
Foto: Digitalt styrelsemöte på Zoom 

Detta nummer av SeniorPsykologen innehåller kallelse till årsmöte 
– se sidan 6 och 7!

Verksamhetsberättelser för såväl nationella föreningen som för regionerna 
presenteras igen.  

Därtill ett lästips med anknytning till temat pedagogisk psykologi 
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FRÅN VÅR ORDFÖRANDE 

Detta är en annorlunda tidning i en annorlunda 
värld. Låt mig återkomma till den annorlunda 
världen och först kommentera tidningen. 

I princip är det en tidning som handlar om att 
inbjuda till vårt kanske hittills mest 
demokratiska årsmöte i föreningens historia. 
Årsmötena har ju alltid hållits i anslutning till 
våra studiedagar. De har givetvis varit öppna 
för alla medlemmar men det har ju då krävts 
att man rest till den ort där studiedagen hållits 
det året. Detta har inneburit att årsmötet 
något år till största delen besökts av 
medlemmar från Umeå, något annat år från 
Lund och så vidare.  

I år behöver ingen resa någonstans utan 
oavsett var i landet man bor så kan man delta 
på lika villkor. Läs, längre in i tidningen, hur du 
anmäler dig och anmäl dig så ses vi via Zoom 
den 25:e september. 

Den annorlunda världen, som i vissa länder 
kallas det ”nya normala”, har väl för de allra 
flesta av oss inneburit en hel del förändringar, 
som vi kanske till viss del gjort till det ”nya 
normala”. Vi försöker hålla avstånd, tvättar 
händerna direkt då vi kommer hem, umgås 
enbart med vänner, barn och barnbarn 
utomhus, planerar våra inköp så att vi kan 
minimera tillfällena då vi behöver besöka 
mataffären och liknande. Samtidigt antar jag, 
att ni precis som jag, noterar att det är långt 
ifrån alla som gjort detta till det ”nya normala” 
och att det finns mycket som är svårt att ta 
ställning till i denna annorlunda värld. Vågar jag 
gå till frissan? Vågar jag besöka 
tandhygienisten? Och framförallt: Hur blir det 
fram i oktober, november då det är mörkt, 
grått och kallt ute?  

Utifrån situationen vi befinner oss i är det 
kanske inte så konstigt att en radiointervju, 
som jag hörde för någon månad, sedan har 
fastnat i huvudet på mig. Jag minns ej vad 
ledarkonsulten som intervjuades hette men 
essensen i det han förmedlade har fastnat. Han 
beskrev den ledarskapsfilosofi som vi tidigare 

haft som präglad av planering, administration 
och uppföljning samtidigt som han hävdade att 
det som krävs av våra ledare framöver snarare 
kan beskrivas som parering, snabbhet i 
omställning och handlingskraft. Skälet att det 
fastnade hos mig är troligtvis inte bara att 
arbetspsykologen i mig aktiverades utan också 
att jag tycker att det är tillämpbart i vardagen. 
Har man ett planerat besök i trädgården och 
himlen öppnar sig en halvtimme innan 
gästerna kommer så gäller det att parera. Skall 
vi avboka, vågar vi ses inne och hur dukar jag i 
så fall för att minimera smittspridning, osv? 
Sedan är det handlingskraft och snabbhet som 
gäller oavsett beslut. 

Under sommaren har jag också lärt mig att jag 
inte bara njuter när jag sitter ute i min trädgård 
omgiven och skog och ängar. Jag skogsbadar. 
Skogsbad - Shinrin yoku -  är en terapiform som 
kommer från Japan och utvecklades i slutet av 
1970-talet. Man såg där en trend i samhället att 
unga friska människor föll ihop och dog. Detta 
sattes i samband med Karoski – död till följd av 
överarbete. I början av 1980-talet började 
myndigheterna att bygga Terapiskogar, som 
skulle utmärkas av lugn och kravlöshet. Att 
skogsbada innebär att man badar sitt inre. Man 
sitter i skogen på en plats, som man väljer och 
försöker att bara vara. Därefter tar man in 
omgivningen sinne för sinne. Så vitt jag förstår 
en sorts Mindfullness i naturen. 

