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Från vår ordförande 
Under åren som gått har jag ju skrivit ett stort 

antal spalter. Oftast har jag lämnat dessa till 

redaktören i mycket god tid och långt innan 

jag har börjat skriva så har jag vetat vad dessa 

skall handla om. Så inte denna gång. Ann var 

tvungen att påminna mig om att jag skulle 

skriva och det fanns absolut inget ämne som 

pockade på att bli beskrivet.  

När jag nu sitter vid datorn har jag en klar 

uppfattning om vad detta beror på.  

I mitten av december fick jag en ny höftled. 

Operationen gick bra och eftersom det var i 

nära anslutning till jul- och nyårshelgerna 

kunde jag bo tillsammans med barn och 

barnbarn och få hjälp de första tre veckorna. 

Därefter har jag klarat mig alldeles utmärkt på 

egen hand men det har ju också gjort att jag 

varit ganska upptagen av just detta: Att klara 

mig och lösa de problem som uppstår när man 

har en del för läkningen viktiga begränsningar, 

som till exempel att ej få böja höftleden över 

90 grader. I vissa situationer har det ju också 

funnits rent smärtrelaterade begränsningar. 

Detta är bakgrunden till ämnet, som jag tänker 

skriva några rader om så det blir en ovanligt 

personlig spalt denna gång. 

 

Att hjälpa och be om hjälp 

Jag är personen som gärna hjälper till om jag 

kan och ser det som självklart att göra det. Det 

kändes också mycket bra före operationen när 

vännerna hörde av sig och förmedlade, att det 

bara var att ringa eller skicka ett sms så skulle 

de komma och hjälpa mig, oavsett hur stor 

eller liten hjälp som jag behövde. Deras 

beredvillighet att finnas till hands fanns också 

med mig som en trygghetskänsla när 

nyårshelgen var över och jag blev ensam kvar 

hemma. Givetvis dök det upp ett stort antal 

små och ibland lite större problem – det gör 

lätt det när man är tillsagd att använda två 

kryckor och till exempel bor i ett 

trevåningshus där olika saker finns på olika 

våningar. Tror ni att jag då ringde vännerna? 

Givetvis inte. Istället trädde en annan sida av 

mig in. ”Det är klart att detta måste gå att 

lösa”. Jag har också löst det mesta. Detta 

problemlösande, tillsammans med korsord 

och sudoku, har ju egentligen varit den 

intellektuella stimulans som jag fått under 

rehabperioden, eftersom litteraturen mest 

varit förströelselitteratur i genren feel-good.  

Utifrån mitt perspektiv har alltså 

rehabperioden varit ganska enkel och flutit på 

extremt bra. Kanske har jag till exempel börjat 

köra bil lite tidigare än ”vad man 

rekommenderar” och med viss smärta men 

jag har klarat det. 

Vad händer då med vännerna? Ja, det är ju 

den andra sidan av myntet. De är ju som jag 

och vill gärna hjälpa till och till en början fick 

jag ganska täta sms och telefonsamtal med 

frågor om det inte fanns något som de kunde 

göra för mig. Dessa förfrågningar har ju nu när 

file://///Users/larsahlin/Dropbox/LAyout%20SP%201%202020-D.docx%23_Toc33612084
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det gått nästan två månader glesats ut och jag 

har börjat inse, att den andra sidan av mitt 

behov av att lösa och klara saker på egen hand 

är, att jag förvägrat dem att hjälpa mig. Något 

som de hade gjort med glädje. Jag har också 

förvägrat dem möjligheten att känna sig 

behövda. Något som vi alla ju gärna vill känna.   

Vrider vi på tankarna ytterligare ett varv så 

inser jag att jag även förvägrat mig själv 

åtskilliga timmar av trevligt umgänge med 

mina vänner. Detta hade ju varit något som 

kommit automatiskt då de kommit för att 

hjälpa mig.  

Kanske är just det sista något att fundera över 

en extra gång. Vi läser eller hör ofta om att 

äldre är ensamma och att det kan gå mycket 

lång tid emellan besök. Nu vet jag att mina 

nuvarande begränsningar är tidsbegränsade 

och att jag om en tid, förhoppningsvis, skall 

kunna återgå till ett mer rörligt och aktivt liv.  

Frågan är väl om det upplevda ändå inte skall 

stämma till eftertanke. Kanske borde jag 

ändra på min ”kan själv” attityd och istället 

bjuda in de som vill stötta och hjälpa.    

         

Ikigai 

Som av en tillfällighet hade min lokaltidning 

ett dubbelt uppslag med beskrivning av ikigai 

samma dag som jag skriver detta. Begreppet 

sägs ha sitt ursprung i Ogimi, ofta kallad 

”hundraåringarnas by” på norra sidan av ön 

Okinawa. Ett samhälle med 3000 invånare där 

medellivslängden lär vara högst i världen. 

Begreppet står för att varje individ hör hemma 

någonstans och behövs i gemenskapen – de 

har en anledning att finnas till. Enligt artikeln 

har filosofin kring Ikigai på senare tid fått 

spridning i västvärlden. Med utgångspunkt i 

de fyra frågorna i ”blomman” - se bild - skall 

man själv börja reflektera över om man lever 

som man vill leva eller bara tuffar på av ren 

slentrian. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafik: Magnus Nilsson 

 

Under mina reflektioner när jag skrivit detta 

kan jag tänka mig att successivt minska ned på 

att vara så bra på att ”klara mig själv” och öka 

utrymmet för att låta andra hjälpa mig. 

 

Jag hoppas att vi ses i Lund  

 

 
Gunvor 

gunvor.bergquist01@gmail.com 
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SeniorPsykologen 1:2020 
Här kommer ännu en tidning i elektroniskt format. Vi har fått några synpunkter på tidningens 

utseende, som vi här försöker ta hänsyn till. En fördel med e-tidning är att den inte är låst till ett visst 

antal sidor. Det innebär att e-tidningen har större utrymme att ta med inskickat bildmaterial. Se 

gärna detta som en uppmaning! 

Det material som kommer in ska fördelas mellan e-tidning och papperstidning. Det verkar naturligt 

att artiklar med större substans ges utrymme i papperstidningen. Samtidigt är det viktigt att 

tidningens utgivning samspelar med föreningens verksamhet. Vår- och höstprogram bör gå ut i god 

tid före de datum som presenteras. Kallelse till årsmöte ska gå ut stipulerat antal veckor innan 

årsmötet, artiklar från årsmöte och studiedag ska få möjlighet att hinna levereras till en 

papperstidning, samtidigt som det inte ska dröja alltför länge innan dessa når ut till läsarna. När olika 

hänsyn tas kan det hända att utgivningsdag för tidningen behöver justeras. Synpunkter även på detta 

är naturligtvis mycket välkomna! 

Det här numret innehåller kallelse till årsmötet i Lund i april. Vi får också rapporter från många 

intressanta och givande möten i regionerna. 

Nytt i detta nummer är att regionerna - i enlighet med styrelsebeslut – benämns utifrån respektive 

universitetsort. De nya namnen kanske kan behöva en inkörningsperiod, men förhoppningsvis blir 

det på sikt entydigt och klart. 

 

 Ann Valentin Kvist 

 
 

 

 

  
Tidningen SeniorPsykologen 

Ansvarig utgivare: Nationell förening för seniorpsykologer inom Sveriges Psykologförbund. 

Redaktör: Ann Valentin Kvist 

Layout: Lars Ahlin  

 

Bildförteckning SeniorPsykologen 1: 2020 
Sid 10-11:  Christine Andersson 

Sid 14-17:  Lars Ahlin 

Sid 19-23:  Hans-Olof Lisper 

Sid 35:  Maria Lishansky 

Utgivning.  

Nästa nummer av SeniorPsykologen kommer i juni 2020.  

Manusstopp för detta nummer är 15 maj.  

Material skickas till valentinkvistann@gmail.com 
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Verksamhetsberättelser 2019 
Nationella föreningen för seniorpsykologer  

inom Sveriges Psykologförbund 
 
Styrelsen har från årsmötet 2019 bestått av följande ledamöter: 
Gunvor Bergquist, Trollhättan ordförande  
Lars Ahlin, Lund  vice ordförande 
Gunilla Eriksson, Uppsala  kassör 
Kristina Pollack, Stockholm  ledamot 
Margreth Reiniusson, Stockholm ledamot 
Sven-Erik Dahlgren, Alingsås  ledamot  

Britt Wiberg, Holmsund  ledamot 

Adjungerad till styrelsen Ann Valentin Kvist, redaktör för SeniorPsykologen 

Föreningen hade vid årsskiftet 390 medlemmar. 

Årsmöte 
Årsmötet hölls i Göteborg den 17/5 2019. 

Som ordförande för årsmötet valdes Bengt Hedberg.  Gerty Fredriksson skrev protokoll.  

Till justerare för protokollet valdes Birgitta Rydén och Ulla Davidsson. 

Mötet samlade 20 medlemmar. 

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

Gunilla Eriksson omvaldes till ordinarie ledamot med en mandatperiod av två år. 

Kristina Pollack och Margreth Reiniusson valdes till nya ordinarie ledamöter på två år. 

Sven-Erik Dahlgren valdes till ledamot i styrelsen på ett år genom fyllnadsval då Birgitta Rydén avgick 

efter ett år av sin tvååriga mandatperiod.                             

Britt Wiberg och Lars Ahlin har ett år kvar av sin mandatperiod. 

Hans-Olof Lisper omvaldes och Birgit Hansson nyvaldes som ordinarie revisorer med en 

mandatperiod av ett år. Hans Åberg omvaldes som revisorssuppleant även han med en 

mandatperiod av ett år. 

Gerty Fredriksson, Ingela Palmér och Anna Chylicki omvaldes som ordinarie ledamöter av 

valberedningen. Valet gäller för en mandatperiod på ett år och med Gerty Fredriksson som 

sammankallande.  

Samtliga val var enhälliga. 

Vid årsmötet avtackades Birgitta Rydén både för sin tid i styrelsen och för redaktörskapet för 

SeniorPsykologen.  

Jan Forslin, som ej kunde närvara, avtackades också för sin tid i styrelsen  

En tanke med ett stort tack för ett omfattande arbete under många år i föreningen sändes till Ulla-

Britt Selander som lämnade oss och livet i december 2018 mitt i sin gärning i styrelsen.  

