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Psykologförbundet på Stockholm Pride:

”Vi vill visa att
alla människors

lika värde är viktigt”
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På transformering.se hittar du fakta om trans, bemötandetips för vårdpersonal, svar på 
vanliga frågor och stöd för unga transpersoner och närstående.

Hur kommer jag till en könsutredning? Hur får jag mina närstående att respektera 
min könsidentitet? Hur påverkas humöret av hormonbehandling? 
Var hittar jag en transkompetent psykolog? Vilka rättigheter har jag?

Frågor om könsidentitet eller trans? Kolla in Transformering.se!
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Redaktören har ordet

Nu är det dags för höstens första nummer 
av Psykologtidningen – men under som-
maren har vi som jobbar med tidningen 

inte tagit paus. Det händer så mycket inom psy-
kologin som vi vill berätta om. 

Under vårt sommaruppehåll har vi konti-
nuerligt rapporterat på vår webb psykolog-
tidningen.se. Vill du få information snabbt är 
webben det bästa. Där finns också nytillkomna 
annonser, bland annat om nya psykologjobb 
och forskningsanslag. 

För dig som gillar din pappers-
tidning har vi självklart fyllig 
rapportering även här. Läs till 

exempel om ICAP-konfe-
rensen i Paris med aktuell 

forskning i tillämpad psykologi, rapport från 
den stora äldre-konferensen i Göteborg – där 
psykolog Birgitta Ingridsdotter skrivit för 
tidningens räkning – referat från Psykolog-
förbundets utfrågning av riksdagspolitiker 
om psykologernas hjärtefrågor i Almedalen, 
reportage från Stockholm Pride och mycket 
mer. 

Det är en stor utmaning som vi tar oss an när 
det gäller att ge dig som läsare en bild av det 
mest centrala inom psykologin just nu. Hur 
kan vi bli bättre? Saknar du något? Välkom-
men att höra av dig med idéer och synpunkter! 
Mejla till redaktionen@psykologtidningen.se. 

Paris, Almedalen och Stockholm Pride
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Sara Nilsson Lööv och Indra Windh

Maria Stockhaus (SKL), Anna Sandell 
(Psifos) och Emma Henriksson (KD)

God stämning när förbundet 
samlades inför Pride-paraden. 
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PRESSToPP FöR noTISER
7 8 9 10 1-15

Utgivningsdag 12/9 10/10 7/11 5/12 30/1

Manusstopp 
för psykolog-  
och yrkes- 
föreningar

28/8 25/9 23/10 20/11 15/1

Skriv till oss,  
gör din röst hörd!
Du som är medlem i Sveriges Psyko-
logförbund kan nu göra din röst hörd. 
På psykologtidningen.se – under 
nya vinjetten ”Medlemsnytt” – publi-
cerar vi texter om seminarier, böcker 
och annat, skrivna av medlemmar i 
förbundet. 

Mejla din text till tidningen@ 
psykologtidningen.se och ange att 
du vill publiceras på ”Medlemsnytt”. 

nr 5 2014

Tipsa oss!
Har du något som du vill läsa  

om när det gäller din  
arbetsmiljö? Skicka i sådana  
fall ett mejl till redaktionen@ 

psykologtidningen.se och  
berätta vad just du tycker  

är angeläget att ta upp  
i tidningen.
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Tack för alla insända bidrag! 
Här är vinnarna: 
n Susanna Renberg, Stockholm

n Christina Elfgren, Malmö

n Iréne Carlander-Reuterfelt, Västra Frölunda 

ni har skickat in de först öppnade  
rätta lösningarna och får romanen  
Stoner av John Williams  
(natur & kultur 2014).  
Boken kommer med posten.

Redaktionen

John Williams

Här är rätta lösningen
till korsordet i Psykologtidningens sommarnummer! 

Utges av Sveriges Psykologförbund

# 52014
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”Därför skapade vi bloggen  
psykodynamiskt.nu”

Karin Lindqvist och Jakob Mechler:

”Utsatta barn sviks
               – varför är psykologerna 
 så tysta?”

FORSKNING
Om språkets och miljöns  
betydelse för att förebygga 
beteendeproblem i skolan

        Matilda Wurm:

     ”Psykologer  
     behöver mer  
kunskap om hbtq”

Sommarnumret
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Författaren, själv 
mamma till ett barn 

med kognitiv funktionsned-
sättning, driver ett assis-
tansbolag, är lärare och har 
utbildat personal om kognitiva 
funktionsnedsättningar. Ut-
ifrån egna erfarenheter och 
intervjuer med andra föräldrar, 
har hon skrivit en gripande 
och lättillgänglig bok om ett 
viktigt ämne. 

Jag önskar att hon dör före 

1 Vilken betydelse har 
mässan i dag för att 

hjälpa nyutexaminerande 
psykologer att få jobb?

– Det är tydligt att det 
knyts många kontakter 
mellan studenter och arbets-
givare under mässan, och 
kontakter är i dag avgörande 
för att få jobb. Ett samtal 
på en arbetsmarknadsdag 
kan många gånger innebä-
ra att man får in en fot i en 
organisation som man är 
intresserad av. Till exempel 
är det flera studenter som 
fått extrajobb och praktik via 
Psykologidagen, och efter 
examen gjort sin PTP på 
samma ställe. Det tycker vi 
som jobbat med evenemang-
et förstås är fantastiskt. 

2 Har mässan fått efter-
följare i landet?

– Vi uppstod nog snarare 
mitt i en våg av liknande 
initiativ. Något år tidigare 
hade PS-konferenserna 
startat, och samtidigt med 
oss arrangerades mässan 
Framtidsforum vid Stock-

AKTUELLT

holms universitet. 
– Det fanns en vilja bland 

psykologstudenter att visa på 
vad psykologer kan göra. Det 
är bara att hoppas att den 
andan håller i sig. 

3 Du fick priset som årets 
Uppsalastudent 2013. 

Vad har det betytt?
– Det har betytt väldigt 

mycket. Inte minst har 
kontakten med Anders Wall, 
som står bakom stipendiet, 
varit oerhört givande. Hans 

stipendiatnätverk är en riktig 
smältdegel av kreativa och 
kloka människor från många 
olika branscher. Dessutom 
var stipendiet förstås ett 
kvitto på att mitt arbete 
under studietiden har varit 
uppskattat. Det ger energi att 
fortsätta jobba hårt. 

4 Du ingår i dag i ett  
forskningsprojekt på 

Handelshögskolan i Stock-
holm. Vad handlar det projek-
tet om? 

– Det handlar om hur 
svenska företag ser på 
talang, och hur man arbetar 
med det som brukar kallas 
Talent Management.  
Vi undersöker vad man 
menar med talang och hur 
man försöker mäta och 
utveckla det hos medarbe-
tarna. 

– Som psykolog ligger 
mitt fokus framför allt på de 
individuella effekterna av 
sådana initiativ: Blir man till 
exempel mer motiverad av 
att bli utsedd till en talang? 
Och tappar man engage-
mang om man inte blir 
utsedd? 

– Det här är frågor som 
har beforskats i alldeles 
för liten utsträckning, och 
förhoppningsvis kan vårt 
projekt bidra till både ökad 
förståelse och praktisk nytta 
i organisationer. ●

CARIn WALDEnSTRöM

JAG önSKAR ATT  
Hon DöR FöRE MIG 

Ett annorlunda föräldraskap
Av kajsa råhlander 

komlitt, 2014

av Kristina Lindberg

BoktiPSet 

frågor till Kajsa Asplund...
... psykolog och en av organisatörerna bakom Psykologidagen, en 
arbetsmarknadsmässa som är till för att studenter, arbetsgivare och 
yrkesverksamma ska kunna träffas och knyta kontakter.4

Kajsa Asplund
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Kajsa Asplund, Cristina Bond-
jers och Josefine Paulsen fick 
idén till Psykologidagen 2009, 
då de gick på psykologprogram-
met i Uppsala.

mig beskriver dessa föräldrars 
hårda kamp för sina barn, den 
ständiga oron för att deras 
barn inte har det bra och 
skuldkänslorna för att inte 
räcka till. 

Boken ger också en inblick i 
de konflikter som lätt uppstår 
mellan föräldrar och perso-
nal i boenden eller på daglig 
verksamhet. 

det avslutande kapitlet 
fokuserar på förändringar som 

skulle kunna förbättra och 
underlätta vardagen för perso-
ner med kognitiva funktions-
nedsättningar och för deras 
föräldrar. 

Boken ger god insyn i för-
äldrarnas svårigheter och kan 
rekommenderas till alla som 
möter dem i sitt arbete. ●

Kristina Lindberg är psykolog 
och ledamot i styrelsen för 
Habiliterings psykologernas 
yrkesförening.
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ADHD hos barn med 
uppförandestörning
Barn som fått diagnosen uppförandestör-
ning bör också få sin motorik och percep-
tion undersökt. 

Har dessa barn svårigheter med koor-
dination av rörelser och är känsliga för ex-
empelvis ljud och beröring kan de ha såväl 
AdHd som autismspektrumtillstånd. det 
visar en grupp forskare i lund i en studie 
med cirka 17 000 barn. 