När vädret så tillåter startar jag mina dagar så 
tillsammans med en kopp kaffe. Sedan jag läste 
om Skogsbad har jag noterat att jag 
automatiskt kopplar på sinne efter sinne. I 
vilken ordning det handlar om beror på hur 
omgivningen är just den dagen. 

Jag vill avsluta med att dela med mig av 
ytterligare ett naturfenomen. På min ytterdörr, 
som ligger inne på en terrass, har jag en 
dekorationskrans. I denna upptäckte jag tidigt i 
våras att några små fåglar började samla 
mossa. Jag var lite fascinerad och lät dem 
fortsätta för att se vad som skulle hända.  

Det som hände var att de byggde ett bo. De har 
under sommaren lagt två kullar med ägg. I den 
första kullen blev det bara en unge men i den 



3 

andra lyckades de bättre och där blev det tre 
ungar.  

Fåglarna har jag identifierat som Gärdsmygar – 
Sveriges näst minsta fågel. De är också riktigt 
snabba så föräldraparet har jag ej lyckats fånga 
på bild men däremot såväl boet som ungarna. 
Ungarna har nu flyttat ut och alla är borta. Jag 
får säga att det är riktigt tomt. Hade vant mig 
vid deras snabba vingslag in och ut ur boet, 
först för att bygga och sedan för att ta hand om 
ungarna och deras sång och ungarnas 
pipanden. 

Jag önskar er alla en trevlig höst och hoppas att 
vi ses på årsmötet 

Gunvor 
gunvor.bergquist01@gmail.com 

 Tidningen SeniorPsykologen Ansvarig utgivare: Nationell förening för seniorpsykologer inom 
Sveriges Psykologförbund. Redaktör: Ann Valentin Kvist Layout: Lars Ahlin  



REDAKTÖRENS SPALT
Vår ordförande Gunvor har redan konstaterat att 
detta är ytterligare ett ”udda” nummer av 
vår tidning SeniorPsykologen. De vanliga 
rapporterna från aktiviteter i regionerna saknas, 
naturligt nog, eftersom i stort sett alla 
medlemsaktiviteter legat nere. Styrelsen och 
olika programgrupper har dock hittat 
möjligheter att hålla dialogen igång via digitala 
möten. Nu stundar äntligen ett årsmöte och 
huvudsyftet med att gå ut med ett nummer just 
nu är att det innehåller underlag för detta och 
samtidigt fungerar som kallelse. Vi   hoppas  
naturligtvis på stort deltagande! 

Anvisningar  för  anmälan till årsmötet finns 
på sidan 6.

BERÄTTELSER OCH REFLEXIONER
Innan  året  är   slut   hoppas   vi   kunna   ge 
ut  en välfylld   papperstidning.   För   att detta  
ska  bli verklighet  behöver   det komma  in  
artiklar av olika  slag.  Det kommer med stor 
sannolikhet fortfarande vara glest mellan de 
fysiska mötena i höst och därmed de 
vanliga inslagen kring föreningsaktiviteter. 
Desto mer tid och utrymme  har  förmodligen  
många  av  oss att formulera egna iakttagelser 
och reflexioner. Inte minst är det  angeläget  
att  vi lyfter fram tankar inför framtiden och 
idéer kring hur vi fortsatt kan leva upp till 
föreningens dubbla syfte; att underlätta för 
våra  medlemmar   att hålla social kontakt 
med varandra och därtill ta del av 
utvecklingen inom vår profession. Alla som har 
tankar kring dessa teman att dela med 
oss andra uppmuntras att ta kontakt med 
redaktören. Tillsammans kan vi skapa ett 
tidsdokument, som sannolikt kommer att 
vara intressant att gå tillbaka till, när 
Covid-19-hotet blir mer hanterligt.

