”på 2-årsnivån” intellektuellt, 
vilket testningen utgick från. Han var 
intresserad och löste den ena uppgiften efter 
den andra. I uppgifter som inte krävde ett 
verbalt svar kom han upp till 17-årsnivån – 
normalnivå. För att få vistas på Vipeholm måste 
man ligga under IQ 70. Det blev en del rabalder 
för det var svårt att tro att resultatet stämde. 
Det är liknande upplevelser man får när man 
arbetar med FC. 
Ingrid var just nu vid tiden för föreläsningen 
hemkommen från en forskningskonferens i 
Italien om FC. Det har skett mycket under de 40 
år som FC används över hela världen. Tusentals 
personer, som inte haft ett fungerande stöd för 
sina tankar som de velat förmedla, kan nu bidra 
på ett helt nytt sätt. Resultaten av erfarenheter 
och studier av FC visar att personer, diag-
nostiserade med svåra intellektuella 
handikapp, har ett välutvecklat intuitivt 
tänkande i motsats till den allmänna 
föreställningen att oförmåga att tala är 
detsamma som oförmåga att tänka. Det finns 
nu många som visat detta i filmer, böcker, 
medverkan i föreläsningar m.m. Detta 
demonstrerades vid konferensen i Italien.  
Det utvecklades på 1990-talet ett motstånd 
mot FC eftersom konsekvenserna inte stämmer 
med gällande uppfattningar. I Sverige började 
FC användas först 2005. Trots vårt lands beto-
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ning av yttrandefrihet tog Socialstyrelsen 
beslut år 2010 att avråda från användning som 
uppfattas som förbud. Skolinspektionen 
förbjöd 2014 med stöd av Socialstyrelsen 
användning i skolan. De som redan lärt sig FC 
fick efter jullovet veta att de inte längre fick 
skriva. Problemet är det evidensbaserade 
paradigmet som har tolkningsföreträde i vårt 
land. Ingen av myndigheterna hade intresse att 
ta del av erfarenheter i praktik som kunde 
förmedla både hur arbetssättet fungerar och 
den möjlighet det ger till kommunikation för 
den som inte talar. Inte heller tog man del av 
annan typ av forskning. I frågor som har en 
sådan komplexitet som kommunikation och 
funktionsnedsättning måste andra än gängse 
krav ställas. Viktigt är att kunna använda både 
ett meningskriterium som tolkar sammanhang 
och ett frigörelsekriterium som kan bedöma 
utveckling och förändring. 
Förmodligen väcks rädsla för det man inte 
förstår och kan kontrollera. Uppfattningar att 
eleverna blir utnyttjade av stödpersonerna 
eller att dessa fejkar resultaten har framförts. 
Dessa risker finns dock i alla 
kommunikationssätt – även i vårt skrivande 
(t.ex. fake news), som ingen har haft tankar att 
förbjuda.  
Ingrid berättar om sitt arbete med fem unga 
vuxna män, FC-skrivare, som inte kan tala, med 
diagnos autism. Efter ett par möten med två av 
dem för 10 år sedan talade en av dem, J, om att 
de skulle börja forska och att Ingrid skulle leda 
arbetet. Han formulerade också syftet: ”Ni 
kommer inte att förstå hur FC fungerar om ni 
inte förstår skillnaden mellan ert och vårt tän-
kande.” De har nu i sju år träffats regelbundet 
och haft samtal om tänkandet. Det har blivit ett 
stort material som Ingrid nu bearbetar och 
sammanställer (J. är författare till boken Livet 
på jorden, se nedan) .  

Hur förklarar man funktionsnedsättningen? 

Flera fenomen har förvånat med FC, t ex att 
flera visat sig kunna läsa utan undervisning. De 

kan också beskriva varför de inte kan tala och 
själva peka på bokstäverna. De saknar kontakt 
med sin egen  kropp. Med stöd får de en 
upplevelse av handen och kan styra den. 
Deras språk är det intuitiva språket, sagans och 
legendens språk, och inte vårt vardagsspråk. 
Den intuitiva tankeformen med helhet, 
sammanhang och bild dominerar i motsats till 
den intellektuella med detaljer och struktur. De 
har gjort spännande observationer mellan 
skillnaderna i deras och vårt tänkande och vad 
vi bör ändra i vårt tänkande så att det fungerar 
bättre. 
I diskussionerna under föreläsningen gav en av 
deltagarna exempel på psykoanalytisk tolkning 
av Frances Tustin som talar om ”Den autistiska 
manövern”: ett tidigt trauma där upplevelsen 
av förlusten av modersbröstet ger ett utbrott 
då kroppen blir spänd. Vi seniorpsykologer ville 
fortsätta att lyssna. Vi hade svårt att slita oss 
från en värld vi ville få veta mer om. 