I studien hade de barn med enbart diag-
nosen uppförandestörning, det vill säga 
upprepat aggressivt beteende samt exem-
pelvis ljuger, skolkar, stjäl, vandaliserar och 
mobbar, inga problem med motorik och 
perception, jämfört med barn utan diagno-
sen. 

de barn som hade en kombination av 
AdHd, autismspektrumtillstånd och upp-
förandestörning hade mer problem med 
motorik och perception jämfört med kon-
trollgruppen. 

– det talar för att man bör vara upp-
märksam gällande motorik och percep-
tion när man utreder barn med uppföran-
destörning. de som har motoriska och 
perceptuella prob lem, och dessutom är 
osociala, icke flexibla och har svårt att kon-
centrera sig bör utredas vidare för AdHd 
och autismspekt rumtillstånd, säger Peik 
gustafsson, överläkare vid Barn- och ung-
domspsykiatriska kliniken i Malmö och 
forskare vid lunds universitet, i ett press-
meddelande. 

Barnen i studien är 9 till 12 år och ingår 
i världens största tvillingstudie inom barn-
psykiatrisk forskning, CAtss (Child and 
Adolecent twin study in sweden). 

studien Motor function and perception 
in children with neuropsychiatric and con-
duct problems: results from a population 
based twin study är publicerad i tidskriften 
Journal of neurodevelopmental disor-
ders www.jneurodevdisorders.com/con-
tent/6/1/11 ●

  

AKTUELLTForskningsnotis

S
amtliga finalister har tagit 
emot beskedet positivt, säger 
Anders Wahlberg, förbunds-
ordförande och ordförande i 

juryn. 
– Det fanns många kompetenta kan-

didater i år. Men vi anser att dessa tre 
bäst uppfyllde kriterierna. De har ve-
tenskaplig förankring som kommer all-
mänheten till gagn – och som är tidsak-
tuell. Det sistnämna anser vi i juryn 
vara viktigt, säger Anders Wahlberg. 

Motiveringen är i skrivande stund 
inte klar, men Anders Broberg, som är 
professor och docent i klinisk psykolo-
gi med inriktning mot barn och ungdo-
mar vid Göteborgs universitet, kvalifi-
cerar sig genom att han i många år har 
haft en ledande roll i att sprida kunskap 
och forskning om anknytningsteorin 
genom böcker, föreläsningar och upp-
drag för Socialstyrelsen. Och Gerhard 
Andersson, professor i klinisk psyko-
logi vid Linköpings universitet och Ka-
rolinska Institutet, är en av de ledande 
inom forskning om internetbehandling 
inom en rad olika områden, så som vid 
tinnitus, ångest och depression. Dess-
utom är han en erfaren föreläsare och 
har skrivit flera böcker i dessa ämnen 
som når många läsare.

Den tredje finalisten, Rikard Wicksell, 
är psykolog och världsledande forska-
re inom ACT med inriktning på smärt-
behandling, nu aktuell med boken Att 
leva med smärta. ACT som livsstrategi 

Stora Psykologprisets finalister

(Natur & Kultur, 2014). Han är en av 
grundarna av Sektionen för Beteende-
medicinsk smärtbehandling vid Karo-
linska universitetssjukhuset, i dag an-
svarig både för dess kliniska del och för 
forskningsverksamheten. Han är även 
verksam vid Institutionen för Klinisk 
Neurovetenskap vid Karolinska insti-
tutet.  

Att samtliga är män är något som ju-
ryn våndades lite över, medger Anders 
Wahlberg. Men han säger att han trös-
tar sig med att alla tidigare pristagare 
varit kvinnor, samt att juryn består av 
fler kvinnor än män.

– Visst förde vi diskussioner, men vi 
är helt överens om dessa tre, säger An-
ders Wahlberg.  

Stora Psykologpriset instiftades 2009 
av Pearson Assessment i samarbete 
med Sveriges Psykologförbund för att 
uppmärksamma psykologer som ge-
nom sitt arbete bidrar till att förbättra 
människors livskvalitet och utveckla 
mänskliga resurser. Från och med i år 
ansvarar Psykologförbundet för priset, 
med Pearson Assessment som huvud-
sponsor. Priset, som delas ut årligen, 
är på 50 000 kronor. Vinnaren kommer 
att utses 7 oktober på Berns salonger i 
Stockholm. ●

KAJSA HEInEMAnn

Av 17 nominerade har nu en enad jury utsett tre finalister till Stora 
Psykologpriset 2014. Dessa är psykologerna och forskarna Anders 
Broberg, Gerhard Andersson och Rikard Wicksell.

I juryn: Förbundsordförande Anders Wahlberg, 
Jonas Mosskin, psykolog, Jenny Klefbom, 
psykolog, Gunn Johansson, professor emerita 
och Catharina Mabon, vd Pearsson Assess-
ment.

Anders Broberg, Rikard Wicksell och Gerhard Andersson är årets finalister.
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Personligheten påver-
kas av sänkt hörsel
Vid omkring 80 års ålder blir många mindre 
utåtriktade som personer, men förändring-
en är betydligt mer påtaglig för de som har 
sänkt hörsel. Det visar psykologen Anne 
Ingeborg Berg, psykologiska institutionen 
vid Göteborgs universitet, i en studie. Hon 
har i longitudinella studier för första gång-
en kunnat visa ett samband mellan hörsel 
och personlighetsförändringar hos äldre.

Anne Ingeborg Berg följde under en pe-
riod på sex år cirka 400 individer mellan 
80 och 98 år. Både fysiska och psykiska 
hälso mått och personlighetsfaktorer så 
som utåtriktning och emotionell stabilitet 
registrerades. 

Även om den emotionella stabiliteten 
inte förändrades över tid så blev deltagar-
na allt mindre utåtriktade, en förändring 
som varken kunde kopplas till fysiska eller 
kognitiva funktionshinder. Den enda faktor 
som hade en tydlig koppling till minskad 
utåtriktning var hörseln. 

I ett pressmeddelande säger Anne Inge-
borg Berg att hon blev förvånad att en mer 
generell fysisk ohälsa och sänkt funktion 
inte medförde att de äldre blev mindre 
utåtriktade. 

Men det gjorde den sänkta hörseln, och 
eftersom det påverkar den omedelba-
ra kvaliteten i sociala situationer kan ett 
minskat socialt umgänge över tid förändra 
sådana personlighetsdrag som påverkar 
om och hur vi relaterar till andra. 

Resultaten kan därför bidra till ökad kun-
skap om personlighetsutveckling i senare 
delen av livet, och understryker betydelsen 
av att uppmärksamma och kompensera för 
sänkt hörsel bland äldre.

Studien är gjord i samarbete med Boo 
Johansson, professor i geropsykologi vid 
ADA-Gero Group, Göteborgs universitet, 
och publicerades i februari 2014 i Journal 
of Personality. ●

Granskningsnämnden har friat 
sveriges televisions program 
Dokument inifrån – Kvinnan 
bakom Thomas Quick. Även 
sVt:s program Vetenskapens 
värld, liksom en trailer, soim 
handlade om Thomas Quick 
och frågan om bortträngda 
minnen, friades i gransknings-
nämndens beslut. 

Sändningarna ansågs inte 
strida mot kraven på opar-

SVT frias i Quick-ärenden
tiskhet och saklighet, eller 
bestämmelsen om respekt för 
privatlivet.  

I beslutet skriver gransk-
ningsnämnden bland annat att 
den infallsvinkel Dokument ini-
från hade – att kritiskt fokusera 
på hur Thomas Quick kunde fäl-
las för åtta mord för att sedan 
frias efter att han tagit tillbaka 
sina erkännanden – ligger 
väl i linje med sVt:s uppdrag 

att granska, kommentera 
och belysa händelser och 
skeenden samt stimulera till 
debatt. 

nämnden ansåg också 
att sVt gett tillräckliga möj-
ligheter att bemöta kritik.

det var psykologiprofes-
sor sven Å Christianson 
vid stockholms universitet 
som hade anmält sVt till 
granskningsnämnden. ●

  

1 Vad har priset betytt 
för dig?

– Dels innebär det 
ju ett visst ekono-
miskt bidrag till min 
fortsatta forskning, 
men framför allt är 
det ett fint pris som 
jag även kan referera till 
då jag i framtiden söker 
nya medel till forskningen. 
Genom det här priset får också den 
forskning som jag ägnat många år åt 
och även doktorerat i – exponerings-
principer vid somatiska problem – en 
ökad uppmärksamhet. IBS (irritable 
bowel syndrome) karakteriseras av 
en rad kroppsliga symtom, så som 
smärta, avföringsrubbningar och 
and ra symtom från mag-tarmkana-
len. Med exponeringsbaserad inter-
net-KBT får vi positiva effekter på 
hela klustret av symtom och en ökad 
livskvalitet. 

2 Är IBS en sjukdom som ökar, sett 
till antal drabbade?

– Det är fler som talar om sjuk-
domen i dag och som känner igen 
diagnosen. Men några data på att det 
är fler som drabbas finns det inte. 

3 I prismotiveringen skriver na-
tionalkommittén för psykologi 

att din forskning understryker vikten 
av psykologiska faktorer vid IBS. 
Har den insikten och den teknik du 

utvecklat med internet-KBT 
lett till att fler får behand-

ling?
– Tillgången på 

behandling ökar, vi 
har sedan tidigare 
en mottagning vid 

Sabbatsbergs sjukhus 
och till hösten kommer 

även Internetpsykiatrin vid 
Karolinska universitetssjukhuset 

Huddinge att erbjuda exponerings-
baserad internet-KBT vid IBS. 