Årsavgiften för medlemskap i föreningen fastställdes till 150 kronor även för 2020 

Studiedag 
Före årsmötet hade Västra regionen ordnat med intressanta och uppskattade föreläsningar.  Dessa 

har utförligt presenterats i SeniorPsykologen.  

Styrelsens verksamhet under året 
Styrelsen har under året haft 5 protokollförda styrelsesammanträden.  
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Ett ordinarie fysiskt möte i Stockholm i januari, ett fysiskt möte i samband med studiedagen och ett i 

Stockholm i september. Ett konstituerande möte hölls direkt efter avslutat årsmöte.  

Styrelsen har också under året haft 2 telefonsammanträden. Emellan mötena hålls mailkontakt vid 

behov. Vad som avhandlats på mötena har informerats om i SeniorPsykologen. 

Styrelsens sammansättning har förändrats under året dels genom att hälften av ledamöterna är 

nyvalda och dels genom att SeniorPsykologens redaktör är adjungerad till styrelsen. 

SeniorPsykologen 
Under 2019 sjösattes det tidigare beslutet att tidningen skall utkomma med fyra nummer, två tryckta 

tidningar och två e-tidningar.  

 E-tidningarna arbetar Ann Valentin Kvist fram tillsammans med Lars Ahlin och vid första numret 

bistod också Birgitta Rydén. 

Vad som skall återfinnas i vilken tidningsform är under fortsatt diskussion. Under 2019 har den 

tryckta tidningen haft ”Arbets- och Organisationspsykologi” som tema och kanske kommer det även 

framgent att vara så att den tryckta tidningen arbetas fram kring ett tema. Allt är under uppbyggnad. 

Kontakt med Psykologförbundet  
Vice ordföranden, Lars Ahlin, representerade föreningen vid Rådsmötet i maj 2019.  

Vår kontaktperson i FS är fortsatt Anders Wahlberg. Anders deltog under studiedagen och talade 

bland annat om behovet av en ny typ av målsättande för Psykologförbundets arbete under 

kongressperioderna. Målsättning baserad på kontinuerlig omvärldsanalys snarare än på den 

omvärldsanalys som är aktuell då kongressen hålls.  

Kontakt med andra Nationella föreningar 
Föreningen representerades vid den nationella föreningen för mödra- och barnhälsovårds 

psykologers studiedag. Vi representerades av Birgitta Rydén som är hedersmedlem i den föreningen. 

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.  

Telefonservice 
Servicetelefonen, som informeras om på hemsidan finns kvar men används ej 

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. 

Trollhättan 14 januari 2020 

 Gunvor Bergquist                  
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Regionernas verksamhetsberättelser för 2019 

Göteborg 
Vi har närmare 100 medlemmar i Västra regionen och har möten en gång per månad med undantag 

för sommaren. Det brukar komma c:a 20 personer till samlingarna. Ett programråd håller i 

planeringen av mötena. Verksamhetsåret 2019 har präglats av mycket aktivitet. 

Aktiviteter under 2019 – våren:  

- 2 tillfällen ägnades åt att formulera och färdigställa en skrivelse till Regeringen och 

Riksdagspartierna föranlett av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid depression och 

ångestsyndrom (2017-12) och alarmerande rapporter om ökande psykisk ohälsa i samhället. 

Svar kom från Regeringskansliet, Socialdepartementet, Registrator den 29 mars, 2019. Skrivelsen 

finns att tillgå i nättidningen SeniorPsykologen(e) 3:2019 och på Psykologförbundets hemsida. 

- Februarimötet utgjordes av studiebesök vid Röhsska muséet 

- Ingrid Liljeroth föreläste 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. 

- Studiedag och årsmöte den 17 maj med socialt program – gemensam utflykt till Gunnebo slott – 

den 18 maj (se referat från studiedag och utflykt, finns i SeniorPsykologen 4:2019 och 

årsmötesprotokollet) 

Höstens program: 
- Teaterbesök på Folkteatern den 2/9 

Nakna som foster och gudar – Om kärlek, kvinnor och Karin Boye, skriven av Isabel Cruz Liljegren. 

 - Den 30/10 hade vi besök av psykolog Hans Åberg från Uppsala som berättade om våld i nära 

relationer och hur han arbetat terapeutiskt med dessa problem. Han är också författare till boken: 

”Arbeta med våld” 

 - 27/11 hade vi diskussion om hur vi kan utveckla våra träffar och förslag till vårprogram. Vi tänker 

ägna minst en träff per termin åt diskussion kring psykologiskt viktiga kunskaper baserade på 

erfarenheter från våra olika yrken. 

På sedvanligt sätt avslutades terminen med Jullunch på Göteborgsoperans restaurang. 

Förändringar i programgruppen skedde inför hösten 2019. 
Medlemsansvarig från januari 2020 är Sven-Erik Dahlgren. 

Programgruppen presenteras i första numret av SeniorPsykologen 2020 tillsammans med västra 

regionens program för våren 2020. 

 Sven-Erik Dahlgren 

 

Lund 
Våren inleddes med att vi fick höra Ann Valentin Kvist, leg. psykolog hålla en väldigt intressant 

föreläsning under rubriken ”Att testa och bedöma invandrares kompetens - risker och möjligheter”. I 

 mars fick vi besök av Hans Åberg, seniorpsykolog från Uppsala, som kallade sitt föredrag: 

”Handelsresande i våld och fanstyg” vilket utgick från densammes bok om våld.  

I april lyssnade vi till leg. psykolog Kati Falk som kunnigt upplyste oss om den märkliga företeelsen 

”Münchhausen by Proxy”.  

Vårterminen avrundades med ett besök på det nyrenoverade och unika Skissernas museum i Lund. 

Hösten inleddes med en utflykt till Tomelilla och Hasse&Tage-muséet och i oktober samlades vi för 

att lyssna och diskutera med Margot Bengtsson, docent och Marie Bergström, leg 

psykolog/universitetslektor under temat: ”Vad gör pojkarna när flickorna presterar?”  
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I november kom psykologerna Lennart och Margareta Wiberg samt Gunvor Stenlund till oss för att 

diskutera runt rubriken: ”Finns oidipuskomplexet, driftsteorin idag? Var står Freuds teorier i dagens 

samhälle?”.  

Årets aktiviteter avlutades med en lunch mitt i Skåne i en härligt varm miljö på anrika Höörs 

Gästgifwaregård. De flesta åt en rejäl klassisk skånsk ”äggakaga”.  

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

För att läsa utförligare referat från de olika nämnda arrangemangen hänvisar vi till årets tre nummer 

av SeniorPsykologen som också kan laddas ner från vår hemsida.  

 Programkommittén /Lars Ahlin  

 

Stockholm 
Verksamhetsberättelse för Nationella föreningen för seniorpsykologer, Östra regionen, 2019 

Under 2019 anordnade östra regionen 8 aktiviteter varav 2 föreläsningar, 3 museibesök, två interna 

diskussionsmöten samt en Jullunch. 

I januari besökte vi det nyöppnade Nationalmuseet och februarimötet handlade om Läkare i världen - 

att arbeta som volontär är ett sätt att göra skillnad - med psykologerna Lene Lindberg och Cecilia 

Malmström. I mars fördjupade vi oss i vad som hänt med elevhälsan i dagens skola under ledning av 

Ingela Palmér. April dominerades av farhågor runt klimatförändringar och vi hade en intern 

diskussion där vi vädrade våra olika relationer till och synpunkter på dessa. Terminen avslutades med 

ett studiebesök på Sundby gård och det där belägna Litografiska museet och med en utsökt lunch i 

vacker miljö. 

Hösten inleddes med ett besök på det efter renovering nyöppnade Stadsmuseet med efterföljande 

fikastund på ett närbeläget kafé. Oktobermötet fick vi hastigt inställa efter en vattenläcka i 

förbundets lokaler men återkom i november med en fortsättning på våra interna och mycket 

engagerande klimatresonemang. 

På sedvanligt sätt avslutade vi med Jullunch i Hammarby sjöstad. 

Årets aktiviteter har varit mycket välbesökta och vi har med glädje tagit emot flera nya engagerade 

medlemmar.  

Efter ett gediget, långvarigt och mycket uppskattat pionjärarbete lämnade Agneta Zotterman Molin 

programgruppen och överlämnade till Kristina Pollack. 

 Margreth Reiniusson för Östra regionen 

 

Umeå  
Gruppen seniora psykologer i Västerbotten har träffats vid sammanlagt tio tillfällen; fem tillfällen 

under vardera höst- och vårtermin, under det gångna året. Terminsprogrammet har publicerats i 

SeniorPsykologen samt seniorpsykologerna i regionen har fått ett utskick via en gruppmail-lista inför 

varje terminsstart. Britt Wiberg, i egenskap av ansvarig för programkommittén, har ombesörjt detta 

samt dessutom skickat ett litet välkomstbrev som en liten ”påminnelse” cirka en vecka innan varje 

planerad träff. Det som har underlättat planeringen är att vi har tillsammans med våra seniora 

psykologkollegor i regionen beslutat att som regel träffas till lunchsamvaro första fredagen i 

månaden. Om skäl finns att ändra detta har vi samrått med kollegorna om alternativ. Deltagarantalet 

har varierat, men har varit ökande under det gångna året (mellan 5 - 11 personer vid varje träff). 

Vårterminen 2019 inleddes med tre lunchträffar (1 februari, 1 mars, 5 april) på vårt ”stamställe” 

(Kafé Station), beläget längst med Umeälven i centrum av Umeå. Aktuella frågeställningar dryftades 

och antalet deltagare uppgick till 6-8 personer vid dessa tillfällen. Restaurangen meddelade att en 

stor och omfattande renovering skulle påbörjas, vilket innebar att vi behövde fundera över 

alternativt lunchställe. Vi beslöt att i fortsättningen förlägga vår lunchsamvaro till Västerbottens 
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Museum på Gammliaområdet i Umeå samt fortsättningsvis träffas första fredagen i månaden med 

start kl. 13.00.  