 Ann Valentin Kvist

Nästa nummer av SeniorPsykologen 
planeras att tryckas i december. Material till 
denna tidning skickas senast i oktober till 
valentinkvistann@gmail.com

Berättelserna om hur naturen återtar 
vissa miljöer när människorna drar sig 
undan har varit ett för mig oväntat men 
positivt inslag. Gunvor har i sin spalt 
skrivit om välkommet besök av en 
gärdsmygarfamilj. Själv bor jag nära 
Kastrup flygplats; fågelvägen (!) är det 
någon mil eller två. Före Covid-19 var ljudet 
från flygplan som lyfte och landade så 
konstant att man inte lade märke till det. 
När flygtrafiken plötsligt tog slut blev det 
inte tyst. I stället kom en intensiv och 
ihållande fågelsång. Var det så att det alltid 
varit så, men att vi inte hört det? Eller 
tyckte fåglarna att det äntligen var idé att 
stämma upp sina många röster, när de inte 
dränktes av den tidigare bullermattan? Jag 
lutar åt det senare, för vi har också sett 
många fler arter än tidigare. Fågelboken 
har legat framme på trädgårdsbordet, 
men det är inte helt lätt att artbestämma 
utifrån tjivitjilitt eller tsitsihui.

En förhoppning är att vi - liksom fåglarna - 
höjer våra röster och sjunger i en blandad kör 
kring de upplevelser och insikter vi nu 
fått. Och min förhoppning för tidningen är att 
vi alla tillsammans använder den för att dela 
dessa upplevelser och tankar. 
Men först är det årsmöte!

OCH FRAMTIDEN?
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KALLELSE  TILL ÅRSMÖTE 
25 SEPTEMBER 2020, 15.00 – 16.30 

På grund av rådande covid19-läge kommer Nationella föreningens för seniorpsykologer uppskjutna 
årsmöte att ske digitalt via ZOOM. 

För att underlätta föreslås ordförande för mötet vara Anders Hallborg och protokollförare för mötet 
vara Margareta Sanner.   

Handlingar inför årsmötet 

Kallelse och Resultat- och balansräkning publiceras här. Nationell och regionala 
verksamhetsberättelser för 2019 har tidigare publicerats i SeniorPsykologen 1_2020, men publiceras 
igen i detta nummer. E-tidningen finns också att läsa på Sveriges psykologförbunds hemsida.  

Har du frågor eller synpunkter omkring årsmöteshandlingarna kan du mejla direkt till ordförande 
Gunvor Bergqvist på gunvor.bergquist01@gmail.com  

Hur gör man för att delta i årsmötet? 

Du måste anmäla dig i förväg genom att skicka namn och e-postadress till 
margreth.reiniusson@gmail.com senast 23 september 2020. 

Inför mötet kommer du då att få ett mejl med en länk. När du klickat på länken följer du bara 
instruktionerna och då ansluts du till mötet. Du behöver inte ladda hem något eget program eller 
app i förväg. 

Du kan använda dator, laptop, padda eller smartphone. 

Frågestund via mejl – testa Zoom! 

Om du inte tidigare har använt ZOOM eller är osäker på hur ZOOM fungerar vill vi gärna uppmana 
dig att testa vid vårt övningstillfälle.  
Vi har en testtid den 24:e september, alltså dagen före årsmötet, mellan klockan 10.00 och 10.30. Vill 
du delta i testet måste du senast den 23:e september anmäla dig till 
margreth.reiniusson@gmail.com och skriva TEST i ämnesraden. 
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DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE 
Nationell förening för Seniorpsykologer inom Sveriges psykologförbund 

 25 september 2020, klockan 15:00 – 16:30 

§1  Mötets öppnande 

§2  Val av ordförande för årsmötet 

§3  Val av sekreterare för årsmötet 

§4  Fastställande av föredragningslista 

§5  Mötets stadgeenliga utlysande 

§6  Val av två justeringspersoner 

§7  Upprättande av röstlängd sker genom uppkoppling 

§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 medlemsavgift 

§17 Motioner inkomna till styrelsen 

§18 Övriga frågor 

§19 Årsmötet avslutas 

Efter mötet finns möjlighet att fortsätta att diskutera fram till 16:30. 