4 Hur går du nu vidare i din forsk-
ning kring IBS?

– Vi håller just nu på att rekrytera 
200 ungdomar i åldern 13-17 år, med 
buksmärtor, funktionell dyspepsi och 
IBS, till en nationell studie för att 
studera om de principer för expo-
neringsbaserad internet-KBT som 
används för vuxna även kan tillämpas 
på barn och ungdomar med IBS. Vi 
har fått 9 miljoner kronor i anslag för 
den här studien, varav 3,9 miljoner 
från Vetenskapsrådet. Det är förhål-
landevis stora anslag för att handla 
om psykologisk behandlingsforsk-
ning.● 

PETER öRn

4 frågor till Brjánn Ljótsson...
…psykolog och mottagare av Nationalkommittén  
för psykologis pris till yngre forskare 2013 och som i  
oktober presenterar sin forskning om exponerings-
baserad internet -KBT mot mag- och tarmstörningar.  

Den 30 oktober arrangerar Kungliga Veten-
skapsakademien i Stockholm symposiet The 
role of exposure treatment in functional so-
matic disorder, med Brjánn Ljótsson samt en 
rad internationellt kända forskare. Symposiet 
är kostnadsfritt.

Forskningsnotis
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AKTUELLT

D
et är strax efter lunch och 
Steven Hayes, professor 
i psykologi på University 
of Nevada, USA, sätter sig 
ner för den fjärde inter-

vjun den här dagen. Då har han dess-
utom hunnit med ett lunchseminarium 
om ACT (Acceptance and Commitment 

ACT bör kunna utvecklas från att bara vara en individanpassad terapiform 
till att vävas in i viktiga samhällsfunktioner och utgöra en ”grindvakt” som 
förebygger psykisk ohälsa. Metodens upphovsman Steven Hayes visioner 
om ACT sträcker sig långt utanför terapirummets väggar.

Therapy) på det bokförlag som nu ger 
ut en uppdaterad version av hans stan-
dardverk ACT Acceptance and Commit
ment Therapy i teori och tillämpning, vä
gen till psykologisk flexi bilitet (Natur & 
Kultur, 2014). ACT är hett just nu, inte 
minst i Sverige, och medias intresse är 
stort. Steven Hayes är både metodens 

skapare och dess främste företrädare på 
den internationella scenen. Ständigt på 
resa och nya projekt i vardande. 

Men själv är han egentligen inte in-
tresserad av att agera som någon sorts 
”ACT-försvarare” som hela tiden ska 
framhäva metoden och dess vetenskap-
liga stöd. 

text: PETER öRn  Foto: ULRICA ZWEnGER

Psykologiprofessor Steven Hayes:

kan vi skapa en mer
”Med ACT 
  
flexibel värld” 
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– Jag vill utveckla en modell för 
människor att leva ett bättre liv och 
psykologisk flexibilitet är en sådan mo-
dell. Den är förmodligen den enskilt 
starkaste – vi kan kalla det ”copingpro-
cess” – som vi i dag känner till, säger 
Steven Hayes.

Psykologisk flexibilitet är en av 
ACT:s grundpelare och handlar om att 
agera utifrån viktiga personliga värden 
trots närvaro av ett lidande av något 
slag. Steven Hayes hoppas och tror att 
principerna i ACT på sikt kan få en roll 
som ”grindvakter” i samhället för att 
förebygga psykisk ohälsa. I skolor, på 
företag, inom hälso- och sjukvården 
och på andra platser i samhället.

– Vi kan skapa en mer flexibel värld 
som vilar på humanistiska värden, där 
individer och grupper verkar utifrån 
tydliga värdebaserade grunder, säger 
Steven Hayes. 

Men de flesta förknippar ACT med psy-
koterapi på ett individplan. Den be-
skrivs ofta som den tredje vågens KBT, 
och utgår från att lidande uppstår från 
normala psykologiska processer där 
språket, dess symboliska kraft samt 
kognitionen är centralt. Hjälpen be-
står i att inte försöka undvika lidandet, 
exempelvis kronisk smärta, utan att 
acceptera det och i stället fokusera på 
viktiga värden och livsstärkande hand-
lingar för att uppnå ett bra liv. Mind-
fulness är en viktig del i ACT. Steven 
Hayes själv tjänar som ett bra exempel 
på vad det handlar om: Under många 
år led han av svåra panikattacker, han 
hade svårt att gå in i en hiss eller sät-
ta sig på en bio, till och med ringa ett 
telefonsamtal var förknippat med pa-
nikkänslor. Därför utvecklade han ACT 
som en behandling åt sig själv. 

– Vändpunkten kom när jag inte 
längre försökte fly från mina panikat-
tacker. Min senaste panikattack hade 
jag 1995. Visst kan jag fortfarande få 
attacker, men i dag kallar jag dessa 
ångestattacker. Skillnaden är att en 
ångestattack kan du låta pågå och leva 
igenom, du lämnar den med en känsla 

av att du växt och du är villig att möta 
den igen. En panikattack lämnar du 
med en känsla av att vara förminskad, 
att du absolut inte vill möta den igen. 
Det handlar helt enkelt om din relation 
till känslan, säger Steven Hayes. 

För att nå fram till ett sådant för-
hållningssätt ”måste livet i sig ha gett 
dig en del stryk”, säger han, och pekar 
dels på sina egna panikattacker, dels 
på medförfattarna till ACT Acceptance 
and Commitment Therapy i teori och 
tillämpning, vägen till psykologisk flexi
bilitet – psykologerna Kirk D. Strosahl 
och Kelly G. Wilson – som enligt ho-
nom har sina egna historier med de-
pression, självmordsbeteende och nar-
kotikamissbruk. 

– Själv använder jag mindfulness och 
principerna i ACT dagligen, både på 
mig själv och min familj, och det tror 
jag gäller för de flesta som arbetar med 
metoden. Det förstärker även din roll 
som terapeut. 

Genom att metoden bygger på sådana 
grundläggande faktorer som accep-
tans, värden i livet och mindfulness, 
har ACT bidragit till att psykologi och 
psykoterapi blivit avdramatiserat och 
mer tillgängligt för allmänheten, tror 
Steven Hayes. 

– ACT baseras på en normaliserande 
psykologi, att vi alla sitter i samma båt. 
Relationen mellan terapeut och klient 
är som mellan två likvärdiga individer, 
och du placeras inte in i ett fack bland 
”misslyckade”. Visst, som terapeut har 
du din speciella roll, du finns där för 
att hjälpa och bär på en viss vetenskap-
lig kunskap: du vet var man ska söka, 
hur det ser ut och kan föreslå vad som 
kan göras, det vill säga ungefär som en 
hantverkare. Men inom den modellen 
är relationen horisontell och vi ser till 
den kraft klienten själv har som indi-
vid, säger Steven Hayes. 

Genom det sätt ACT har utvecklats 
har intresset ökat även från terapeuter 
utanför KBT-traditionen, uppger Ste-
ven Hayes. 

– ACT är mer baserad på teorier 

från första vågen av beteendeterapier, 
på mer humanistiska kvaliteter, än på 
KBT-teorier även om sådana också in-
går. Metoden har också successivt bli-
vit lättare att arbeta med. När jag nu-
mera håller workshops är oftast upp till 
två tredjedelar av deltagarna icke KBT-
are, säger han.   

– Men även den traditionella KBT:n 
genomgår just nu förändringar. Går 
man på en stor KBT-konferens i dag 
handlar en stor del av föreläsningarna 
om mindfulness och acceptans. KBT 
ser inte ut som den gjorde för tio år se-
dan. Men i mina ögon är den här upp-
blandningen av metoder ganska rörig 
och inte speciellt vettig. 

ACT är användbart vid i stort sett alla 
psykiatriska diagnoser, menar Steven 
Hayes. Även för psykotiska patienter. 
Han har till och med försökt få sin 
amerikanske förläggare att ge ut en 
självhjälpsbok för psykotiska patienter, 
men ännu utan framgång. Förläggaren 
är tveksam till om någon skulle köpa 
boken. 

– Vi dehumaniserar och objektifierar 

STEVEn HAYES:

➤

Psykologiprofessor Steven Hayes:

flexibel värld” 

 n Född 1948

 n Professor i psykologi vid the University  
of nevada

 n Författare till ett 30-tal böcker och över 
500 vetenskapliga artiklar

 n Varit ordförande i bland annat the Ameri-
can Association of Applied and Preventive 
Psychology och the Association for Behavio-
ral and Cognitive Therapies

 n Rankades 1992 som den 30:e mest infly-
telserike psykologen I världen 1986-1990  
av the Institute for Scientific Information
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människor som vi inte riktigt förstår. 
Men vi har exempelvis prövat ACT i 
randomiserade studier med förstånds-
handikappade individer, personer med 
ett IQ på 70 och lägre, med ett resultat 
som liknar dem vid andra studier. Vi 
måste sluta att vara så fördomsfulla, 
säger Steven Hayes, och fortsätter: 

– Det finns tre-fyra randomiserade 
studier av ACT vid psykoser, bland an-
nat en ny studie som vi själva nyligen 
publicerat och som visat att patien-
ter kan lämna den slutna psykiatriska 
vården i förtid genom att de lärt sig 
hantera sina hallucinationer. Psykosen 
försvinner inte, men de kan leva ute i 
samhället med den. Alla slutar ju inte 
som matematikern och nobelpristaga-
ren John Nash som beskrivs i filmen A 
Beautiful Mind, för övrigt en bra ”ACT-
film”, men många kan ändå återfå ett 
bra liv och lämna sjukhuset.  