Följande lunchsamvaro (3 maj) började med att vi tittade på Britta Marakatt-Labbas textilutställning 

av ”Historia i stygn” på Västerbottens Museum. Ett reportage inkl. bilder finns beskrivit i 

SeniorPsykologen (nr 3, 2019) av Christine Andersson. Efteråt samlades vi till gemensam lunch på det 

Samiska kaféet på Gammlia. Vårterminen avslutades (31 maj) med guidad rundvandring av Maine 

Lundberg i Arboretum Norr – en botanisk trädgård av träd och växter – längs Umeälven tillsammans 

med nio deltagare. Efter avslutad vandring intogs lunch i soldattorpen, numera Brännlands 

Wärdshus. Ett reportage inkl. bilder finns publicerat i SeniorPsykologen, nr 3, 2019 av Christine 

Anderson.  

Höstterminen har bestått av fem träffar, där uppslutningen har varit mycket god (7 - 11 

personer/tillfälle). Första lunchträffen (6 september) hölls på lunchrestaurangen på Västerbottens 

Museum och vissa deltagare passade även på att se den pågående utställningen på museet. 

Nästkommande lunchträff (20 september) bestämdes till restaurangen på Lindellhallen, Umeå 

universitet med anledning av att seniorpsykologgruppen var inbjuden till ett seminarium 

"Institutionen för psykologi vid Umeå universitet: verksamhet under 50 år 1966-2016" med anledning 

av att institutionen fyllt 50 år. Professor emeritus Bo Molander gav där och då en tillbakablick på 

verksamheten och den föreliggande jubileumsboken. Ett litet kuriosum, som uppmärksammades, var 

att tre seniora psykologer i Västerbottenregionen var registrerade och antagna studerande i 

psykologi den allra första terminen 1966.  

Två veckor senare (4 oktober) inbjöds vi av Institutionen för psykologi till ett seminarium i form av ett 

samtal mellan FD, leg. psykolog Stefan Björck och professor emerita Eva Magnusson omkring Evas 

bok ”Könstillhörighet: förklaringar, normer och betydelser”. Innan seminariet träffades vi seniora 

psykologer åter igen på Lindellhallen för trevlig lunchsamvaro (Se vidare i SeniorPsykologen , nr 4, 

2019, under ”Händelser i regionerna”, s.20  samt under ”Intressant läsning” s.23). Kommande 

lunchträff (1 november) ägde rum på lunchrestaurangen på Västerbottens Museum. Vid det mötet 

berättade vi i programkommittén (Britt Wiberg, Christine Andersson, Ann-Marie Frisendahl) om vår 

avsikt att avgå vid årsskiftet 2019/2020. Frågan ventilerades och flera medlemmar anmälde intresse 

av att jobba vidare i programkommittén. Inget beslutades utan vi beslöt att ta med oss frågan till den 

kommande lunchträffen.  

Höstterminens sista lunchträff (6 december) ägde också rum på Västerbottens Museum. 11 seniora 

psykologer deltog. Ann-Marie Frisendahl hade förberett ett tal med tillbakablickar på sitt tidigare 

arbete i seniorpsykologerna – både som ledamot i styrelsen och så småningom som drivande person i 

bildandet av Västerbottenregionen, vilket skedde år 2014.  

 

 
Ann-Marie Frisendahl - som både har varit ledamot i styrelsen och då bl.a. arbetade aktivt för 

etablerandet av "Västerbottenregionen" samt har ingått i programkommittén här i Umeå sedan 

starten. 
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Gruppen seniora psykologer, som lyssnade på Ann-Maries tal, som innehöll tillbakablickar och 

historiebeskrivning över Seniorföreningens tillkomst samt Umeåregionens bildande och 

vidareutveckling, Verkligen ett historiskt ögonblick! 

 

Britt Wiberg tackade sedan sina programkommitté-kamrater (Ann-Marie Frisendahl, Christine 

Andersson, Anders Fagerlund) med tal och blomma. 

Nya programkommittén fastställdes med följande personer: Carina Folkesson (ansvarig), Eva 

Magnusson och Kerstin Cajander. Christine Andersson lade också upp bilder och text på sin 

FaceBooksida från denna lunchträff. Kanske något att fundera på framöver att göra en grupp för 

seniorpsykologer på Facebook.  

Eva Sjöholm Lif kvarstår som medlemsansvarig i Västerbottenregionen. Hon har under året skickat 

inbjudan/välkomstbrev till de psykologer i Västerbotten som varit på väg att trappa ned eller avsluta 

sitt aktiva yrkesliv. Att värva nya medlemmar har ofta skett utifrån kollegial kännedom. Det har varit 

svårigheter att få aktuella listor från Psykologförbundet på grund av integritetsskyddet. I framtiden 

kommer aktuella listor att skickas via e-mail från förbundet till Lars Ahlin, som har tagit på sig att 

bearbeta medlemslistorna och i sin tur skicka dem vidare till medlemsansvariga i regionerna. Det 

kommer klart att underlätta att nå de flesta med en inbjudan till Nationella föreningen för 

seniorpsykologer. Under det gångna verksamhetsåret har Eva Sjöholm Lif skickat ut sju inbjudningar. 

Av de psykologer som fick inbjudan, var en del fortfarande aktiva i sitt yrkesliv eller ville avvakta till 

ett senare tillfälle för att delta i den seniora verksamheten. Tre nya medlemmar tackade ja under år 

2019 och har välkomnats och deltagit i våra seniorpsykologträffar i Västerbottenregionen.  

Programkommittén tackar nu alla för trevliga träffar under de gångna sex åren! Vi välkomnar nu de 

tre nya ledamöterna programkommittén och önskar dem stort och varmt lycka till i det fortsatta 

arbetet för och i Västerbottenregionen!  

 Britt Wiberg (ansvarig för programkommittén), Christine Andersson, Ann-Marie Frisendahl, 

Eva Sjöholm Lif (medlemsansvarig) 

 

Uppsala 
Som vanligt har vi haft uteslutande personer bosatta i Uppsala med omnejd på våra möten. Vår 

region är dock stor, innefattar hela Norrland förutom Västerbotten. Vårt program når dock ut till alla 

genom SeniorPsykologen, papperstidningen och e-tidningen. Min ambition som medlemsansvarig är 
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dock att skapa mer kontinuerliga utskick till hela regionen. Programgruppen har under året bestått av 

Gunilla Eriksson, Inga-Hedberg Sowa och Hans-Olof Lisper.  Vårt program har varit följande: 

Du får väl säga som det är. Den 23 januari lyssnade vi på psykolog Christina Rehnlund som talade om 

sin nya bok med den titeln. Boken handlar om funktionshindrade och deras anhöriga. Föredraget gav 

oss nya perspektiv.    

The effects of war on social an emotional development in refugees.  Den 21 februari lyssnade vi på 

en föreläsning av forskaren Sara Haas vid Baby-lab psykologiska institutionen.  Det var en beskrivning 

av ett stort forskningsprojekt, som gick ut på att undersöka hur traumatisering av föräldrar och barn i 

krig på verkar barnens social och emotionella utveckling.  

Vi blir äldre, men inte hjärnans resurser. Den 15 mars ledde neuropsykolog Gunilla Hellberg Edström 

ett samtal om två böcker med detta tema. Nyberg-Nilson-Letmark: ”Det åldrande minnet-Nycklar till 

att bevara hjärnans resurser” och Goldberg: ”Visdomens paradox - att kapaciteten ökar när hjärnan 

åldras”. Ämnet engagerade oss och en livlig diskussion följde.  Önskemål om fortsatt kontakt med 

Gunilla framfördes.   

Psykologidagen. Den 23 mars deltog Seniorpsykologerna som vanligt i Psykologidagen, som 

anordnas av studenterna vid institutionen för psykologi. Vi hade ett presentationsbord, deltog i 

mingel, speed-dating och föreläsningar. Temat var Brott.  

Trumbäraren. Den 24 april såg vi pjäsen under en teaterlunch på Uppsala Stadsteater.  Undertexten 

var en monolog om människans tillblivelse. Det var en fascinerande enmansföreställning. Pjäsen var 

skriven av den svensk-samiska författaren Harriet Nordlund och framfördes av Gustav Levin 

Vårlunch Den 22 maj åt vi som vanligt vårlunch på Kajsas kök på Uppsala slott. 

Utflykt. Den 28 maj gjorde vi en utflykt till Sveriges första kooperativa butik i Örsundsbro. Där fick vi 

en intressant guidning. Efter kaffepaus och besök i second hand-och-outletbutiker, avslutade vi den 

innehållsrika dagen, med ett besök på Salsta slott. 

Sensommarvandring. Den 5 september inledde vi höstterminen med en vandring ledd av Hans 

Åberg längs den mycket fina strandpromenaden från Skarholmen till Lurbo, även anpassad för 

rullstolar och barnvagnar. Det blev en härlig naturupplevelse. 

Pennskaftet. Den 27 september gick vi på en teaterföreställning på Uppsala Stadsteater.   Det var 

generalrepetitionen på Pennskaftet. En dramatisk föreställning byggd på Elin Vägners bok med 

samma namn och regi av Maria Löfgren. Efteråt gick de flesta av oss till den irländska puben O´Neills 

för att avhandla den spännande teaterföreställningen. 

Projektet Konst som läkande kraft. Den 17 oktober träffades vi i Ingvar Staffans ateljé för att för att 

höra hans föredrag det projekt han är delaktig i, samt även om hans konstnärskap. Ingvar Staffans är 

utbildad psykolog och konstnär. Tillsammans med Enheten för Transkulturell Psykiatri (ETP) på 

Akademiska Sjukhuset genomför han ett projekt som riktar sig till ensamkommande ungdomar - 

flyktingar med afghansk bakgrund. Han berättade om projektet och även en del om sin egen konst. 

Samtal runt en bok: Den 22 november samlades vi för ett boksamtal i Hans-Olofs kvarterslokal för 

att diskutera boken En berättelse om kärlek och mörker av Amos Oz. En bok som skildrar hans 

familjehistoria i Europa och Israel. En mycket tänkvärd bok. Hans Åberg ledde boksamtalet och Hans-

Olof Lisper bidrog med en visuell översikt av Israels historia. Det blev intressanta diskussioner. 