Böcker: 

Andrén, J. (2015). Livet på jorden. Förlag: FC-
föreningen i Göteborg. (FC-skrivare) 
Liljeroth I. (2017). Vägval och växande – 
förhållningssätt, kunskap, praktik. Liber. 
Tustin F. (1995/1972). Autism and Childhood 
Psychosis. Karmac Books.  
 
Ulla Davidsson och Birgitta Rydén (granskning 
av Ingrid Liljeroth)  
 

 

Seniorpsykologerna i västra regionen 
skriver till regeringen. 
 
Den 30 januari påbörjade vi seniorpsykologer i 
västra regionen ett arbete för att färdigställa en 
skrivelse till regeringen och de socialpolitiskt 
ansvariga i riksdagspartierna med påpekande 
av behov av förändring – med beaktande av 
psykologiska kunskaper och erfarenheter – av 
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vårdinsatser vid psykisk ohälsa i anpassning till 
det nutida samhället. 
Vi ägnade vårt första gemensamma möte åt 
engagerade gruppdiskussioner i ämnet och 
därefter följde en intensiv process med 
mångsidigt tyckande i utvecklandet av våra 
tankar för att få till en skrivelse som alla ställde 
sig bakom. Den 27 mars skickade vi skrivelsen, 
med 14 underskrifter, till regeringen som 
tackade för värdefulla synpunkter. 
Skrivelsen har dessutom skickats för kännedom 
till följande instanser: 
Socialstyrelsen, Justitieombudsmannen (JO), 
Riksrevisorerna, Sveriges kommuner och 
Landsting (SKL), Psykiatrisamordnaren, 
Styrelsen för Nationell förening för 
seniorpsykologer, Riksförbundet för Social och 
Mental Hälsa (RSMH), Läkartidningen och 
Psykologtidningen. 
OBS! 
Vi bifogar vår skrivelse i en separat PDF-fil i 
samband med distributionen av denna e-
tidning och skrivelsen kommer att finnas 
tillgänglig på Psykologförbundets hemsida. 
 
Psykologer i västra regionen 
 

 

Södra 

Elinor berättar om seniorintervjuerna 
på psykologprogrammet i Lund 

Intervju med Elinor Schad som är kursansvarig 
på psykologprogrammets första kurs vid Lunds 
universitet. 

För att ge lite bakgrund till seniorintervjuerna, 
kan du berätta lite om kurserna på termin 1? 
-Till psykologprogrammet vid Lunds universitet 
antas varje termin ca 48 studenter. Det är en 
ökning sprungen delvis ur att det är fler än 
tidigare som hoppar av redan första eller andra 
terminen (ca 10%). Den första kursen 
studenterna möter är en intensiv läskurs vilken 

ger en introduktion till ämnet psykologi med en 
amerikansk kursbok som är ca 800 sidor 
lång. Redan den andra kursen på programmet 
får studenterna dock bekanta sig med sitt 
framtida yrke på kursen Psykologyrket och 
psykologprofessionen. Denna kurs, som jag 
haft förmånen att ansvara för sedan två 
terminer, kan man nog säga är den raka 
motsatsen till den första läskursen, då vi 
genom mycket samtal och reflektion ska närma 
oss den yrkesverksammes vardag, uppdrag och 
ansvar. Föreläsningarna berör profession, etik, 
evidens och sociala faktorer i psykologyrket. 
Kursen har av tradition haft en hel del 
grupparbeten. Ett av momenten på kursen är 
att studenterna ska intervjua en yrkesverksam 
psykolog. Sedan i höstas kräver jag också in 
flera enskilda arbeten. Kursen avslutas med en 
gruppexamination bestående av 
rundabordssamtal där studenterna i mindre 
grupper ska reflektera kring förutbestämda 
ämnen vilka rör psykologprofessionen. 
Du har även lagt till ett moment med en 
seniorintervju på professionskursen, varför? 
   - Det övergripande målet med intervjuerna är 
att studenterna ska få ta del av en erfaren 
psykologs tankar och reflektioner kring sitt 
yrke. Genom att vända mig till seniorerna som 
grupp ges en garanti för yrkeserfarenhet som 
jag inte kan säkerställa i de andra intervjuerna 
då dessa bokas av studenterna själva. De ringer 
runt och får och efter ganska mycket sökande 
napp någonstans. Jag ser seniorernas bidrag 
som ovärderligt och är otroligt tacksam till dem 
som ställde upp förra terminen och för att 
momentet gått att upprepa nu i vår.  
Berätta mer om vad studenterna gör, hur går 
det till? 
-Studenterna förbereder sig genom att under 
vägledning skapa en intervjuguide. Tanken är 
att intervjun ska vara semistrukturerad och då 
tillåts en del spontana frågor, vilket bidrar till 
att hålla samtalet lite lättare. Intervjun ska 
enligt instruktionen ledas av två av studenterna 
i en grupp på sex personer och de andra ska 
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lyssna. Om man får till ett lite friare samtal så 
går det naturligtvis också bra. Enligt min 
erfarenhet från det som framkommit i 
”seniorintervjuerna” är det en stor 
inspirationskälla i framförallt de skriftliga 
individuella inlämningsuppgifterna. 
Hur blir det framöver, kommer du att fortsätta 
med detta?  
-Sammantaget skulle jag vilja säga att 
studenternas texter inte skulle nått den höga 
nivå jag fick erfara förra terminen om de inte 
också fått ta del av seniorernas lite längre 
perspektiv på yrket! Så jag vore väldigt tacksam 
och glad om det gick att upprepa momentet. 
Inför nästa termin kommer jag att ställa frågan 
till seniorerna i Lundaregionen om det finns 
intresse för fortsatt engagemang. 