Steven Hayes är mycket kritisk till 
det sätt psykisk sjukdom kategoriseras 

i psykiatriska diagnoser. I ACT Accep
tance and Commitment Therapy i teori 
och tillämpning, vägen till psykologisk 
flexibilitet skriver han att ”inget av de 
vanligaste psykiska sjukdomssyndro-
men har ännu uppfyllt ens de mest 
grundläggande kriterierna för att anses 
vara ett sjukdomstillstånd – inte ens så 
dramatiska tillstånd som schizofreni 
eller bipolär sjukdom”. Enligt honom 
är psykiska sjukdomar mer myt än 
verklighet. 

– De som skapat syndromen i USA i 
form av diagnosmanualen DSM är inte 
professionen utan de som finansierar 
forskningen. Men den förhärskande 
synen på psykiska sjukdomar och psy-
kiskt lidande har egentligen inte lett 
till någon som helst utveckling. Om-
givningen säger att du har en sjukdom 
i hjärnan. Men visa mig då den patolo-
giska bilden på det som är sjukt i hjär-
nan. Det kan du inte! 

– Hjärnsjukdomshypotesen har inte 

varit annat än ett fortlöpande misslyck-
ande. Hur många misslyckanden behö-
ver du? Nu har vi 25-30 år av misslyck-
ande, nu borde det få vara nog.  

Följdriktigt är Steven Hayes även kritisk 
mot farmakologisk behandling av psy-
kisk sjukdom. I boken skriver han ex-
empelvis om antidepressiva läkemedel 
att ”även när de förskrivs på rätt sätt är 
de kliniska effekterna av dessa läkeme-
del bättre än placebo bara i de mest ex-
trema fallen”. 

– Andra som får dessa läkemedel 
är lurade. Det finns stora ekonomiska 
intressen som tjänar pengar på män  -       
 ni skors lidande, och i mina värsta stun-
der av paranoia är jag övertygad om att 
de vet att de inte minskar människors 
lidande men att de får pengarna att 
rulla. Det måste stoppas, och vi psyko-
loger har en särskild roll att spela: vi 
har den metodologiska kunskapen för 
att genomföra bra kontrollerade stu-

ACT ACCEPTAnCE AnD CoMMITMEnT 
THERAPY I TEoRI oCH TILLÄMPnInG

Vägen till psykologisk flexibilitet
Av steven C. Hayes, kirk d. strosahl  

och kelly g. Wilson
Översättning Mia ruthman

natur & kultur, 2014

Den första utgåvan av ACT Acceptance 
and Commitment Theory i teori och till-
lämpning, vägen till psykologisk flexibili-
tet, gavs ut på engelska 1999. nu har ACT 
blivit en välkänd psykologisk behandlings-
modell och har enligt den nya utgåvans 
fackgranskare, psykologen Tobias Lund-
gren och psykiatrikern niklas Törneke, på 
kort tid förändrat synen på psykoterapi och 
vad som orsakar mänskligt lidande.

En av bokens tre författare, psykologi-
professorn Steven C. Hayes på Institutio-
nen för psykologi vid University of nevada, 
är även metodens upphovsman. Hans ar-
bete har varit inriktat på att analysera män-

niskans språk och kognition i syfte att för-
stå och lindra mänskligt lidande. ACT utgår 
från att lidande i huvudsak uppstår utifrån 
normala psykologiska processer, i synner-
het människans språk och kognition. 

Den nya utgåvan av ACT Acceptance 
and Commitment Theory i teori och till-
lämpning, vägen till psykologisk flexibili-
tet, är kraftigt omarbetad och speglar den 
utveckling som skett inom forskning, teori 
och klinisk tillämpning. Med hjälp av fall-
exempel och dialoger visar författarna hur 
ACT kan bedrivas i praktiken. Boken vän-
der sig till såväl nybörjare som mer erfarna 
ACT-terapeuter. ●  

    

”Vi försöker nå miljöer  
där det kan finnas lidande, 
men inte på ett arrogant 
sätt utan med ödmjukhet”

➤
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dier som visar när det inte fungerar, 
säger Steven Hayes. 

Han framhåller dock att läkemedels-
behandling kan vara motiverat, även i 
kombination med ACT.

– Läkemedel kan till exempel vara 
ett sätt att få en patient som har en 
djup depression att bli mottaglig för 
behandling med ACT. Men läkemedel 
ska då användas i små doser och under 
en kort tid. 

Det starkaste vetenskapliga stödet 
för ACT är vid behandling av kronisk 
smärta, berättar Steven Hayes, som 
sedan länge samarbetar med psykolog 
Rikard Wicksell på Institutionen för 
klinisk neurovetenskap, Karolinska in-
stitutet, och som också är en av de le-
dande forskarna på området. 

– Det är Rikard Wicksell, plus någ-
ra team i England och USA, som just 
nu förändrar hela vår syn på kronisk 
smärta och möjligheterna att behandla 
den, säger Steven Hayes. 

Depression, stress och hallucinatio-
ner vid psykotiska tillstånd är andra 
exempel på där ACT har ett starkt ve-
tenskapligt stöd, säger Steven Hayes, 
och uppger att det nu har gjorts ett 
hundratal randomiserade ACT-studier. 
Även möjligheten att använda ACT ut-
vecklas. Metoden är i dag tillgänglig 
via internet, smartphones och böcker. 
Steven Hayes:

– Vi har själva nästan blivit lite 
chockerade av hur effektivt ACT kan 
vara via internet och böcker, men det 
gäller ju också för annan typ av evi-
densbaserad psykoterapi. Du kan få 
upp till två tredjedelar av den effekt 
som en personlig session ger och det 
innebär en fantastisk möjlighet att leva 
upp till de behov som finns i samhället.

Intresset för ACT bland terapeuter 
ökar hela tiden och den organisation 
som samlar forskning och annat som 
rör ACT, Association for Contextu-
al Behavioral Science (ACBS), har nu 
drygt 7 000 medlemmar. Bara under 
2013 ökade antalet med 1 000 medlem-
mar, berättar Steven Hayes. 

Själv ser han få begränsningar i sina 
visioner om ACT:s framtid. Han be-
rättar om ProSocial, ett webbaserat 

projekt som han tror ska ”bidra till 
en bättre värld genom att få grupper 
att fungera bättre tillsammans genom 
starkare gruppidentitet, rättvisa och 
inkluderande beslutsprocesser samt 
snabba och rättvisa konfliktlösningar”. 
Han beskriver det som en blandning av 
evidensbaserad psykoterapi och socio-
logi under ett evolutionsvetenskapligt 
paraply – som ACT applicerat på grup-
per i stället för på individer. ProSocials 
webbplats ska lanseras under året. 

– De grupper vi vänder oss till kan 
vara religiösa samfund, skolor, företag 
etc. Projektet grundar sig i ett samar-
bete med evolutionsbiologen David 
Sloan Wilson och är en sorts allians 
mellan psykologi och biologi som tidi-
gare inte funnits, säger Steven Hayes.  

Ett annat ACT-projekt pågår i det krigs-
härjade västafrikanska landet Sierra 
Leone, ytterligare ett i Nepal. 

– Vi försöker nå miljöer där det kan 
finnas lidande, men inte på ett arrogant 
sätt utan med ödmjukhet och säger att 
vi har kunskap om processer som kan 
påverkas och att vi därför kan vara till  
hjälp, säger Steven Hayes. 

Det är lätt att associera till en när-
mast religiös målsättning då Steven 
Hayes beskriver sin vision med ACT. 
Metoden har också en ganska stark 
koppling till buddhismen, säger han.

– Visst, det finns något religiöst över 
ACT på så vis att vi bryr oss djupt om 
människors villkor och att vi som pro-
fessionella utmanas till att bidra till 
förändring och på ett sätt som består. 
Men medan den traditionella religio-
nen har svaren på allt, och den berättar 
för dig vilka värden i livet som är vikti-
ga, så handlar det i ACT om att du ska 
berätta om de värden som är viktiga 
för dig. Jag som terapeut kan i dialog 
med dig förstärka betydelsen av dessa 
värden och bidra till att du får ett mer 
vitalt liv kring dessa värden. 

– I ACT-projektet i exempelvis Sier-
ra Leone, där metoden används vid 
PTSD och nu sprids över hela landet, 
handlar det för mig inte om religion. 
Det handlar om människor som bryr 
sig om andra människor, säger Steven 
Hayes. ●  

ATT LEVA MED SMÄRTA. 
ACT som livsstrategi

Av rikard Wicksell
natur & kultur, 2014

NYtt i trYCk

Ett meningsfullt liv 
trots smärta

En av fem i Sverige lider av långva-
rig smärta och nästan varannan av 
dem upplever att den smärtlindring 
som de får i sjukvården fungerar 
dåligt. det handlar till exempel 
om smärta som är oförklarad, 
som finns där trots att man inte är 
skadad eller sjuk. 