Jullunch. Den 12 december hade vi som vanligt Jullunch med knyt, hemma hos Anita Olsson. Vi 
samlades denna gång kring glögg och kunde uppdatera oss om vad som hänt i föreningen medan vi 
väntade på att allt var uppackat, tillrett och serverat på julbordet. Många goda hemlagade rätter och 
julmumma som avnjöts under sång och historieberättande. Vi har alltid försökt lägga programmet, så 
att vi har kontakt med Psykologiska institutionen och med kollegor ute i verksamheten, samt att få 
många tillfällen till samvaro i gruppen. 

 Gunilla Eriksson för Programgruppen för Uppsalaregionen/Norra Regionen 
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Händelser i regionerna 

Göteborg 

Rapport från möte i Västra regionen 27/1 2020 
Psykolog Kerstin Hamberger besökte oss för att tala om klimatpsykologi. Hon visade först en film av 

Per Espen Stocknes: “How to transform apocalypse fatigue into action on global warming?” Filmen 

finns tillgänglig på internet. Den handlar om Espens teori kring psykologiska barriärer när vi tar till oss 

information om klimatsvårigheterna. Det ser ut på följande sätt: 

Distans. Vi förpassar frågorna till att ligga långt borta från vardag. 

Dome. Informationen känns domedagsliknande och överdriven. 

Dissonans. Det blir krock mellan det sociala livet och resor. När vi får information om t ex 

miljöskadorna vid flyg vill vi inte se vår egen roll och betydelse i sammanhanget. 

Förnekande. Vi förnekar informationen och kunskapen om miljöfarorna. 

Identitet. Vi har svårt att ta in det som inte ingår i vår identitet. Vi kan leva ett ”dubbelliv”. 

Mötet var engagerande och vi hade en livfull diskussion om klimatpsykologi. Det finns tekniska 

lösningar för att få en bättre miljö men vi har mycket svårt att ändra vårt beteende så som skulle 

krävas. 

Boktips om miljöfrågor: 

Global warming av Per Espen Stocknes 

Klimatpsykologi av Kali Andersson, Frida Hylander och Kata Nylén. 

Klimatkatastrofens psykologi och mänsklighetens framtid av Billy Larsson. 

Klimatet och omställningen av Staffan Laestadius. 

Flygpratareguide av Maja Rosén 

Binas historia av Maja Lunde 

 Heidi Finnholm och S-E Dahlgren 
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Lund 

Finns oidipuskomplexet och driftsteorin idag? Var står Freuds teorier i dagens samhälle?  

 

Dessa frågor utgjorde utgångspunkter för ett seminarium onsdagen den 6 november 2019 där 

seniorpsykologerna tillsammans med Lennart och Margareta Viberg samt Gunvor Stenlund pejlade 

situationen för psykoanalysen och psykodynamisk teori och praktik i vår region. 

Det var således en mycket kompetent och erfaren trio som inledde seminariet och modererade 

diskussionen. Psykolog, psykoterapeut, handledare, forskare - och i Lennarts fall - psykoanalytiker är 

titlar som de kan sätta på sina visitkort. Gemensamt eller var för sig har de undervisat, handlett och 

forskat inom området med inriktning på bland annat psykodynamisk psykoterapi för såväl barn och 

ungdomar som vuxna med varierande problematik. 

 

 
 

Gunvor, Lennart och Margareta lotsade de femton deltagande seniorpsykologerna genom 

utvecklingen av fältet under de senaste decennierna – från de svåra åren runt och efter 

millennieskiftet till en pågående pånyttfödelse för den psykodynamiska teorin och praktiken idag. De 

gav exempel dels från kulturella yttringar som litteratur och drama, dels från hur den 

psykodynamiska terapin blivit bemött under utbildning av blivande psykologer och psykoterapeuter 

samt i den kliniska praktiken. Länge varade den uppslitande konflikt som kom ur motsättningen 

mellan de som på ett självsäkert sätt hävdade den enda sanningens väg och de som hävdade rätten 

och värdet av att vara osäker, icke-vetande och nyfiken. 

Idag verkar konflikten ha övergått till ett nytt stadium av ökad förståelse och ibland integration. 

Gunvor hävdade att det varit bra att psykologutbildningen vid Lunds universitet låter studenterna 

lära sig två olika inriktningar av psykoterapi. Detta har skapat förutsättningar för ökad förståelse av 

”de andra”. Det har blivit bra för studenterna och bra för professionen. Efter en del inledande 

svårigheter började handledarna inom de olika inriktningarna att samarbeta. 

Gunvor gav exempel från sin forskning om den terapeutiska alliansen och relationsbyggande och 

Lennart citerade forskningsresultat som visar att psykoterapi oftast fungerar bäst när terapeuten och 
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patienten delar en positiv syn på den använda metoden och när terapeuten flexibelt kan välja metod 

efter patientens behov. 

Vi diskuterade även de unga psykologernas behov av manualer för den terapeutiska praktiken. Det 

finns ett behov hos den som lär sig en metod att få en så tydlig bild som möjligt av vad det är som ska 

ske i terapirummet och samtidigt är det viktigt att lära sig att stå ut med osäkerhet och mångtydighet 

och så småningom även använda sig av den egna upplevelsen. 

Även forskningen har fått en nystart. Efter all tidigare kritik håller nu psykodynamiskt grundad 

utforskande av den kliniska praktiken en högre kvalitet. Inte minst har man oftare uppföljning under 

längre tid och kan alltså fånga upp långtidseffekter av psykoterapi. I kontrast till detta kritiseras KBT-

studier för alltför korta uppföljningstider och att man uteslutit livskvalitetmätningar i designen. Till 

sorg för många har forskning inom familjeterapi halkat efter under senaste decennierna och det är 

också färre psykologer verksamma inom detta fält. 

 

 
 

Myten om kung Oidipus och hans öde inspirerade indirekt till många diskussioner under seminariet. 

Utöver psykoterapi berördes barnuppfostran, psykologutbildning, litteratur, filosofi, biokemi 

(abborrstudien om SSRI), andlighet och klimatångest. Vi fick under seminariet även flera referenser 

till hur psykodynamiskt tänkande avspeglar sig i aktuellt språkbruk i kulturen. Ett par citat:  

 Det som man inte tänker på äger rum 

 Det är tillåtet att tänka igen! 

 Var stolt över osäkerheten – ”jag vaknar med ett orubbligt kanske” (Tranströmer) 

 Förväxla inte icke-vetande med ångest 

 Framtiden finns inte – den skapas! 

 Det finns alltid någonting att göra! 

Diskussionsledarna Gunvor Lennart och Margareta avtackades med varsin liten present som kan 

användas både som smärtlindring och som dörröppnare till det okända. 

 Göran Skogman 

 

Inkastade i livet. Sedan utkastade. Och vad gör vi med tiden där emellan? 
Vårens första föreläsning för seniorpsykologerna i Lund hölls av Birger Persson, psykolog med 

mångårig erfarenhet inom olika arbetsområden. På ett mycket personligt sätt förde Birger in oss i 

betraktelsen över liv och död. Rubriken för hans betraktelse var: " Inkastade i livet. Sedan utkastade. 

Och vad gör vi med tiden där emellan?” 
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Birger föreläser om existensens villkor 

 

Utifrån ett existentiellt perspektiv och i bakgrund av många filosofers tänkande, menar Birger att det 

är viktigt att reflektera kring:  

 - Tiden och vår död.  

 - Frihet.  

 - Mening.  

 - Ensamhet och Gemenskap. 

Att födas är ett mirakel. Att låta sig förundras över livet. Att förhålla sig med häpenhet och 

ödmjukhet till livet och livets alla obegripligheter. 

Vad gör vi med tiden däremellan att vara inkastade och att kastas ut? Allt vi företar oss är ett svar på 

detta. Vi kan inte undvika att svara på det. 

Var beredd att pröva nytt så länge en ny dag gryr! 

Birger utgår från den existentiella filosofin. Vad innebär det att vara människa? Att finnas till? Vid 

födelsen kastas vi in i en familj, släkt, språk, land, tillvaro. Birgers utgångspunkt är att livet är en 

paradox att leva, inte ett problem att lösa. Han citerar Gösta Ågren, finlandssvensk poet. "Oroa dig 

inte- Det ordnar sig ändå aldrig".  

Levandets villkor som vi inte kommer undan och som vi alla måste förhålla oss till är enligt Yalom : 

Död. Frihet. Existentiell isolering (längst därinne är vi alltid ensamma). Meningslöshet (utifrån 

aspekten icke-tro på något). 

Birger tar upp att hur kan det komma sig att den psykiska ohälsan ökar trots att det förskrivs mer och 

mer antidepressiv medicinering? Det är kanske dags att se upp med psykiatriseringen och att 

professionalisera livsproblem. Birger ställde frågan: Var hämtar ni kraften att förhålla er till livet? 
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Fascinerade och roade lyssnare  

 

Vi var många seniorpsykologer som engagerades av Birgers reflektioner kring de existentiella 

frågorna och funderingar kring hur vi kan förhålla oss till livet och vetskapen att vi sedan blir 

utkastade 

Birger delade också med sig av litteraturtips. Sven Brinkman: "Stå fast".  Bo Jacobsen: " Invitation to  

Existiential Psychology . 

 Ewa Palmér-Wikdahl 

 

Stockholm 

Referat från två möten med seniorpsykologerna i Östra regionen, 25 april och 21 november 

2019. 

Vad kan vi som psykologer göra när det gäller klimatet? 
Seniorföreningen i Stockholm inbjöd under våren 2019 till ett möte om klimatfrågan. Det var många 

som kom till mötet och diskussionen som följde blev både intressant och engagerande.  

Brita Tiberg och Margreth Reiniusson inledde diskussionen och ställde frågan om vad vi som 

psykologer kan göra i fråga om klimatet, vad kan vi som profession göra. 

Det var många frågor som kom upp: 

- vad kan vi göra i det lilla perspektivet? 

 - vad kan psykologer göra? 

 - hur kan vi använda vår yrkeskunskap? 

 - vad kan Psykologförbundet göra? 

Klimatångest 

Vi pratade om den ångest man kan känna. Vad handlar ångesten om, den egna ångesten, vad gör 

ångesten med oss, hur kan vi hantera den? Hur kan vi förstå den ångest som vi känner? Hur ser vi på 

de som inte känner någon ångest eller förnekar oro för klimatförändringar? 