Vad tycker studenterna? 
-Jag har nyligen fått kursutvärderingen för 
kursen och den fick som helhet 4.0 av 5.0 
poäng medan intervjumomentet låg på 4.7. Ett 
fantastiskt omdöme och en eloge till alla 
deltagande seniorer! Viktigast för mig är dock 
att studenterna i sina inlämningar reflekterar 
kring sitt framtida yrke på ett insiktsfullt sätt 
och till det har seniorerna gjort ett stort bidrag! 
 
Lars Ahlin 
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Höstprogram i regionerna 
 

Norra  
(Mer detaljer i programmet kommer till papperstidningen)  

 

I mitten av september 
Vandring med Hans Åberg  
Datum meddelas i augusti 

 

Fredagen den 27 september kl. 18 på Uppsala Stadsteater 
PENNSKAFTET.  
Teaterföreställning om Elin Wägner. Generalrepetition på Uppsala Stadsteater (Närmare detaljer 
meddelas senare) 

 

Oktober  
KONST SOM LÄKANDE KRAFT    Föredrag av psykolog och konstnär Ingvar Staffans (Tid och plats 
meddelas senare) 

 

November 

Eventuell föreläsning i musikpsykologi  

(Föreläsare tid och plats meddelas senare) 

 

Torsdagen de 12 december klockan 12 
Jullunch hos Anita Olsson (Närmare detaljer meddelas senare. 

 

Programgruppen 
Gunilla Eriksson(medlemsansvarig) 076-241 24 49 erigun57@gmail.com 
Inga Hedberg-Sowa 070-337 90 59 Inga.hedberg-sowa@telia.com 
Hans-Olof Lisper 070-7206367 hans-olof@lisper.se 
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Östra 
Torsdagen den 19 september kl. 13.00 
Besök på Stadsmuséet. Vi träffas vid det nyrenoverade muséet vid Södermalmstorg innanför entrén. 
Anmälan till Ingela eller Brita tel. eller mail. Se nedan! 

 

Torsdagen den 17 oktober kl. 16.45 
Programmet inte klart, men det kommer att handla om äldreforskningen och de senaste rönen! 
Närmare detaljer i nästa nummer. Lokal: Psykologförbundet, Vasagatan 48, NB  

 

Torsdagen den 21 november kl. 16.45  
Seminarium om klimatet och psykologin.  En fortsättning om vad vi kan göra som psykologer.  
Lokal: Psykologförbundet, Vasagatan 48, NB 
 
Torsdagen den 12 december kl. 13  
Jullunchen i Kupan, Hammarby sjöstad, adress Babordsgatan.  Anmälan till Brita Tiberg mail, nedan 
eller till Margaretha Holmgren mail: margarethaholmgren@hotmail.com senast 9 december. 
 
Programgruppen  
Margreth Reinusson  076-165 34 00 
Ingela Palmér 073-097 89 04 
Brita Tiberg  070-739 85 95 brita.tiberg@telia.com                            
Agneta Zotterman-Molin 08-753 04 38  
 

Västerbotten 
Alla seniora psykologer i Västerbottenregionen hälsas varmt välkomna till höstterminens träffar.  
I programkommittén har vi hörsammat medlemmarnas önskan om att fortsättningsvis arrangera 
gemensamma lunchträffar för samtal utifrån aktuella frågeställningar.  
OBS!! Dock är både lokal och plats förändrade – enligt önskemål!  
Vi kommer att träffas i Kaféet i Västerbottens Museum på Gammliaområdet.  
Denna plats möjliggör också att vi kan ta del av aktuella utställningar i museet.  
 