Smärta som inte går över är 
en påfrestning som är svår att 
hantera, vardagen påverkas, 
sömnen förstörs, många upplever 
att de inte klarar att genomföra 
aktiviteter. i sin bok Att leva med 
smärta. ACT som livsstrategi vän-
der sig psykolog och med dr rikard 
Wicksell till alla som lever med 
sådan smärta. Han är verksam vid 
institutionen för klinisk neuroveten-
skap vid karolinska institutet och är 
en av grundarna till sektionen för 
beteendemedicinsk smärtbehand-
ling vid karolinska sjukhuset.

Till kliniken kommer patienter 
med långvariga smärtsyndrom för 
att få hjälp att förbättra sin tillvaro 
även om smärtan inte försvinner. 
Med hjälp av ACt får patienterna 
lära sig metoder för att bryta en 
ond cirkel av undvikandebeteende 
och att förhålla sig till smärtan så 
att den hindrar eller stör så lite som 
möjligt.

Boken är skriven på ett enkelt 
och lättfattligt språk och vänder sig 
till allmänheten. den innehåller öv-
ningar och självtest som även finns 
på www.attlevamedsmärta.se. ●

AKTUELLT

Rikard Wicksell
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P
ride-paraden gick från Maria-
torget till Östermalms IP. Un-
der den närmare fyra timmar 
långa promenaden i stark sol 

turades deltagarna om att bära Psyko-
logförbundets banderoll, och vinka till 
den applåderande publiken. 

– Det är viktigt att visa vårt stöd för 
alla människors lika värde. Att gå med 
i Pride-paraden är en möjlighet att visa 
det, sa Ulrika Sharifi, psykolog och 2:e 
vice ordförande i Psykologförbundet.  
Hon in ledde sin semester med att gå 
med i Värmland Pride i Karlstad och av-
slutar den nu med Stockholm Pride.

I paraden fanns även Etikrådets ordfö-
rande Kristina Taylor, som också un-
derströk betydelsen av att psykologer 
engagerar sig i dessa frågor. På frågan 
vad det betyder att hon som Etikrå-
dets ordförande går med, svarade hon: 

– Jag vill vara en del av att psyko-

”Vi vill visa att alla människors  
lika värde är viktigt”

AKTUELLT SToCKHoLM PRIDE 2014

Psykologförbundet på Pride:

Rekordmånga deltog i Stockholm Prides parad 2014. För första 
gången gick Sveriges statsminister med, liksom representanter 
från Sveriges Psykologförbunds styrelse. Och Pride-publiken 
applåderade stort när Psykologförbundet gick genom stan.

loger engagerar sig och är synliga i oli-
ka rättighetsfrågor. Etikrådets uppdrag 
handlar mycket om att bidra till att psy-
kologer utvecklar sin förmåga att upp-
märksamma och agera när människor 
inte får det de behöver och har rätt till 
i samhället. Därför kändes det som en 
självklar sak att delta i Pride-paraden.

Av de uppskattningsvis närmare 
sextio personer som gick med Psyko-
logförbundet dominerade den yngre 
generationen psykologer och psykolog-
studerande. Många som även gick med 
i förra årets parad som arrangerades av 
Studeranderådet, sa att det då bara var 
psykologstuderande i paraden. Att det 

i år fanns flera yrkesverksamma kolle-
gor, uppskattades därför stort. Även om 
många gärna hade sett fler. 

– Det verkar som det här är lite av 
en generationsfråga. Vi saknar fler 
äldre psykologer med erfarenhet, sa 
Sara Renström, studerandeledamot i 
förbundsstyrelsen, samt i förbundets 
kompetensgrupp för hbtq-frågor.

Varför går du med Psykologförbun-
det i Pride-paraden?

– Därför att det är viktigt att psyko-
loger syns. Det är en liten symbolhand-
ling som jag tror har stor betydelse för 
kåren men också för allmänheten, sa 
Lovisa Alehagen, blivande PTP-psyko-

log.
Bozena Fatyga, psykolog:
– Jag är själv homosexuell, och jag 

vill visa att vi som psykologer är öpp-
na för olika sexuella läggningar.

– Jag gick med förra året också, 

text: KAJSA HEInEMAnn  Foto: ULRICA ZWEnGER

God stämning när förbundet 
samlades inför paraden. 

Bozena Fatyga och Monika Partyka

Anders Ölund

Sara Renström, Haydar Adelson och Kristina Taylor
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På Stockholm Pride 2010 hölls semina-
riet ”Vad kan hbt-kompetens innebära för 
psykologer”, som utgick från en psykolog-
examensuppsats och som i likhet med 
internationell forskning visade att psyko-
loger i sverige brister i sitt bemötande när 
det gäller hbtq-personer. sedan dess har 
brittiska psykologförbundet kommit med 
nya riktlinjer 2012. och förra året antog 
sveriges Psykologförbund en policy för evi-
densbaserad praktik som innebär att varje 
psykolog bör ha kompetens att anpassa 
behandlingen utifrån klientens unika livs-
situation, så som sexualitet eller könsiden-
titet. 

Men, konstaterar panelen för årets se-
minarium på Pride, fortfarande återstår 
mycket att göra för att öka psykologers 
kunskap om hbtq, samt att bli bättre på be-
mötandet av hbtq-personer. 

– Vi har blivit uppmärksammade på att 
vi behöver skapa mer kunskap om hbtq 
inom psykologkåren. det är tydligt och det 
tar vi ansvar för. därför har vi valt hbtq- 
frågor som ett av fyra områden som vi 
inom förbundet väljer att fokusera på, sa 
Ulrika sharifi.

På seminariet diskuterades hur det skulle 
ske med utgångspunkt i de nya riktlinjer-
na som publicerats internationellt, samt 
vägledningen som antagits av Psyko-
logförbundet. Även frågan om att införa 
hbtq-certifiering togs upp, liksom huru-
vida förbundet kan påverka psykologpro-
grammens innehåll.  

– kunskapen om och engagemanget i 
hbtq-frågor varierar mycket både inom och 
utanför förbundet. därför är vi angelägna 
om att få input från er i dag, fortsatte Ulrika 
sharifi.

Hur ska vi få med de psykologer som inte 
ser att de saknar kompetens inom detta?  
undrade sara nilsson lööv, och sa att 

Psykologförbundets seminarium på Stockholm Pride lockade 
många. Panelen, som bestod av flera ur kompetensgruppen 
för hbtq, samtalade utifrån rubriken: ”Psykologers bemötande 
– Hur kan vi bli bättre?” 

och går med för att visa att allas lika 
värde är viktigt, sa psykologstuderande 
Anders Ölund.

Även om majoriteten var unga fanns här 
även några yrkesverksamma psykolo-
ger. 

– Jag går med för att vara med och 
visa att Psykologförbundet är i full färd 
med att vädra ut gamla, förlegade fö-
reställningar om sexualitet och kön, sa 
Eva Hedenstedt, psykolog och specia-
list i klinisk psykologi och får medhåll 
av Gunn Johansson, professor emerita.

– Jag missade att gå med förra året, 
jag tycker det är jätteviktigt att Psyko-
logförbundet går med nu, eftersom man 
tidigare inte varit så bra på de här frå-
gorna, sa hon.

För psykolog Monika Partyka var det 
här första gången hon går med förbun-
det.

– Tidigare skämdes jag lite för kåren, 
men jag tycker att Psykologtidningen va-
rit så bra som tagit upp de här frågorna i 
olika artiklar. Så nu ville jag gå! 

Så här summerade Kristina Taylor 
dagen:

– Det var riktigt skoj! Och upplyftan-
de att möta så många glada tillrop och 
kärleksfulla ansikten i publikhavet. ●

Anders Wahlberg, ordförande i Sveriges Psykologför-
bund, skulle ha gått med i Psykologförbundet i Pride- 
paraden men var av familjeskäl tvungen att lämna 
återbud. Han meddelar att han kommer att  
gå med i paraden nästa år.

Ulrika Sharifi:

 n Seminariet ”Psykologers bemötande – Hur kan vi bli bättre?” hölls 1 augusti på Stockholm 
Pride, på Kulturhuset. Arrangör var Sveriges Psykologförbund och deltog gjorde: Sara nilsson 
Lööv, psykolog, Indra Windh, psykolog, Ulrika Sharifi och Andy Candy, sakkunnig i transfrågor, 
och moderator var Tove Lundberg, psykolog och doktorand vid oslo universitet.

 n I seminariet ”Är den psykiatriska vården tillgänglig för alla? (RFSL), deltog även Birgitta 
Johansson niemelä, psykolog och ledamot i förbundets Etikråd.

Eva Hedenstedt

”Vi behöver skapa mer kunskap 
om hbtq inom psykologkåren”

det fortfarande inom förbundet och kåren 
finns en förlegad patologiserande syn på 
hbtq-personer.   

– Mycket av den kritik som riktats mot för-
bundet är berättigad. därför är det viktigt att 
förbundet tydligt tar avstånd från denna syn, 
ser sin egen historia och ber om ursäkt, sa 
sara nilsson lööv.

Moderator Tove Lundberg ställde frågan: 
Vad ska vi då göra?

– Bjud in rFsl till förbundsstyrelsen, de 
har massor med kunskap. dessutom skulle 
det skicka ut bra signaler till medlemmarna, 
föreslog sara nilsson lööv.

indra Windh föreslog införandet av rikt-
linjer: 

– Vi svarar för en legitimation och ska hålla 
oss till vetenskap och beprövad erfarenhet, 
men det är också viktigt med ett normkritiskt 
tänkande. Jag vill gärna peka på det person-

liga ansvaret, att utbilda oss och delta i nät-
verk. Jag tror att det är bra med riktlinjer, vi 
behöver något konkret. 