Vi pratade också om hur fel man kan göra, ska man flyga eller åka tåg?  

Flygskam – ett nytt ord. Klimatkompensera - hur då? Hur illa är det egentligen? 

Kommer vi att gå under? 

Det var en öppen och engagerande diskussion, några berättade om egna upplevelser och 

erfarenheter av klimatarbete.  

Så småningom kom vi in på lösningar! 
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Kloka synpunkter lyftes fram, tänkvärt var bl. a att ångest kan minska förmågan att tänka. Använda 

konsultationsmetodik, tala om förnekandet som en försvarsmekanism, använda grupper. Tala med 

ett enkelt vardagsspråk som alla förstår utan att använda psykologiska termer. 

Motion till kongressen 2020? 

En fråga som diskuterades var vad Sveriges Psykologförbund kan göra. På vilka sätt kan och ska 

förbundet agera utifrån vad som händer med klimatet? På vilket sätt kan vi med vår professionella 

kunskap bidra till att frågan, om klimatet kan belysas utifrån just psykologisk kunskap och vetenskap. 

Ett av förslagen var att Seniorföreningen skulle skriva en motion till kongressen 2020. Vi, Brita Tiberg 

och undertecknad fick med oss frågan till årsmötet för Seniorföreningen i Göteborg i maj. Där lyfte vi 

klimatfrågan till våra kollegor från de olika regionerna i landet samt också till Anders Wahlberg, 

förbundsordförande. 

Anders berättade att klimatfrågan diskuteras inom förbundet och kommer bl. a att tas upp under 

Almedalsveckan.  

Nytt möte 

Vid mötet i april var det många som gärna vill få möjlighet till fortsatt diskussion och därför 

planerades för ett nästa möte under hösten 2019. 

Återigen blev det ett välbesökt möte, den 19 november träffades vi på nytt. Mötet ägde rum i ABF:s 

lokaler på Sveavägen. 

Klimatfrågan kändes igen, både i diskussionerna och i engagemanget.  

Det blev en diskussion om olika uttryck och vad det handlar om; 

 - ska vi kalla oss klimatalarmister? Eller klimatpossibilister? 

 - Är det inte viktigare att lyfta fram nya möjligheter? Kan vätgas vara det nya?  

Det betonades från flera av psykologerna att samtal i grupp kan vara en bra möjlighet för att 

diskutera klimatfrågan. 

I diskussionen lyftes behovet av fortsatt fokus på insatser och aktiviteter. Angående kontakt med 

Psykologförbundet och ev. motion så informerade Brita och jag om att klimatfrågan är aktuell inom 

förbundet. Utifrån detta kom vi fram till att det inte var aktuellt att skriva någon motion. 

I övrigt nämndes under mötet om ”Psychologists for future” samt nätverket ”Psykologi för hållbar 

utveckling” (se PT nr 5/19).  

En nyutkommen bok presenterades, ”Klimatpsykologi” av författarna Kali Andersson, Frida Nylander 

och Kata Nylén (se PT nr 8/19). 

Avslutningsvis vill jag tacka alla som bidrog till dessa två möten med sina kloka tankar och 

synpunkter! Förhoppningsvis ska vi kunna fortsätta våra diskussioner och återkommer med förslag 

på nya möten. 

 Ingela Palmér 

 

Robotar på Tekniska muséet 
Seniorerna i Östra inledde året med att studera robotar på Tekniska muséet i Stockholm. 

Vi blev många som intresserat studerade hur utvecklingen går framåt inom detta mycket speciella 

område. Mekaniken som tidigare dominerade när det gällde rörlighet på konstgjord väg, tex klockor 

har nu övergått till att handla om elektroteknik. 

 I början ersatte roboten bl. a tunga lyft vid det löpande bandet i våra fabriker, men nu tar robotarna 

över och blir allt mänskligare! Vi märkte att först ser roboten som rymdvarelser,  

Längre fram i utställningen blir de tydliga: man säger han och hon om dem. Man förmänskligar den 

och ger den namn! De kan röra sig, och svara på frågor! Men att få en robot att gå som en människa 

är mycket komplicerat och tog lång tid för forskarna att förstå tekniken och göra det möjligt. Och 

robotarna blir hemhjälpar och pratar, men bara med det som är inmatat i dem. En robot har inget 
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samvete eller förstår inte vad som är rätt eller fel. Det gäller för oss att trycka på rätt knappar, så att 

det inte händer olyckor! 

Utvecklingen går snabbt verkar det som och snart är hemtjänsten robotiserad! 

Efter all elektroteknik smakade det gott med kaffe och smörgåsar gjort av levande människor i det 

trivsamma kaféet som en robot hade kunde förklarat för oss var det låg!! 

  
Bild X2 Robot: En talande robot, som berättade för oss hur vi skulle gå för att komma till kaféet. 

 Brita Tiberg 

 

Umeå 
Se regionens verksamhetsberättelse! 

 

Uppsala 

Vårdsätra strandpromenad 5 september 2019 
Vårdsätra strandpromenad – visst låter det vackert? Det är det också!    
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Det är Uppsala kommuns satsning på att göra ett parti ner mot Mälaren tillgängligt för allmänheten. 

Mälaren gör sig som bekant påmind ända upp till oss i Uppsala. Där kallas den sista stora nordöstra 

fjärden för Ekoln, och där rinner både Fyrisån och Hågaån ut. Men om en å bara får rinna ut i en vik, 

då blir det ett grunt och snårigt delta, en ogenomtränglig sankmark med karakteristisk växtlighet av 

al, vass och annat som enbart passar om man är en häger eller en and. Eller möjligen bäver. 

 
 

Satsningen har därför blivit mycket lyckad, med spänger, broar och räcken för var och en, 

barnvagnar, rullstolar, joggare samt oss äldre med eller utan stavar. Under vår tre kilometer långa 

vandring från Skarholmen till Lurbo får vi numera chansen att ta oss igenom den täta grönskan i 

Vårdsätra naturpark, blicka ut över Ekolns vatten, passera Vårdsätraviken med bad och båtar och 

komma upp längs den trolska lilla Hågaån, med resterna av en gammal kvarn. 

 

 
 

Detta var vad vi gjorde, en grupp seniora psykologer, en solig dag i början av september. Som 

gammal vandringsledare, t.o.m. utbildad sådan, så blev jag glad dels för att Uppsalaavdelningen 
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redan sedan tidigare hade som tradition att gå ut på en vandring vår och/eller höst, dels för att jag 

blev tillfrågad att leda dem. 

 
 

Vad fordras för detta? Jag gjorde det till ett tema på denna vandring, att strössla pauserna med lite 

”vandringskunskap”. Många av oss är ju ute och går i andra sammanhang, på fjället, i sommarhagen, 

med barnbarnen osv. T.ex. är det många gånger önskvärt att kunna rekognosera. Det kan ju ha 

uppstått något hinder på vägen, avstängning, översvämning eller liknande, och var ska man nu rasta? 

Sedan behöver det klargöras hur man gör vid start och mål, transporter, parkering o.s.v. Inbjudan 

behöver vara tydlig: sträckans längd och svårighetsgrad, klädsel, skor, matsäck (laga aldrig matsäck 

när du är mätt!). Låt någon som inte är den snabbaste gå först, och utse en kökarl. Gå inte så tätt att 

din naturupplevelse begränsas till föregångarens stövelskaft. Förlägg stora pausen till ett vackert 

ställe strax efter mitten, då räcker krafterna ända till målet. Gör klädjusteringspaus, och ordna så att 

gruppen får solsken och lä vid pausen. Eller kanske tvärtom, skugga och vind, om det är vad som 

behövs. Ta vara på kunskap och erfarenhet i gruppen, stanna upp när någon har något att berätta. Ja, 

det finns mycket att vara med om vid en vandring! 

 

 

 

 
Precis som många andra gånger, fick de flesta av oss denna gång nya upplevelser, nya vyer, ny lust 

att gå ut och vandra. Varför inte ta Vårdsätra strandpromenad en gång till, med släkten eller en god 

vän? Eller med någon av er från de andra regionerna, när ni ändå är uppe i Uppsala och hälsar på? 

 Hans Åberg 
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Pennskaftet 
Kampen om rösträtten  

Uppsala stadsteater, fredagen den 27 september 

Romanen Pennskaftet skrevs 1910 av författaren och rösträttskämpen Elin Wägner då 28 år. Den 

handlar om en ung passionerad journalist Barbro i en mansdominerad miljö. En självförsörjande 

bildad kvinna som strider för den allmänna rösträtten. När hon blir förälskad ställer hon sig frågan 

om det finns plats för kärlek i kvinnokampen. Vågar hennes partner bryta mot konventionerna och ha 

ett fritt förhållande?  

        

              
 

Den rappa och humoristiska romanen blev en skandalomsusad storsäljare genom att propagera för 

fria förhållanden, lika lön för lika arbete och kvinnors ekonomiska oberoende, samma frågor som är 

aktuella idag. 

Regissören Maria Löfgren firar 100 år efter införandet av kvinnlig rösträtt med att dramatisera 

romanen och sätta upp den på stora scenen.  

Vi var ett en grupp från Norra regionen som gick på denna föreställning. Vi satt ganska långt fram och 

fick på nära håll se skådespelet. Det var dramatiskt med mycket sång, där skådespelarna gick upp 

nära publiken under sina framträdanden. Vi förväntades till och med sjunga med vid något tillfälle. 

Scenografin var även skickligt praktisk gjord, så att scenbytena gick mycket snabbt.  
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Elisabeth Rådberg Inga Hedberg-Sowa, Gunilla Eriksson och Ingrid Brolin på Uppsala stadsteater. 

 

 

Pjäsen handlade ju om den tidiga rösträttskampen och om dilemmat för den självförsörjande 

huvudpersonen att välja rösträttskampen eller kärlek och giftermål. Rösträttskvinnorna framställdes 

som kraftfulla, men häcklades av de flesta samtida män, även av en del kvinnor. Rösträttskamp hos 

kvinnor i olika samhällsklasser skildrades även. Män i pjäsen skildrades med några undantag satiriskt. 