SENIORPSYKOLOGERNA 

Sveriges Psykologförbund 

Resultat och balansräkning tiden 1/1 2019-31/12 2019 

Resultaträkning 

Intäkter 

Medlemsavgifter 59957:38 

Anslag från SP 90000:- 

Återbetalning 13189:- 

Dubbelbetalning. 

Holmbergs* 

Summa 163146:38 

Utgifter 

Styrelsen 23214:30 

Seniorpsykologen 67356:92 se fotnoter 

Årsmöte  6825:80 

Kontor och administration  1269:50 

Andra yrkesföreningar         0 

Regionerna    3939:9 

Diverse   0 

Summa 112606:42 

Resultat inkomster- utgifter  50539:96 

Vinst  50539:96 
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Upplupna intäkter 2018*  13189 kronor 

Upplupna kostnader 2018** 13189 kronor 

Summa upplupna intäkter och upplupna kostnader 2018 = 0 kronor 

Upplupna kostnader 2019*** 10000 kronor 

* De upplupna intäkterna avser en feladresserad faktura på 13189 kronor som av

misstag betalades av Psykologförbundet i september men ändå skickades till mig av

layoutfirman Holmbergs för påseende. Den betalades ändå av mig i december 2018.

Holmbergs betalade sedan tillbaka pengarna i januari 2019.

**De upplupna kostnaderna avser Psykologförbundets krav på Seniorföreningen för 

sina utlägg 13189 kr. Jag betalade i januari 2019 Psykologförbundet för deras utlägg. 

***Upplupna kostnader 2019. Jag betalade i januari 2020 en faktura från Holmbergs, 

som jag tyvärr missat i december. Det var en faktura på 10000 kronor. 

 Kostnaden för 2019 års tidning är 64167:92 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 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. 
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.  
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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 

Ø 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. 

Ø 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 
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psykolog/universitetslektor under temat: ”Vad gör pojkarna när flickorna presterar?”  
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.  

Ø 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. 

Ø Margreth Reiniusson för Region Stockholm

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 
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alternativt lunchställe. Vi beslöt att i fortsättningen förlägga vår lunchsamvaro till Västerbottens 
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!  

Ø 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. 

Ø Gunilla Eriksson för Programgruppen i Region Uppsala



17 

FRAMTIDA PROGRAM I REGIONERNA 

Umeå 

Vårens avslutning  
Vi var sju glada seniorpsykologer som avslutade våren med en guidad konstpromenad i Umedalens skulpturpark. 
Guiden Christina Ström från Umeå konstförening hjälpte oss att se och förstå lite mer om de olika verken. Parken 
har en av norra Europas främsta skulptursamlingar med ett fyrtiotal verk och ligger på det före detta 
mentalsjukhusområdet i Umeå. Diskussionerna kom därför att beröra både konstupplevelser och erfarenheter från 
det gamla mentalsjukhuset där flera av oss arbetat som sommarvikarier men även gjort psykologpraktik.  

Några av seniorpsykologerna och vår guide poserar i Skulpturen Nosotros av Jaume Pensa. Verket innehåller alla 
alfabet och heter ”Här kan alla känna sig hemma”  

Höstens program 
Vi kommer om det är möjligt att fortsätta träffas den första fredagen i varje månad. Som en uppstart för hösten 
hade inbjudan gått ut till lunchmöte utomhus på det Samiska kaféet den 4 sept. kl. 13:00. 
Vi har planerat för teman om ungdomshälsa och folkhälsa och även sökt kontakt med studenterna via psykologiska 
föreningen vid Umeå universitet. Programmet är dock preliminärt och bygger helt på hur situationen ser ut i Umeå 
när det gäller Corona pandemin och om vi kan träffas säkert inomhus. 
Vi kommer skicka ut information i god tid innan mötesdatum. 
Varmt välkomna hälsar programkommittén för Umeåregionen 
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Uppsala 
På grund av pågående pandemi och ovissheten runt dess utveckling har inte programgruppen färdigställt höstens 
program. 
Måndagen den 14 september klockan 14.  Promenad med samvaro i Botaniska trädgården och Carolinaparken. 
Medtag eget fika. Vi träffas klockan 14 innanför huvudgrindarna med ingång från Thunbergsvägen. 