Men att införa riktlinjer skulle, enligt Ulrika 
sharifi, kräva enorma resurser som Psyko-
logförbundet inte har. Ulrika sharifi hänvisa-
de till de brittiska riktlinjerna, som förbundet 
försöker göra tillgängliga för medlemmar i 
sveriges Psykologförbund. 

– Vi vill uppmuntra och uppmana psyko-
loger att själva uppdatera kunskap och föl-
ja forskningen inom dessa frågor, sa Ulrika 
sharifi. ●                                KAJSA HEInEMAnn

”Kunskapen om  
och engagemanget i
hbtq-frågor varierar 
mycket både inom  
och utanför förbundet”

Ulrika Sharifi
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AKTUELLT

P
olitikerna, som fått stränga 
order att bara tala fyra 
minuter vardera, kom väl 
förberedda till Psykolog-
förbundets utfrågning i 

kårhuset Rindi i Visby på tisdagen. 
Psykologförbundets ordförande An-
ders Wahlberg hälsade välkommen och 
Jenny Klefbom, privatpraktiserande 
psykolog som framför allt arbetar med 
barn och unga, drog statistiska fakta 
om hur den psykiska ohälsan drabbar 
alla grupper i samhället. Behoven är 
stora och resurserna otillräckliga:

Vad vill politikerna göra åt att den psykiska ohälsan ökar?  
Det var temat för Psykologförbundets seminarium i Alme-
dalen. Slutsatsen blev: Förebyggande arbete kostar, men  
vad blir priset för samhället och individen om ingenting görs?

– I Stockholm saknas helt psykolo-
gisk primärvård för barn och ungdom. 
Det finns ingenstans vi kan hänvisa 
barn till, sa Jenny Klefbom under sin 
inledning.

Psykologförbundet har räknat ut att 
den psykiska ohälsan kostar samhället 
70 miljarder kronor per år. Nu är det 
dags att göra något åt problemen. Vad 
vill våra politiker satsa på?

Politikerna hade fått välja två frågor 
vardera bland Psykologförbundets 
hjärtefrågor – psykiatrin, elevhälsan, 

kvacksalverifrågan, sjukskrivningsrät-
ten, tillgång till psykologisk hjälp i pri-
märvården med mera. 

Först ut var Agneta Luttropp, riksdags-
ledamot för Miljöpartiet. Partiet vill att 
elevhälsan ska gälla även de barn som 
inte går i skolan, upp till 19 år, förklara-
de hon. Barnombudsmannen och Sve-
riges Kommuner och Landsting (SKL) 
föreslås utarbeta ett kontrakt som ger 
elever rätt att vid behov få tillgång till 
insatser från elevhälsan.

– Skollagen behöver kompletteras 

Karin Rågsjö (V), Magnus Sjödahl 
(KD) och  Agneta Luttropp (MP) 
under debatten i Almedalen. 

”Satsa mer på 
förebyggande arbete”

text oCH Foto: CARIn WALDEnSTRöM

ALMEDALEnAKTUELLT
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med en tydlig rätt och garanti för elev-
en att få insatser från elevhälsans per-
sonal, sa hon.

Kristdemokraten Magnus Sjödahl 
framhöll att staten under åren 2011-
2014 gjort en satsning som uppgick till 
650 miljoner, men att den inte hade 
utnyttjats fullt ut eftersom kravet var 
att även kommunerna skulle skjuta till 
hälften av finansieringen för insatserna.

– En del mindre kommuner säger att 
de inte har råd. Men det finns positiva 
exempel.  I Sunne kommun har man 
till exempel satsat tre miljoner kronor 
vilket resulterat i tolv nya tjänster till 
skolhälsovården.

KD vill också införa en elevhälsoga-
ranti.

– Inom 24 timmar ska man kunna 
komma i kontakt med skolhälsovården, 
sa Magnus Sjödahl.

Moderaternas Saila Quicklund slog 
ett slag för teamarbete:

– Jag är sjukgymnast och har jobbat 
i team med psykologer och har sett be-
tydelsen av teamarbetet i elevhälsan. Vi 
moderater vill att det ska vara en bättre 
tillgänglighet och även tätare besök hos 
skolsköterskan. Vi kommer att arbeta 
för bättre tillgänglighet i elevhälsan.

Gustav Hemming, Centerpartiet, beto-
nade vikten av förebyggande arbete. 

– Vi måste ge resurser till förebyg-
gande insatser, framför allt inom psyki-
atrin. Idag satsar vi mer än vad vi gjort 
på länge, ändå går det för långsamt.

När det gäller frågan om patientsä-
kerheten och kvacksalveri var alla i 
panelen överens om att det behövs ett 
skydd för patienten även när det gäller 
behandling av psykiska sjukdomstill-
stånd.

– Vi har listat diagnoser på det medi-
cinska området som enbart får behand-
las av hälso- och sjukvården. Det bör 
utvidgas, sa Johan Pehrson, FP.

– Även Socialdemokraterna vill för-
bjuda att olegitimerad personal be-
handlar svåra psykiska sjukdomar sa 
Lennart Axelsson, Socialdemokraterna.   

Karin Rågsjö, Vänsterpartiet, betonade 
vikten av psykologisk kompetens inom 
psykiatrin:

– Den psykiatriska slutenvården be-
höver öppnas upp. Behandlingen är i 
dag framför allt fokuserad på medici-
nering. Det är bra att det finns medici-
ner, men det behövs också helt andra 
insatser som samtal med psykolog, vil-
ket är svårt att få i dag. 

Samtidiga partier var överens om 
att det behövs tillgång till psykologisk 
kompetens på vårdcentralerna.

Lennart Axelsson, S:
– Den förebyggande vården är egent-

ligen den viktigaste. När det handlar 
om vårdcentralerna måste de ha ett 
brett uppdrag där psykolog ingår. Det 
är skrämmande att det inte finns till-
gång till psykolog på alla vårdcentraler.

Miljöpartiet anser att man ska kunna 
få privat psykologisk behandling inom 

Det är barnens behov som ska avgöra hur 
förskolan organiseras, står det i skolverkets 
allmänna råd. Men i verkligheten är det 
ekonomin som styr i många kommuner och 
barnens behov riskerar att komma i and ra 
hand. 

det anser Psifos, yrkesföreningen för 
psykologer i förskola och skola, som arran-
gerade ett välbesökt seminarium om för-
skolan under Almedalsveckan i Visby. 

Bakgrunden är att psykologerna är oroade 
över att skolverket tagit bort riktmärket på 
15 barn per grupp i sina allmänna råd.

– Vi tar emot barn från ett års ålder i för-

skolan, men kan vi garantera att barnen 
verkligen har det bra, frågade Psifos ordfö-
rande Anna sandell.

Psykologerna kräver ett maxtak för 
barngruppernas storlek för att garantera 
att antalet barn i barngruppen inte blir för 
stort. Vid seminariet medverkade skolver-
kets generaldirektör Anna ekström:

– Maxtak är en fråga som är upp till po-
litikerna att besluta om. Men ni psykologer 
i förskolan gör väldigt stor nytta genom att 
uppmärksamma den här frågan. Fortsätt 
att kritisera och fortsätt att ligga på. ●  

högkostnadsskyddet, och att psykolo-
ger ska kunna sjukskriva patienter.

Johan Pehrson, FP:
– Det är viktigt att man tillåter mång-

fald i vården och inte stänger ner vård-
centraler för att de inte är drivna av 
politiker. Vårdvalet i Stockholm har 
bidragit till att fler får hjälp nu än tidi-
gare.

Men Karin Rågsjö från Vänsterpartiet 
framhöll att man måste kunna välja be-
handling också, inte bara vårdcentral:

– I Stockholms innerstad finns mas-
sor med vårdcentraler att välja på. 
Men om jag frågar: ”Vad kan jag få för 
hjälp?”. Då, finns det inte mycket att 
välja på. Vi måste skapa en första lin-
jens mottagning för patienter med psy-
kisk ohälsa. Valfrihet i all ära men vi 
behöver också valfrihet för patienten 
att välja innehåll. 

Moderatorn Camilla Ländin: 
– Vad har vi för garantier för att det 

har hänt något om fyra år, så vi inte hör 
samma vackra löften.

Agneta Luttropp, MP:
– Vad kostar det att inte göra någon-

ting? Jag vet att landstingen ibland 
blöder ekonomiskt, men vad blir kost-
naden för samhället och individen om 
ingenting görs?

Anders Wahlberg:
– Det är oerhört positivt det vi fått 

höra. Vi finns också tillgängliga för att 
ge information och diskutera de här 
frågorna ytterligare med er. ●

Psykologer kräver maxtak i förskolan

AKTUELLT ALMEDALEn

Maria Stockhaus, SKL, Anna Sandell, Psifos 
och Emma Henriksson, KD.

Seminariet finns på psykologförbundet.se
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M
änniskan blir 
äldre. Frågan är 
hur äldre kan 
leva ett så bra 

liv som möjligt? Vilka sam-
hälleliga utmaningar finns? 
Och vad kan vi själva göra? 
Dessa frågor aktualiserades 
på årets kongress i geron-
tologi, med titeln: Age Well. 
Challenges for individuals 
and society.