Den var en föreställning, med en blinkning mot nutiden. Själv tyckte jag mig också känna igen en del 

från 1970-talets kvinnokamp. Jag tyckte det var en väl genomför föreställning, med tanke på att det 

var generalrepetition. Omdömet om pjäsen i gruppen om pjäsen var något varierat, men de flesta var 

positiva när vi efteråt diskuterade pjäsen på den irländska puben 0´Neills. Sammantaget upplevde jag 

att det var en trevlig kväll i gott sällskap. 

 Gunilla Eriksson      

Konst som läkande kraft 
Den 17/10 träffades vi i Ingvar Staffans ateljé för att för att höra hans föredrag det projekt han är 

delaktig i, samt även om hans konstnärskap. 

Ingvar Staffans är utbildad psykolog och konstnär. Tillsammans med Enheten för Transkulturell 

Psykiatri (ETP) på Akademiska Sjukhuset genomför han ett projekt som riktar sig till 

ensamkommande ungdomar - flyktingar med afghansk bakgrund. Projektet är en del av ett större 

projekt som leds av överläkare/psykiatriker Manuel Fernandez, på ETP. Projektet är nu inne på sitt 

andra år och planeras pågå till slutet av 2020. 

Ungdomarna rekryterades från den psykiatriska mottagning som var riktad till ensamkommande 

unga. projektet gick ut på att de unga vuxna skulle få möjlighet att utföra och utveckla sin konst. De 

hade olika förkunskaper och var olika skickliga inom området. Ingvar Staffans hade som utbildad 

psykolog i det här sammanhanget, endast uppgiften som konstnärlig handledare. Sin terapeutiska 

behandling fick deltagarna på ETP. Deltagandet konstprojektet var frivilligt. Deltagarna kom först 

på besök och då var det viktigt att skapa förtroende. Sedan började de skapa teckningar. De 

inspirerades att jobba abstrakt. Många av deltagarna hade svåra upplevda trauma. De inspirerades 

att skapa bilder från sin egen värld. Den första utställningen var 2017 och då var många 

imponerade av skickligheten hos dem som ställde ut. Gruppen har genom åren varierat, då 
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deltagare flyttat eller blivit utvisade. En del deltagare har deltagit mycket och andra har inte orkat 

komma mer än då och då. Deltagarna har också gått i skolan parallellt och ibland har den kolliderat 

med verksamheten.  

 

 
Konstnären med Margareta Kebbon, Anita Olsson och Karin Börjesson. 

 

I stort var Ingvar Staffans nöjd med projektet och tyckte att arbetet de unga var inspirerande. Han 

visade upp en del av de alster de producerat.  

 

                  
Ingvar Staffans berättar om sin konst. 

 

Mot slutet visade Ingvar Staffans upp en del egen konst och berättade att en del tavlor skulle visas 

på en utställning i Shanghai. 

 Gunilla Eriksson 
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Boksamtal 22 november 2019 
Amos Oz var inget överraskande val för höstens boksamtal i Uppsala. Vi ville göra som många 

andra föreningar och grupper, hitta en samtalsform utan pretentioner som många kunde delta i. 

En bok som kanske var aktuell, som var lätt att få tag på eller som kittlade just oss psykologer. Man 

kunde ha läst den inför träffen, men om inte, ändå kunna delta i ett samtal. Någon åtog sig att 

presentera en bok eller två, och några veckor i förväg meddelades vilken bok det gällde. 

Det vore skräp, tänkte jag, om jag inte hade en bok att prata om med mina seniora vänner! Jag tog 

en runda och nämnde, att det hade varit frestande att välja Hédi Fried. Hon var ju själv 

seniorpsykolog, och henne hade jag träffat. Jag hade t.o.m. besökt henne hemma tillsammans med 

min hustru för ett fint möte. Hennes böcker om sin tid i förintelselägren och dess följder var ju 

nyutkomna och lätta att få tag på och läsa, men jag valde ändå inte henne. 

En annan författare som hade gjort starkt intryck var Thordis Elva som tillsammans med Tom 

Stranger hade skrivit den internationellt uppmärksammade ’På andra sidan förlåtelsen’. Tom hade 

grovt våldtagit Thordis, därefter hade de genomgått en 17-årig plågsam bearbetning samt skrivit 

en bok om detta. Även Thordis hade jag fått tillfälle att möta och samtala med, men likafullt 

stannade jag vid Amos Oz. (Jag tror att jag gör denna utvikning för att locka fler seniorpsykologer 

att tänka till vilka böcker eller författare som man utan vidare skulle kunna dela med sig av till sina 

psykologkolleger.) 

Amos Oz kan jag inte skryta med att ha träffat. Han hade gjort intryck på andra sätt. Han har gått 

till eftervärlden dels som den som aldrig fick Nobelpriset (men väldigt många andra priser), dels 

den som skänkt korsordsmakare ett tacksamt kortord. Flera av samtalsdeltagarna hade läst den 

bok jag valt, ’En berättelse om kärlek och mörker’ från 2002, vilket gjorde samtalet särskilt levande. 

Jag fick dessutom draghjälp av kollegan Hans-Olof Lisper som gjorde en ppt-stödd presentation av 

Oz liv (1939 - 2018) och hans synnerligen produktiva författarskap. 

 

                
Föreläsare Hans Åberg. Lyssnar gör Gunilla Eriksson, Anita Olsson, Margareta Kebbon och Karin       

Börjesson 

 

Det fanns många skäl för mig att bli gripen av Amos Oz, innehållsligt och språkligt. Som 

nattvandrare möter jag palestinierna i mitt närområde, som besökare i en synagoga möter jag den 

dagsaktuella situationen med antisemitism. Som gammal teolog fick jag friska upp hebreiskan, med 

dess litterära vändningar och språkbruk. (Fast allt var ju väl översatt till svenska!) Det fanns gott 

om psykologisk analys av hans stora släkts väsen och beteenden. Vi har alla läst delar av Bibeln 

samt Dagens Nyheter och tror oss veta hur det är i det s.k. heliga landet. Men inte är det så! Amos 

Oz ägnade hela sitt liv åt att vrida och vända på judarnas och arabernas och palestiniernas historia, 

och han var sällan så rättrogen som hans läsare hade önskat. Han började skriva vid 15 - 16 

årsålder och blev så småningom professor i hebreisk litteratur. Den bok som vi tillsammans hade så 
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stor glädje av att vrida och vända ett varv till på, där hade Oz skrivit om människor, myller, stora 

politiska händelser och små episoder med släkt och vänner och ovänner. 

För att själv inte bli så mångordig som Oz (573 sidor, men ständigt fängslande) behövde jag dela 

upp analysen i fem temata: bokens titel; bokens språk; dess uppbyggnad; Israels historia; 

mammans självmord. Det har skrivits och sagts så mycket om Oz, och bara för- och eftertexterna 

fångar mycket av hans väsen. Bl.a. har betydelsen av mammans självmord satt igång många 

spekulationer. Men det var nog så att var och en av oss i samtalet hade rätt till avvikande mening. 

Så rik är Amos Oz! 

 Hans Åberg 

 

Jullunchen den 12 december 2019 

Sen många år har vi traditionen med Jullunch som ett uppskattat inslag i kretsens program för att 

avsluta höstterminen. 

En snabb koll i Seniortidningen visar att vi skrev in Jullunch formellt i programmet först 16 

december 2008.  Vår kära Gunvor Ängfors bjöd in oss till sitt hem och vi hade redan då knytkalas. 

Sedan fortsatte Julluncherna hos Gunvor men 2010 fick vi ha Jullunchen på en servering på Akkis.  

26 januari 2011 avled vår Gunvor. 

Anita Olsson är sedan 13 december 2011 värdinna för vår tradition. Det finns en historia bakom 

Anitas villighet att erbjuda sig att efterträda.   Sägs att Gunvor försökt övertala Anita att gå med i 

en förening, vilket Anita inte gjorde efter ett studiebesök där.  Men när Gunvor istället försökte få 

med Anita i Seniorpsykologerna accepterade Anita utan att pröva.  Men har varit så tacksam över 

detta val av medlemskap att hon ställer upp på att öppna sitt hem för Jullunch! 

Vi har under åren varit cirka 15 seniorpsykologer som samlats medförande sina bidrag till kalaset.  

Det har blivit lite tradition i vad man bidrar med; drycker, julskinka, Janssons, sill etc. etc. 

 

         
 

Vi samlades denna gång kring glögg och kunde uppdatera oss om vad som hänt i föreningen medan 

vi väntade på att allt var uppackat, tillrett och serverat på julbordet.   



27 
 

 
Från vänster: Ingrid Bolin, Margareta Sanner, Elsa Grahn, Hans Åberg. 

 

Så härliga förmågor det finns i vår grupp!!!  Många goda hemlagade rätter och julmumma som 

avnjöts under sång och historieberättande. En härlig eftermiddag som lätt hade blivit kväll om 

inte flera deltagare måste bryta upp för att ge sig ut på nya juläventyr. 

Inför julhelgen är det många evenemang att välja mellan.  Vi hoppas naturligtvis att Jullunchen 

kommer att fortsätta locka Seniorpsykologer!!! 

 Inga Hedberg-Sowa 

 

Om visuell makt och stereotypa bilder 
Föreläsning med Joanna Rubin Dranger 29 januari 2020. 

Föreläsningen med Joanna Rubin Dranger blev en stark upplevelse. 

Vi befann oss mitt i Förintelseveckan. Musikradion hade spelat musik som skapats och framförts i 

Theresienstadt. Två dagar före hade jag återigen sett filmen ”De blev våra mödrar” som gestaltar 

två kvinnor som överlevde Auschwitz och fann varandra i Uppsala. Den ena av döttrarna, 

författaren Susanne Levin, presenterade och kommenterade filmen. Dagen före hade jag suttit 

klistrad vid Tv-dokumentären om diplomaten Göran von Otter. 

Jag var därför något inställd på att kvällens föreläsning, som Seniorpsykologerna hade inbjudit till, 

skulle beröra schablonbilder om ras, kön och liknande. Men mycket mer visste jag inte. 