Stockholm 
Programgruppen avvaktar nya rekommendationer för hösten. 

Göteborg 
Om Coronan tillåter: 
Onsdagen den 30/9: ”Mitt liv som skolpsykolog” med psykolog Jan Backenroth. 
Onsdagen den 28/10: Psykologdiskussion i angelägna frågor. Alla medverkar. 
Onsdagen den 9/12: Jullunch. Tid och pIats meddelas senare. 
På träffarna 30/9 och 28/10 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 

Lund 
Region Lund är i planeringsfas och har omgrupperat något i programkommittén (PK). Det finns föreläsare och förslag 
redo att verkställas i höst, om läget tillåter. Vi planerar att ta enskilda medlemskontakter i regionen framledes för 
att lyssna in synpunkter och förslag. Redan nu är du som är medlem i regionen välkommen att mejla synpunkter till 
PK:s sammankallande Ewa Palmér Wikdahl på mejladressen palmerwikdahl@hotmail.com   



Den   som önskar   artikeln i sin helhet kontaktar 
Lars Ahlin på mejl:   lars.ahlin3@icloud.com

LÄSTIPS

Ann Lantzourakis har skrivit artikeln ”Pedagogiskt 
nytänkande vid sekelskiftet 1900”.

Ann Lantzourakis är leg psykolog, leg psykoterapeut och 
är psykoanalytikerutbildad inom Holistiska föreningen. 
Hon har 40 års erfarenhet av utredande och 
barnpsykoterapeutiskt arbete och diagnostik inom PBU 
(numera BUP) i Stockholm. Ann har även arbetat med 
undervisning och handledning av barnpsykoterapi inom 
Ericastiftelsen samt vid Danshögskolans utbildning för 
dansterapeuter.

Pedagogisk psykologi och pedagogik har många 
gemensamma rötter. I sin artikel har Ann Lantzourakis 
fokus på förra sekelskiftet och de tankar kring 
barnuppfostran och utbildningssystem som då var 
aktuella i Sverige. Det var en tid av stora förändringar 
och utvecklingsoptimism i samhället. I sammanhanget 
diskuterades och ifrågasattes synen på barnet som en 
vilde, som måste tuktas, eller en varelse med individuell 
potential, som kunde utvecklas i kreativ och konstruktiv 
riktning.

Ann Lantzourakis gör ett nedslag i denna tid genom att 
fokusera på fyra personer och deras verk. Störst fokus 
lägger hon vid Elisabeth Mellgren, som var en av 
grundarna till Samskolan i Göteborg och därtill hennes 
mormor. Hon beskriver också Charles Darwin, med 
fokus på det inflytande hans utvecklingslära fick på 
sociala, pedagogiska och teologiska tankar. Två 
ytterligare porträtt presenteras; Jan Ligthart, en 
holländsk pionjär, lärare och rektor och  Ellen  Key,  
ursprungligen   lärarinna,  men mest känd som 
samhällsdebattör och författare till bland 
annat böckerna    ”Barnets århundrade 1.

Lantzourakis skriver personligt och återblickarna görs 
levande med inslag av dikter från 
tiden, citat ur brevväxlingar och foton. Hon avslutar    
med    tankar    kring    vikten     av att  vi  alla  
reflekterar  kring   vår människosyn, dess rötter och 
dess effekter på hur vi ser på och hanterar barn i vårt  
samhälle.

• Dokumentärfilm 1967 ”Filmen om Tom”, 
på uppdrag av PBU. Den belyser 
behandlings-metodik och handlar om en 
barnterapi med en 4-årig pojke. Filmen är 
skänkt till Ericastiftelsen.

• Bok om behandlingsteknik SFPH:s 
monografiserie nr 40. Barnpsykoterapeutisk 
metodik – några infallsvinklar.