Professor James W Vaupel 
från Danmark höll en un-
derhållande föreläsning The 
longevity transformation om 
det han kallar en livslängds-
revolution. Om inget drama-
tiskt händer kommer 50 pro-
cent av barn födda 2010 fira 
sin 100-årsdag. Orsakerna, 

 åldras vi bäst?” 

enligt honom, är 25 procent 
gener, 10 procent barndom 
och resten hur vi lever våra 
liv efter 20-årsåldern.

Kongressen i gerontologi, 
som arrangerades av psyko-
logiprofessor Boo Johansson 
och geriatrikprofessor eme-
ritus Sten Landahl, inleddes 
med föreläsningen Expe
riences from a life long re
search career av den 91-årige 
nobelpristagaren professor 
emeritus Arvid Carlsson och 
avslutades med How to live 
up to 100 years and enjoy it av 
professor Timo Strandberg, 
årets vinnare av Nordens 
mest prestigefyllda veten-
skapspris inom gerontologi, 
Sohlbergpriset. Där emellan 

  ”Vi blir allt äldre 

fanns en rad plenara sessio-
ner, ”state-of-the-art-lectu-
res”, symposier, sessioner 
och posters. 

Christine E Swane från 
Danmark gav en gripande 
skildring av en patient med 
demensdiagnos som uppre-
par samma sak. Men lyssnar 
man noga på berättelsen 
finns det för varje gång ett 
litet tillägg. Hos en demens-
patient förutsätts upprep-
ningar vara glömska. Men 
det kan i stället vara ett sätt 
att få ordning på det som är 
obegripligt.

För mig som geropsykolog var 
Ken Laidlaws föreläsning 
Psychological treatment of 

older adults av störst intres-
se. Ken Laidlaw arbetar på 
University of East Anglia, 
Norwich Medical School, 
som huvudansvarig för 
det kliniska momentet på 
psykologprogrammet. Som 
psykolog har han ett in-

CBT FoR oLDER PEoPLE
 An Introduction 

Av ken laidlaw
University of east Anglia, 2015.

Ken Laidlaw:
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Närmare tusen personer från hela världen deltog 
då den 22:a Nordiska kongressen i gerontologi 
arrangerades i Göteborg. Psykolog Ken Laidlaw 
var en av många föreläsare.
Läs geropsykolog Birgitta Ingridsdotters rapport.
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22nD noRDIC ConGRESS oF GERonToLoGY

 n årets titel: Age Well. Challenges for individuals and society (25-28 maj)

 n Ansvariga för konferensen: psykologiprofessor Boo Johansson och 
geriatrikprofessor emeritus Sten Landahl. 

 n Mer info: www.22nkg.com

 n nästa års kongress, 23rd nordic Congress of Gerontology,  
arrangeras i Tammerfors, Finland, maj 2016.
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tresse för evidensbaserade 
behandlingar, främst KBT 
vid depression och ångest-
tillstånd. Hans meriter inom 
området är omfattande. 

Ken Laidlaw har tillbring-
at ett år vid University of 
Pennsylvania tillsammans 
med Aaron T Beck, och 
utarbetat ett antal manualer 
som används internationellt 
och skrivit ett flertal böcker 
om kognitiva terapier med 
äldre samt forskat inom 
området.

Laidlaw gick igenom 
stressorer som äldre möter 
och hur dessa kan ge negati-
va känslor som automatiskt 
ger tankar och beteenden 
som stärker omedvetna 
core-beliefs, som: ”jag är 
självisk”, ”jag är svag”. 
Dessa i sin tur ger upphov 
till conditional beliefs som: 
”om jag måste be om hjälp 
bevisar det att jag är svag”.  
Enligt Laidlaw har många 
äldre en negativ attityd till 
åldrandet. Man förväntar 
sig att det ska vara svårt och 
tyvärr blir det lätt självupp-
fyllande. 

Ken Laidlaw har arbetat 
med KBT både individuellt 
och i grupp vid depression, 
men förordar individual-
terapi vid olika ångesttill-

stånd. Även om GAD har 
blivit kroniskt, kan viss för-
bättring uppnås med terapi. 
Generellt sett är behand-
lingen i princip lika för alla 
åldersgrupper, men det som 
särskiljer terapi med äldre 
är att klienten har mer livs-
erfarenhet än terapeuten. 

Detta kan, enligt Laidlaw, 
användas genom att fråga 
efter de tre till fem viktigas-
te livshändelserna för att 
se hur patienten handskats 
med dessa tidigare och hur 
klienten kan använda sig av 
detta i dag. 

Efter föreläsningen frågade 
jag Ken Laidlaw vad som 
fick honom att börja arbeta 
med äldre?

– Jag älskar att höra deras 
berättelser. De har varit med 
om så mycket och har ett 
perspektiv som man som 
yngre saknar. Jag har träffat 
äldre som säger att detta är 
den bästa tiden i deras liv, 
vilket gör mig själv nyfiken 
på att bli äldre. 

Ken Laidlaws äldsta 
patient, hittills, var 89 år. Det 
är, menade han, viktigt att 
förmedla att även äldre kan 
bli lite bättre med terapi, och 
det räcker som incitament 
för att fortsätta. 

– Det som ofta hindrar är 

attityder till åldrandet, både 
hos patient och hos tera-
peut. Det är viktigt att man 
kartlägger dessa i början av 
terapin och sätter rimliga 
mål med terapin, sa Ken 
Laidlaw. 

Han har ingen förståelse 
för att man kan bli för gam-
mal för terapi. För honom, 
som arbetar i en forsk-
ningsmiljö och inom en 
medicinsk disciplin, är det 
viktigt med evidensbasera-
de metoder. För att lyckas 
i terapier med äldre, (KBT, 
IPT och PP, som alla har 
visat sig vara verkningsful-
la), bör man, för att citera 
Ken Laidlaw ”help clients 
to use their experience, 
have self-compassion and 

help clients to find their own 
self-compassion and that the 
staff, if the client is institu-
tionalized, will have realistic 
goals – a package of care”.  

För att sammanfatta årets 
kongress: För att skapa bästa 

förutsättningar för ett hälso-
samt liv och ett bra åldrande 
gäller de gamla ”sanning-
arna”: motionera, sova, äta 
rätt tillsammans 
med social 
interaktion, 
upplevd kont-
roll och en 
grundläggande 
optimistisk lägg-
ning.●

BIRGITTA InGRIDSDoTTER
Psykolog och ordförande i sveriges 

geropsykologers förening

Många äldre har en negativ attityd  
till åldrandet. Man förväntar sig  
att det ska vara svårt, och tyvärr  
blir det självuppfyllande” 

Vid gerontologi-kongressen deltog fr v: dr Anne Ingeborg Berg, professorerna Boo Johansson och Sten Landahl, samt forskaren Nils Beckman. 
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FACKLIGT

Anna Sandell är skolpsy-
kolog i Stenungsund och 
ordförande i Yrkesförening-
en psykologer i förskola och 
skola, Psifos, samt ledamot i 
förbundsstyrelsen, FS. Hon 
valdes in i styrelsen ”från 
golvet” under kongressen i 
höstas.

– Det känns tryggt och bra 
att arbeta i en styrelse som är 
kompetent och ansvarsfull, 
säger hon. Frågorna stöts 
och blöts innan vi fattar 
beslut och jag har verkligen 
fått insyn i hur litet vårt 
förbundskansli är och hur 
mycket ideellt arbete som 
driver Psykologförbundets 
frågor.

– Jag ser gärna att vi i FS 
kan träffas oftare för att få 
kontinuitet och hålla igång 
processer. Vi som inte ingår i 
presidiet kan annars komma 
lite långt bort från uppdraget 

Landstinget i Jönköping har 
missgynnat en landstingsan-
ställd psykolog i samband med 
dennes förtroendeuppdrag. 
Det anser Sveriges Psykolog-
förbund som tar frågan vidare 
till Arbetsdomstolen, AD. 

– Vi beklagar att vi inte har 
lyckats nå samförstånd under 

och ansvaret. Även om de 
flesta i FS arbetar heltid har 
vi möjlighet till tjänstledighet 
från våra jobb för fackligt 
arbete. Det finns utrymme för 
fler möten.

Styrelsen är i färd med att 
rekrytera en förbundsdi-
rektör då Örjan Salling går 
i pension våren 2015. Man 
ska också tillsätta tjänsten 
som förhandlingschef efter 
Nikki Vagnér, som är ny 
förbundsjurist.

–Det blir svårt att ersät-

ta Örjan Salling. Men det 
känns som vår ordförande 
Anders Wahlberg är otroligt 
engagerad i frågorna och 
kan hitta bra lösningar ut-

ifrån de personer som redan 
finns. 

Styrelsen hoppas att den 
nya förbundsdirektören 
kommer på plats under 
hösten.

En ständigt aktuell fråga 
är specialistutbildningen. 
En arbetsgrupp håller på att 
arbeta fram förslag på hur 
utbildningen ska förankras i 

arbetslivet och att det skapas 
nya specialisttjänster. Styrel-
sen ska ta fram strategier och 
mål för att göra utbildningen 
ännu mer samhällsrelevant. 