Följande fyra datum – första fredagen i månaden – med start kl. 13.00 är inplanerade: 
Fredagen den 6 september  
Fredagen den 4 oktober  
Fredagen den 1 november  
Fredagen den 6 december 
  
Varmt välkomna hälsar Programkommittén för Västerbottenregionen! 
Christine Andersson, Mobil: 070-326 50 08, E-mail: christine.haga@telia.com  
Britt Wiberg, Mobil: 070-508 81 37, E-mail: britt.m.wiberg@gmail.com 
Ann-Marie Frisendahl, E-mail: frisendahl@telia.com 
Medlemsansvarig: Eva Sjöholm Lif, Mobil: 070-312 31 88, E-mail: sjoholm.eva44@gmail.com 
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Västra 
Onsdagen den 2 oktober 2019 kl. 19.00 
Teaterbesök på Folkteatern: Nakna som foster och gudar av Isabel Cruz Liljegren, Om kärlek, kvinnor 
och Karin Boye.   
Anmälan senast den 2 september till Ingrid Bygdén 070-541 19 53  ingby@telia.com 
 
Onsdagen den 11 december 2019 
Jullunch 
(Tid och plats och uppgift om anmälan meddelas senare) 
 
Den 30 oktober och 27 november träffas vi i cafeterian 
Psykologiska institutionen kl. 14.00, därefter: Konferensrummet plan 4, Psykologiska institutionen:                                                   
14.30 information och praktiska frågor      
14.45 Föreläsning och diskussion 
 
Onsdagen den 30 oktober 2019 
"Handelsresande i våld och fanstyg" 
Hans Åberg, seniorpsykolog från Uppsala, leg psykolog och leg psykoterapeut huvudförfattare till 
boken: ARBETA MED VÅLD  
 
Onsdagen den 27 november 2019 
Growth in Regression Therapy - föreläsning utifrån John Downings bok, 2018 
Maria Ankarberg, leg. psykolog, leg. psykoterapeut 
 
Programgruppen                                          
Ingrid Bygdén (medlemsansvarig): 070-541 19 53 ingby@telia.co 
Maria Ankarberg: 031-16 18 34 maria.ankarberg1@gmail.com  
Anita Carlstedt: 070-971 84 49 anita.m.carlstedt@gmail.com        
Gerty Fredriksson: 072-734 46 73 gerty.fredriksson@comhem.se 
Sven-Erik Dahlgren 070-696 05 8 sven-erik.dahlgren@telia.com 
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Södra 
Höstutflykt  
Hasse&Tage-muséet i Tomelilla  
Datum: onsdagen 4 september 
Kl. 12.00 äter vi lunch på restaurang Smakbruket som ligger på torget i Tomelilla 
Kl. 13.30 – 15.00 besöker vi Hasse&Tage-muséet som ligger mittemot. Inträde kostar 88 kronor 

 

Vad gör pojkarna när flickorna presterar? 
Margot Bengtsson, docent och Marie Bergström, leg psykolog och universitetslektor.                                          
Datum: tisdagen den 8 oktober Kl. 15.00 – 17.00, Lokal P:206, Institutionen för psykologi, Lund Wiberg 
samt Gunvor Stenlund diskutera dessa frågor.  

Finns oidipuskomplexet, driftsteorin idag? 
Var står Freuds teorier i dagens samhälle? Ett seminarium där vi tillsammans med Lennart och 
Margareta Wiberg samt Gunvor Stenlund diskuterar dessa frågor.  
Datum: 6 november Kl. 15.00 – 17.00 Lokal P:206 Institutionen för psykologi, Lund 

 

Julbuffé   
Datum: (datum ej klart) december 
Kl. 11.30 -14.00 
 
Programgruppen 
Lars Ahlin (medlemsansvarig) 0730-65 38 80 
Bertil Nordbeck 044-24 18 44 
Göran Skogman 070-883 23 75 
Ewa Palmér-Wikdahl 070-531 92 45 
Britt-Mari Lindqvist 910 80 64-070  
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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 psykologförbundets hemsida. 
Obs!  

Uppdaterad e-postadress är ett måste för att få den elektroniska versionen av SeniorPsykologen – 
som skickas ut via e-post till samtliga medlemmar  

 

NATIONELL FÖRENING FÖR SENIORPSYKOLOGER 

inom Sveriges Psykologförbund 

 

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: Ingrid Bygdén ingby@telia.com  
 

Östra regionen: Margreth Reiniusson margreth.reiniusson@PsiMa.se 076-165 34 00 
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