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E
fter nära femtio års lönearbete 
– med allt vad det innebär av 
ständig stimulans, fasta tider 
och dagliga rutiner – är jag fri. 

I dag är min tillvaro vilsam och impro-
viserad. Jag föreläser och konsulterar, 
kalasar och kulturkonsumerar, flyger 
och far och är ibland stationär.

Ganska nyligen återvände jag till 
Stockholm efter att ha arbetat nära fyr-
tio år som psykolog och barnterapeut 
på Bup i Umeå, halva tiden med enbart 
flyktingar. Flyktingarbetet förde mig 
samtidigt ut i vida världen på spännan-
de utbildningsuppdrag – till Bosnien, 
Kurdistan, Kosovo, Tadjikistan och 
Vitryssland. Så slog jag två flugor i en 
smäll och nådde nästan min ungdoms 
heta dröm, att bli biståndsarbetare.

I dag bor jag och min man mittemellan 
våra fem barn i Umeå, Stockholm och 
Malmö. Och jag sällar mig därmed till 
den normalpensionär som försöker 
hålla kontakten levande med familj, 
släkt och vänner, alltifrån 95-årig styv-
mor till tiomånaders barnbarn. Varan-
nan månad firas födelsedag, varannan 
månad begravs en vän – livets obönhör-
liga kretslopp.

I Umeå träffar jag mina unga, vitala 
före detta kollegor, som håller mig à 

jour med professionen och barnpsy-
kiatrins ständiga kris. I Stockholm 
deltar jag i den ideella föreningen 
”Psykologer utan gränser”, som ska-
par ”events” och via skype handleder 
kollegor i Bolivia och Etiopien. Deras 
avslappnade och inkluderande samva-
ro och utforskande verksamhet kan få 
mig rörd till tårar, ett ålderstecken om 

något och förstås också en längtan att 
bli ung på nytt.

Så här långt är jag ganska nöjd med 
mitt nya pensionärsliv, men det finns 
en hake. 

Med den efterlängtade friheten följer 
en avsaknad av det inrutade arbetslivet 
med dess vanor och rutiner. Vanor, som 
ju har den fördelen att de inte kräver nå-
gon större tankemöda utan snarare spar 
tid för ett mer kreativt och nöjdare liv.

Nu, när inget längre är givet, måste 
varje dag uppfinnas på nytt. Det ”oänd-
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”Vi fortsätter att efterfrågas”

ligt stora äventyr”, som Karin Boye i en 
av sina vackraste dikter utlovar inför 
den nya dagen, uteblir oftast. Den gryr 
snarare till ett ständigt organiserande 
av vardagssysslor och aktiviteter.

Gammal blir lätt dum i vår föränderliga 
tid. Ofrånkomligt förvandlas vi till di-
nosaurier i ett svårbegripligt, senmo-
dernt it-samhälle. Likt invandrarbarn 
som byter roll med sina föräldrar för 
att lotsa dem in i det nya samhället, 
måste våra barn lära oss de nya koder-
na. Det stärker demokratin, vi blir alla 
immigranter.

Ändå fortsätter vi pensionerade psy-
kologer att efterfrågas. Kanske beror 
det på att flödet av teknokratisk infor-
mation, som dagligen öser över oss, 
skiljer sig från den erfarenhet vi lång-
samt erövrat och som inbegriper något 
mer? Ett mer tidlöst omdöme, impreg-
nerat mot alltför snabba trendbyten. 
En form av vishet, kan man kanske 
kalla det, som omfattar både det levda 
och det olevda livet, både känsla och 
intellekt och som knyter samman det 
särpräglat unika med det universellt 
mänskliga. 
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”Likt invandrarbarn 
måste våra barn lära 
oss de nya koderna.  

Vi blir alla 
immigranter”

ring, med lindrigare symtom eller att 
de helt försvunnit. Faktorer som spelat 
stor roll för att behandlingen fick posi-
tiva resultat var att deltagarna fått hjälp 
att berätta om sina problem och samti-
digt upptäckt att de inte var ensamma. 
Både enkäterna och de intervjuer som 
genomfördes visade att en längre tids 
grupper uppnådde bäst resultat. 

För några få patienter fungerade 
dock inte behandlingen och symtomen 

förblev oförändrade. 
Ansvariga för behandlingen och den 

nu presenterade studien är Pia Litzell, 
socionom och psykoterapeut, samt 
Eeva Espalani, psykiatrisjuksköterska 
och äldrepsykiatrisamordnare. 

Utvärderingen har titeln Erfarenheter 
av psykodynamiska gruppbehandlingar 
för patienter 65 år och äldre inom Psy-
kiatri Södra Stockholm (Psykiatri Södra 

Stockholm, Stockholms läns lands-
ting, 2013).

Att det finns ett vetenskapligt stöd för 
psykologisk behandling för äldre med 
psykisk ohälsa, så som depression och 
ångest, visar bland annat Socialstyrel-
sens kunskapssammanställning från 
2009 Psykologisk behandling av psy-
kiska besvär bland äldre. 

Peter Örn 