Joanna Rubin Dranger ,som jag absolut inte kände till sedan förut, visade sig vara affilierad 

professor i visuell analys vid Konstfack, dessutom uppmärksammad illustratör med feministisk 

inriktning, bilderboksskapare och serietecknare. Att av henne bli tryggt ledsagad in i en för mig 

fullständigt ny konskapsvärld blev som sagt en stark upplevelse, dessutom så pedagogiskt 

föredömlig.  

Hon presenterade rasstereotypier (”svarta, gula, röda, judar, romer, n-ordet” osv.) liksom 

schablonbilder av mäns och kvinnors förhållande till varandra. Eller rättare sagt mäktiga mäns 

förhållande till undergivna kvinnor. Särskild uppmärksamhet fick – naturligtvis under denna vecka 

– de antisemitiska bilder som hade producerats och använts, framför allt före och under andra 

världskriget. Sverige gick under samma tid på intet sätt fri från dessa bilder och vad de gav 

uttryck för. 

Den forskning som Joanna Rubin Dranger och hennes kolleger bedriver lyfter inte bara fram själva 

bilderna utan framför allt deras syfte och påverkansmakt. Det är när karikatyrer står där framför 
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ögonen på oss, utan analys och eftertanke, som fördomar skapas och underhålls. Allt detta låg 

som bakgrundsbrus till Förintelsen, tände hatet mot judar och höll det vid liv 

Inte hade jag tänkt på detta förut. Gå gärna in på hemsidan www.bildersmakt.se eller googla på 

Joanna Rubin Dranger, så får sannolikt även du liknande tankeställare som jag. 

En lisa för själen blev det att avsluta veckan med premiären på filmen ”Sveriges bästa svensk” del 

II som gavs på Kulturpunkten i Gottsunda. Se den! 

Efter föreställningen gick de flesta av oss till en restaurang, där vi livligt diskuterade kvällens 

föreställning under gott gemyt. 

 Hans Åberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårprogram i regionerna 
  

Göteborg 
• Onsdagen den 29/1: Klimatpsykologi med psykolog Kerstin Hamberger 

• Onsdagen den 26/2: ISTDP (korttids-PDT) med psykolog Krister Fransson 

• Onsdagen den 25/3: ”Mitt liv som skolpsykolog” med psykolog Jan Backenroth 

• Onsdagen den 29/4: Fördjupande diskussioner i psykologiska frågor, alla medverkar 

• Onsdagen den 27/5: Vårutflykt till Vrångö med lunch på ön.  

Närmare tider meddelas senare. 

För samtliga träffar utom Vrångöutflykten gäller följande: 

Vi träffas i cafeterian på Psykologiska institutionen kl. 14.00, 

Därefter Konferensrummet plan 4, kl. 14.30, för information och praktiska frågor 

Kl. 14.45 – 16.30 Föreläsning och diskussion 

 Programgruppen 

Maria Ankarberg, 031-161834, maria.ankarberg1@gmail.com 

Ingrid Bygdén, 070-5411953, ingby@telia.com 

Anita Carlstedt, 070-9718449, anita.m.carlstedt@gmail.com 

Sven-Erik Dahlgren, (medlemsansvarig) 070-6960582, sven-erik.dahlgren@telia.com 

Gerty Fredriksson, 072-7344673, gerty.fredriksson@comhem.se 

 

Lund 

Inkastade i livet. Sedan utkastade. Och vad gör vi av tiden däremellan? 
Inbjudan till reflexion och samtal kring några gamla, men envist återkommande, livsfrågor. Så 

långt våra två timmar räcker till. Utgångspunkt i existentiell filosofi och psykologi: Tiden och vår 

dödlighet. Hur fria är vi? Mening eller meningslöshet? Ensamhet eller gemenskap? 

http://www.bildersmakt.se/
mailto:maria.ankarberg1@gmail.com
mailto:ingby@telia.com
mailto:anita.m.carlstedt@gmail.com
mailto:sven-erik.dahlgren@telia.com
mailto:gerty.fredriksson@comhem.se
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Birger Persson. Leg. Psykolog. Leg psykoterapeut. Specialist i klinisk psykologi och arbetslivets 

psykologi   

Datum: Onsdagen den 5 februari, kl. 15.00 – 17.00. Lokal: Ed 131, i huset Eden, mittemot 

institutionen för psykologi i Lund. 

Den kvinnliga arbetsgruppens psykologi – en symboldramaresa 
Ewa Palmér-Wikdahl, leg psykolog 

Datum: Torsdagen den 19 mars, kl. 15.00 – 17.00. Lokal: P206, Institutionen för psykologi, Lund 

Nationell förening för Seniorpsykologer – Studiedag och årsmöte i Lund 
Datum: Onsdagen den 22 april, studiedag kl. 10.30 – 15.40, Årsmöte 16.00. 

Lokal: Ed131, i huset Eden, mittemot institutionen för psykologi 

Besök i Lunds domkyrka 
Datum: Torsdagen den 23 april 

Kl. 10.30 – 11.40 Guidad tur i Lunds Domkyrka 

Kl. 12.00 – 12.15 Klockspel från domkyrkans medeltidsur 

Kl. 12.30 – 13.15 Lunch på Kulturens restaurang 

Vårutflykt i maj/juni 
Programkommittén återkommer med information. 

 Programkommittén: 

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 

Ann Valentin Kvist 070-448 28 12 

 

Stockholm 
19 mars 
Besök av Patrik Lindenfors, forskare vid Stockholms universitet och Institutet för 

framtidsforskning, berättar om sin senaste bok Det kulturella djuret: om människans evolution 

och tänkandets utveckling 

16 april  

Vi följer upp vårt besök på Robots och Psykologtidningen nr 1/2020 med en gemensam diskussion 

omkring artificiell intelligens 

Vårutflykt (datum ej bestämt) 

Spritmuseet på Djurgården 
Lunch på museet för de som önskar 
 
Fr o m mars är vi åter i Psykologförbundets lokal på Vasagatan 

 Programgruppen 

Ingela Palmér, ingela.palmer@live.se, 073–0978904 

Kristina Pollack, pollack.kristina@gmail.com, 073–5240672 

Margreth Reiniusson, margreth.reiniusson@gmail.com ,076-1653400 

Brita Tiberg, brita.tiberg@telia.com , 070–7398595 

 

mailto:ingela.palmer@live.se
mailto:pollack.kristina@gmail.com
mailto:margreth.reiniusson@gmail.com
mailto:brita.tiberg@telia.com
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Umeå 

Program för Umeåregionen under våren 2020 
Alla seniora psykologer i Västerbottenregionen hälsas varmt välkomna till vårens träffar. I 

programkommittén har vi hörsammat medlemmarnas önskan om att fortsättningsvis arrangera 

gemensamma lunchträffar för samtal utifrån aktuella frågeställningar.  

OBS!! Vi kommer att fortsätta träffas i Kaféet i Västerbottens Museum på Gammliaområdet. 

Denna plats möjliggör också att vi kan ta del av aktuella utställningar i museet.  

Följande fem datum – första fredagen i månaden – med start kl. 13.00 är inplanerade: 

- Fredagen den 7 februari  

- Fredagen den 6 mars  

- Fredagen den 3 april   

- Fredagen den 8 maj 

- Fredagen den 5 juni 

Varmt välkomna hälsar programkommittén för Umeåregionen! 
Carina Folkesson, E-mail: folkessoncarina49@gmail.com; Mobil: 070 - 347 88 67  

Eva Magnusson, E-mail: eva.magnusson@umu.se; Mobil 070 - 253 49 92 

Kerstin Cajander, E-mail: cajander2@yahoo.com; Mobil: 076 - 134 90 93 

Medlemsansvarig: Eva Sjöholm Lif, E-mail: sjoholm.eva44@gmail.com; Mobil: 070 - 312 31 88 

 

Uppsala 
Torsdagen den 27 februari 14–16, ST Olofsgatan 50B i Hans-Olofs kvarterslokal. 
Vad säger SCB:s och BRÅ:s brottsstatistik. 
Är vi svenskar inne på brottets vägar, och vad händer när vi invandras?  
Finns svaret hos Patrik Engellaus stiftelse: Den nya välfärden? 
Hans-Olof Lisper leder en diskussion om invandring, brottslighet mm utifrån brottsstatistik. 
Anmälan senast den 24/2 till Gunilla Eriksson 0762412449 

Torsdagen den 19 mars 14–16, ST Olofsgatan 50B i Hans-Olofs kvarterslokal. 
Går det att behandla under tvång? Hur är det att som kvinna arbeta med manliga förövare?  
Två frågor som Ann-Sofie Hansson Pourtaheri, psykolog på den Rättspsykiatriska enheten i 
Uppsala ska försöka svara på i sitt föredrag den 19 mars. Hon är leg. psykolog och leg 
psykoterapeut och har arbetat med psykiskt störda lagöverträdare i över 30 år och trivs med det. 
Anmälan senast 15/3   till Gunilla Eriksson 0762412449 

Tisdagen den 28 april  
Utflykt och studiebesök i Gamla Uppsala Mer information om detta senare. 

Tisdagen den 12 maj  
Lunch på Kajsas kök på Uppsala slott. Mer information om detta senare. 