• Artiklar i tidskrifterna Psykisk hälsa, 
Mind och Mellanrummet

 Ann Valentin Kvist
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Andra publikationer av Ann Lantzourakis är:
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MEDLEMSANSVARIGA OCH 
PROGRAMKOMMITTÉER 

Region Umeå 
Medlemsansvarig: Eva Sjöholm Lif, E-mail: sjoholm.eva44@gmail.com Mobil: 070-312 31 88 
Carina Folkesson (ansvarig), E-mail: folkessoncarina49@ gmail.com Mobil: 070-347 88 67  
Kerstin Cajander, E-mail: cajander2@yahoo.com Mobil: 076-134 90 93 
Eva Magnusson, E-mail: eva.magnusson@umu.se Mobil 070-253 49 92 

Region Uppsala  
Medlemsansvarig: Gunilla Eriksson, erigun57@gmail.com Mobil: 076-241 24 49 
Inga Hedberg-Sowa, inga.hedberg-sowa@telia.com Mobil: 070-337 90 59 
Hans-Olof Lisper, hans-olof@lisper.se Mobil: 070-720 63 67 

Region Stockholm 
Medlemsansvarig: Margreth Reiniusson, margreth.reiniusson@gmail.com Mobil:  076-165 34 00 
Kristina Pollack, pollack.kristina@Gmail.com Mobil: 073-524 06 72 
Ingela Palmér, ingela.palmer@live.se Mobil:  073-097 89 04 
Brita Tiberg, brita.tiberg@telia.com Mobil: 070-739 985 95 

Region Göteborg 
Medlemsansvarig: Sven-Erik Dahlgren, sven-erik.dahlgren@telia.com Mobil:070-696 05 82 
Ingrid Bygdén, ingby@telia.com Mobil: 070-541 19 53 
Anita Carlstedt, anita.m.carlstedt@gmail.com Mobil: 070-971 84 49 
Gerty Fredriksson, gerty.fredriksson@gmail.com Mobil:  072-734 46 73 
Fr.o.m. 30/9 välkomnar vi två nya medarbetare i programgruppen: 
Helena Pokka och Heidi Finnholm 

Region Lund 
Medlemsansvarig: Lars Ahlin, lars.ahlin3@icloud.com Mobil: 073-065 38 80 
Ewa Palmér Wikdahl, palmerwikdahl@hotmail.com  Mobil: 070-531 92 45 
Göran Skogman, goran.skogman@gmail.com Mobil: 070-883 23 75 
Ann Valentin Kvist, valentinkvistann@gmail.com, Mobil: 070-448 28 12 
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MEDLEMSINFORMATION 

HUR GÖR MAN FÖR ATT BLI MEDLEM? 

Gå in på Psykologförbundets hemsida  www.psykologforbundet.se  med ditt medlemsnummer 
(som finns på baksidan av Psykologitidningen) eller logga in med ditt Bankid 
Klicka på Seniorpsykologerna och sedan på: att bli medlem 
Skriv ditt namn, adressuppgifter, telefon och e-postadress. Medlemsregistret skickar ut en första 
betalningsavi. Därefter dras medlemsavgiften automatiskt med 13 kronor/månad.  
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  
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NATIONELL FÖRENING FÖR SENIORPSYKOLOGER 
inom Sveriges Psykologförbund 

Gunvor Bergquist, ordförande. 
Torp, Alingsåker 1, 461 98 Trollhättan 
070-783 11 44
gunvor.bergquist01@gmail.com
Lars Ahlin, vice ordförande.
Bankgatan 26, lgh 1101, 223 52 Lund
073-065 38 80
lars.ahlin3@icloud.com
Gunilla Eriksson, kassör.
Kyrkogårdsgatan 27, 753 12 Uppsala
018-46 98 91 alt. 076-241 24 49
erigun57@gmail.com
Britt Wiberg
Herrgårdsgatan 11, 913 35 Holmsund
070-508 81 37
britt.m.wiberg@gmail.com
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