 Programgruppen 

Gunilla Eriksson (medlemsansvarig) 0762412449 erigun57@gmail.com 

Inga Hedberg-Sowa 0703379059 inga.hedberg.sowa@telia.com 

Hans-Olof Lisper 0707206367 hans-olof@lisper.se 

 

 

 

 

mailto:folkessoncarina49@gmail.com
mailto:eva.magnusson@umu.se
mailto:cajander2@yahoo.com
mailto:sjoholm.eva44@gmail.com
mailto:erigun57@gmail.com
mailto:inga.hedberg.sowa@telia.com
mailto:hans-olof@lisper.se
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Årsmöte och Studiedag 

Nationell förening för Seniorpsykologer 

 

Studiedag & årsmöte i Lund den 22 - 23 april 2020 

  

 

 

Dagordning 

Årsmöte Nationell förening för seniorpsykologer 

inom Sveriges Psykologförbund 
 

Lund 22/4 2020 

 

§1 Mötets öppnande 

§2 Val av ordförande för mötet 

§3 Val av protokollförare för mötet 

§4 Fastställande av föredragningslista 

§5    Mötets stadgeenliga utlysande 

§6    Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 

§7    Upprättande av röstlängd 

§8    Styrelsens verksamhetsberättelse 

§9  Ekonomisk redogörelse 

§10  Revisorernas berättelse 

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

§12  Val av ordförande 

§13  Val av styrelseledamöter 

§14  Val av två revisorer jämte deras suppleant 

§15  Val av valberedning 

§16  Beslut om medlemsavgiftens storlek 

§17 Motioner inkomna till styrelsen 

 §18  Övriga frågor 

 §19  Årsmötet avslutas   
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Onsdagen den 22 april  

Studiedag kl. 10.30 – 15.40  
Lokal: Ed131, i huset Eden, mittemot Psykologiska Institutionen i Lund 

 

10.00 -10.30  

Samling – registrering, kaffe serveras 

 

10.30 -11.00  

Föreningens ordförande Gunvor Bergquist hälsar välkommen 

Prefekten för Institutionen för psykologi Robert Holmberg presenterar institutionen 

 

11.00 -11.45  

Psykologisk forskning om fetma hos barn och ungdomar 

Kajsa Järvholm, universitetslektor vid Institutionen för psykologi 

 

12.00 -12.45  

Psykoterapeutiskt utfall och självvalseffekter vid paniksyndrom - Projekt POSE 

Martin Svensson och Thomas Nilsson, doktorander vid Institutionen för psykologi 

 

13.00    

Lunch på Tegnérs matsalar – Akademiska Föreningens borg i Lundagård  

 

14.15 -15.00  

Klinisk forskning på traumatiserade flyktingar som överlevt tortyr - relationer till posttraumatiska 

stressreaktioner, smärta och kognitiva nedsättningar 

Linda Nordin, leg psykolog och fil. dr. 

 

15.15 -15.40  

Aktuellt från Sveriges Psykologförbund  

Anders Wahlberg, leg. psykolog/förbundsordförande 

 
15.40 -16.00  Bensträckare   

16.00    Årsmöte 

19.00    Gemensam middag på restaurang  

 

Torsdagen den 23 april  
10.30 – 11.40  Guidad tur i Lunds Domkyrka 

12.00 – 12.15  Klockspel från kyrkans medeltidsur 

12.30 – 13.15   Lunch på Tegnérs matsalar 

 

 

 

  

Välkommen till studiedagen den 22 april, middagen den 22 april 

och guidad visning den 23 april 

Anmälan till resp. arrangemang gör du till Lars Ahlin på mejladress: 

 lars.ahlin3@icloud.com eller tfn 0730 653880 
Middagen kommer att avnjutas på någon av Lunds centralt belägna restauranger. Logi bokas på egen hand. Vid bokning 

senast 15 mars kan, i mån av tillgång, rabatterade enkelrum erbjudas (900 kr per natt inkl. frukost) på Lilla Hotellet i 

Lund. tfn 046 328888. För rabatt hänvisas till Seniorpsykologerna. 

 

 

https://www.lu.se/lucat/group/v1000681
https://www.lu.se/lucat/group/v1000681
mailto:lars.ahlin3@icloud.com
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Aktuellt från 

 
 
 

 
Se och hör! 

 

För sällskapets medlemmar läggs nu successivt ut de filmade föredrag att se och lyssna till via sällskapets 

YouTube-kanal: 

 

Ingemar Nilsson: Svensk psykologi fram till Gösta Ekman och Gunnar Johansson, del 1+2 

Karl Halvor Teigen: Kommentar 

Claes von Hofsten: Historien bakom Uppsala babylabb 

Sverker Runeson: Från Gunnar Johanssons tvådimensionella rörelsekonfigurationer och biologiska 

punktljusfigurer, via smarta mekanismer, till kinematisk specifikation av dynamik och förvärvande av 

perceptuell kompetens som upptäckande av högvärdig information 

Peter Juslin: Från en lins till en annan: Vägen till Brunswik's psykologi 

Erland Svensson: Från psykofysik till emotion och kognition "in the wild". Mätning, datareduktion och 

modellering i operativa miljöer 

Henry Montgomery: Kommentar 

Yvonne Waern: Från psykofysik till kognitionspsykologi – den kognitiva revolutionen 

Cecilia Katzeff: Kommentar 

Tommy Gärling, Från psykofysiska skalmetoder via rumsperception till spatial kognition: En resa från 1967 

till 1987 

Sverker Runeson: Kommentar 

Ola Svenson: Om psykofysiken vid Stockholms universitet: 1960 talets betydelse i ett forskarliv 

Anders Englund, Kommentar 

Henry Montgomery: I stormens öga: Från psykofysik till kognition i svensk psykologi 

Åke Hellström: Något om psykofysiken och dess utveckling i Stockholm 

Karl Halvor Teigen: Avslutande kommentar 
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Pionjär avliden 
En av våra pionjärer från högertrafikomläggningen, professor Karl-Erik Wärneryd, gick före Jul ur tiden. Vi 

minns  Karl-Erik genom att visa hans del av estradsamtalet från 2014 på vår hemsida.

 

 

Inventering på gång 

Tillsammans med Nationalkommittén för psykologi vid Kungliga Vetenskapsakademien inom kort inleder en 

inventering av hur det står till med undervisningen i psykologins historia vid psykologiinstitutionerna i landet. 

 

Fler medlemmar! 
Psykologihistoriska sällskapet behöver fler medlemmar. Visserligen ser vi en fördubbling från 2014 men vi måste 

bli fler för att orka driva våra viktiga frågor vidare.  

 
 

Totalt är vi trots allt en liten skara och behöver all draghjälp vi kan få. Flera Seniorpsykologer är redan medlemmar. 

Bli medlem du också! Som ny PHS-medlem och Seniorpsykolog får Du första årsavgiften med 50% rabatt och 

betalar endast 100 kr! Det är enkelt att bli medlem: https://www.psykologihistoriska.se/bli-medlem 

  

https://www.psykologihistoriska.se/bli-medlem
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Presentation av Vänbok till Barbro Goldinger 

Relationer och grupp-processer viktigast i skolan 
 

Barbro Goldinger har arbetat inom skolans värld som skolpsykolog, handledare och föreläsare. I 

Vänboken medverkar många personer som arbetat tillsammans med Barbro inom skolans område 

men också forskare och beteendevetare. 

 

                          
Barbro Goldinger 

 

År 2019 blev några av oss tillfrågade om att medverka i en vänbok till Barbro. Redaktör för boken har 

Britta Wingård varit. Hon arbetade under många år som rektor i den skola där Barbro tjänstgjorde 

som skolpsykolog. 

Barbros genuina intresse och engagemang för barns utveckling och skolgång resulterade dels i böcker 

om utvecklingspsykologi och dels i utveckling av modellen om familjegrupper i skolan. Arbetet med 

familjegrupper startade som projekt 1975 i Bergshamra skola i Solna. Så småningom ändrades 

namnet på grupperna och de kom att kallas tillhörighetsgrupper. 

Britta Wingård skriver:  ”Vi som har bidragit i den här boken skriver om våra erfarenheter om hur 

viktigt det är att skolan arbetar med relationer och grupp-processer för att alla elever ska känna en 

tillhörighet bland sina skolkamrater.”  

Boken överlämnades till Barbro på hennes 93-årsdag i början av januari 2020! 

Skolan har ett unikt ansvar för barns och ungdomars lärande men också ansvar för barns utveckling. I 

vänboken till Barbro kan vi läsa både om hur reformer och politiska beslut har styrt utvecklingen i 

skolan både på nationell nivå och på kommunal nivå. Men samtidigt beskrivs också i boken om 

forskning och om beprövad erfarenhet från långvarigt arbete i skolan. 

Bokens titel anger vad som enligt Barbro är viktigast i skolan, ”Relationer och grupp-processer”.  

Hennes utgångspunkt med projektet familjegrupper grundades i pedagogisk och psykologisk 

forskning. Intentionen var att skapa en trygg och stabil miljö för inlärning och kamratrelationer. I 

stället för att vara ett av ca 25 barn i en vanlig klass och försöka ha relationer med alla barn så 
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delades klassen in i grupper om 5 - 7 barn. Grupperna kom att utgöra en stadigvarande bas under de 

första tre skolåren. Indelningen skedde utifrån ett noggrant förarbete tillsammans med förskolan och 

information till föräldrar. Även föräldrarna blev indelade i motsvarande grupper.  

Inom ramen för familjegrupper fick lärarna regelbunden handledning av skolpsykologen. Lärarna 

hade i sin tur regelbundna samtal med de olika smågrupperna. Det här var en kortfattad beskrivning 

av projektet familjegrupper/ tillhörighetsgrupper. 

I Vänboken till Barbro medverkar några av de lärare som var med från starten i Bergshamra skola. En 

lärare beskriver tiden med detta arbetssätt som den viktigaste händelsen i hennes arbete. En annan 

lärare beskriver hur barnen i den lilla gruppen fick möjlighet att utveckla ett socialt samspel. Barnen 

kunde känna trygghet och veta att hur du än beter dig så får du vara kvar i gruppen.  

Ett annat område där Barbro bidragit med sin kunskap gäller handledning. I boken skriver bl. a 

skolläkare, skolsköterskor och speciallärare från olika ställen i Sverige hur mycket de uppskattat den 

handledning de fått. 

Själv vill jag tacka Barbro för de många intressanta och stimulerande samtal vi har haft kring vårt 

gemensamma ämne, skolan. Vi var båda engagerade i Seniorföreningens arbete med att 

dokumentera arbetet inom området Pedagogisk psykologi.  

Vid ett av våra möten sa Barbro: ”Hur ser framtiden ut för dagens elever i skolan?” 

Till sist vill jag gärna citera en lärare som skriver i boken: ”Det har varit fantastiska år att arbeta med 

Familjegrupper i skolan. Det behövs en eldsjäl som Barbro Goldinger som leder och inspirerar!” 

 Ingela Palmér 
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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. 

Observera!!  

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: 

Göteborg: Sven-Erik Dahlgren  sven-erik.dahlgren@telia.com 070-696 05 82 

Lund: Lars Ahlin  lars.ahlin3@icloud.com 073-065 38 80 

 

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

 

Umeå: Eva Sjöholm Lif s joholm.eva44@gmail.com 070-312 31 88 

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

 

 

 

 

 

 

http://www.psykologforbundet.se/
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