– Specialistutbildningen 
får allt fler sökande. Det 
innebär samtidigt ökade 
kostnader för förbundet. Nu 
diskuterar vi utökade medel 
till utbildningen, dels genom 
att få till en statlig finansie-
ring, dels genom att höja 
avgiften för den som söker 
till utbildningen. Avgiften 
som tas ut av de sökande har 
varit densamma i tjugo år. Vi 

”Skola och utanförskap
är viktiga psykologfrågor i valrörelsen”
Psykologförbundet laddar inför höstens riks-
dagsval. 
– Att höras och synas med våra frågor är sär-
skilt viktigt i år, säger Anna Sandell, ledamot i 
förbundsstyrelsen.

lokal och central förhandling, 
säger Jenny Wahlbäck, jurist 
och ombudsman på Psykolog-
förbundet. Men eftersom detta 
är en principiellt viktig fråga 
för oss, att föreningsrätten ska 
lämnas okränkt, anser vi att 
frågan måste tas vidare till AD. 

– Fackligt arbete måste 

respekteras och ingen ska 
hamna i ett sämre läge hos 
arbetsgivaren på grund av sitt 
fackliga engagemang. 

– om AD gör bedömningen 
att landstinget har brutit mot 
gällande lagstiftning, anser vi 
att de ska utge ett allmänt ska-
destånd för den kränkning som 

lagbrottet inne-
burit, fortsätter 
Jenny Wahlbäck.

Sveriges 
Psykologförbund 
har även yrkat 
på ett allmänt 
skadestånd till 
förbundet. Skälet, 

”Specialistutbildningen  
får alltfler sökande”

Psykologförbundet driver ärende vidare i AD

Jenny Wahlbäck

Anna Sandell

nytt FrÅn Fs: 
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– Det finns olika kurser att 
välja på för den som vill bli 
specialist och för att säker-
ställa en relevant kombina-
tion av kurser i varje enskilt 
fall vill vi ta tillvara färdiga 
specialisters nyanserade 
helhetsperspektiv, säger 
specialistutbildningens rek-
tor Thomas Lindgren. 

Specialistkurser kommer 
även i fortsättningen att 
ackrediteras av det nya spe-
cialistkansliet som antingen 
en breddkurs, eller som en 
fördjupningskurs och då för 
en specifik inriktning. 

Ackrediteringen kommer 
också att vikta kurser med 
hänsyn till hur stor del de 
kan utgöra i en hel specia-
listutbildning, oavsett den 
enskilda kursens omfatt-
ning. Det krävs att en bli-
vande specialist genomgår 
sex ackrediterade kurser, 
varav fyra måste vara in-
riktningsspecifika fördjup-
ningskurser. 

– Till dess att specialistut-
bildningen blivit en helt 
sammanhållen utbildning 
är en viktig kvalitetsfråga 
hur kurser på bästa sätt 

”Färdiga specialister  
behövs som  
studierådgivare”

kommer att ta fram ett nytt 
avgiftsförslag till rådskonfe-
rensen i oktober.

I ett litet förbund handlar det 
ofta om att prioritera mellan 
olika utgifter. 

– Vi känner ett stort ansvar 
för ekonomin och arbetar 
mycket med att följa och 
förstå de ekonomiska proces-
serna. Vi vill få utbildning 
i ekonomiska frågor och i 
juridik, villkorsfrågor och 
medieträning. Vi är också 
sårbara ekonomiskt, så vi be-
höver hålla en rimlig nivå på 
kostnaderna, berättar Anna 
Sandell.

– Det är viktigt med en 
balans mellan fackliga 
frågor och professionsfrå-
gor. Många ser i likhet med 
mig professionsfrågorna 
som mycket viktiga men vi 
måste också kunna hantera 
villkorsfrågorna på ett bra 
sätt. Ett större förbund som 
representerar många med-
lemmar på en arbetsplats 
har bättre möjligheter att 
påverka. 

En fråga som diskuteras i 
FS är att öka medvetenheten 

enligt Jenny Wahlbäck, är att 
förbundet anser att landsting-
ets agerande i detta fall har 
kommit att utgöra ett intrång i 
Psykologförbundets verksam-
het. 

– Möjligheten att bedriva 
ett framgångsrikt lokalfackligt 
arbete har försämrats, säger 

och kunskapen om hbtq-per-
soner i psykologkåren. 

– Vi har ett mycket starkt 
engagemang i de frågorna 
och vi diskuterar hur vi bäst 
ska göra ett ställningsta-
gande. Vi har sett att tidigare 
uttalanden från förbundet i 
den frågan inte håller över 
tid för att samhället har för-
ändrats. Därför kanske det 
tar lite tid innan vi reagerar 
eller agerar – det handlar 
om att göra rätt snarare än 
att agera snabbt, säger Anna 
Sandell.

Hbtq-frågan har diskuterats 
flitigt i sociala medier. 

– Den slutna Face-
book-gruppen för psykolo-
ger har mycket diskussio-
ner i olika frågor, vilket är 
fantastiskt bra. Psykologför-
bundets Facebooksida har 
dock en annan roll. Den ska 
ge information snarare än 
diskussion.

– Det är viktigt med en 
levande diskussion i förbun-
det, men den ska inte vi i 
styrelsen driva via Facebook, 
säger Anna Sandell. ●

CARIn WALDEnSTRöM

Specialistutbildade psykologer behöver i framtiden 
vara beredda att ge studierådgivning till kolleger 
som har påbörjat eller funderar på att börja en 
specialistutbildning.  

kombineras till en samlad 
specialistkompetens. En 
sådan bedömning bör göras 
i början av utbildningen, och 
vid eventuella ändringar i 
befintliga studieplaner, av 
personer som är väl för-
trogna med den specifika 
specialistinriktningen, säger 
Thomas Lindgren. 

En sådan bedömning av 
helheten i den blivande 
specialistens samling av 
fördjupningskurser skulle 
innebära en kvalitetssäkring 
av utbildningen och är inte, 
så som ackrediteringen, ett 
formellt beslutsfattande. 
Thomas Lindgren:

– Det nya specialistkans-
liet kan inte på egen hand 
tillgodose detta rådgiv-
ningsbehov för alla sökande 
eftersom det då skulle krä-
vas en hel stab av personal 
som representerar samtliga 
specialistinriktningar. 

Under första halvan av 
2014 kom det in 350 ansök-
ningar till Psykologförbun-
dets specialistutbildningar, 
det är fler ansökningar än 
under hela 2013. 

Samtidigt har organisatio-

Jenny Wahlbäck.
Den anställda psykolo-

gen har tills vidare avsagt 
sig alla uppdrag som för-
troendevald. Landstinget i 
Jönköping får nu tillfälle att 
komma in med ett skriftligt 
svaromål till AD. ●

KAJSA HEInEMAnn ➤

fo
to

: c
ar

in
 w

al
d

en
st

rö
m

Thomas Lindgren



20 Psykologtidningen nr 6 2014

nen kring specialistutbild-
ningen genomgått betydan-
de förändringar; det råd och 
utskott som tidigare fanns 
har lagts ner och i dess 
ställe har en rektor och en 
handläggare anställts, båda 
på halvtid. 

Att engagera färdiga 

specialister är ett sätt att 
både möta det allt större 
söktrycket till utbildningen 
och att på ett effektivt sätt 
använda den nya specia-
listutbildningsorganisatio-
nens tillgängliga resurser. 

– Det är rimligt att vi som 
yrkeskår i lämpliga delar 
tar ett kollektivt ansvar 

gas om att skriva under ett 
informerat samtycke med 
innebörden att specia-
listkansliet kan förmedla 
uppgiften om att de är 
specialister, då det bedöms 
gagna specialisten själv 
eller specialistordningen. 
Redan färdiga specialister 
kommer att kontaktas i 
samma ärende. 

– Medgivandet är natur-
ligtvis frivilligt och möjligt 
att återkalla, men avsikten 
att kunna förmedla vem 
som är specialist inom 
psykologkåren är ju en 
grundläggande tanke med 
specialistordningen.

– I dagsläget inne-
bär dock ett besked om 
specialiststatus i prakti-
ken samtidigt ett besked 
om fackligt medlemskap, 
under åtminstone delar av 

FACKLIGT

➤ för specialistutbildningen i 
väntan på att utbildningen 
blir mer sammanhållen och 
eventuellt på sikt blir statligt 
reglerad och finansierad, 
säger Thomas Lindgren, och 
fortsätter:

– I det enskilda fallet bör 
en relevans- och helhetsbe-

dömning av fördjupnings-
kurser och inriktningar inte 
utgöra något omfattande 
åtagande. 

Den nya ordningen är plane-
rad att börja gälla till hösten 
detta år. Psykologer som blir 
färdiga med sin specialistut-
bildning kommer att tillfrå-

”Målet är att få en specialistutbild-
ning som gäller alla psykologer och 
som är en samhällsangelägenhet”

specialistutbildningens gång, 
eftersom utbildningen förut-
satt medlemskap i förbundet. 
Kravet på medlemskap för 
att bli specialist är en fråga 
som ska prövas av förbundet. 
Målet på sikt är att få till 
stånd en specialistutbildning 
som gäller alla psykologer 
och som är en samhällsan-
gelägenhet, säger Thomas 
Lindgren. 

Det pågår för närvaran-
de ett utredningsarbete på 
Socialstyrelsen om kompe-
tensmål för fort- och vida-
reutbildning av psykologer 
som på sikt kan leda till ett 
större statligt inflytande över 
psykologers specialistutbild-
ning, men det är osäkert vad 
det arbetet leder till och när 
eventuella beslut om föränd-
ringar kan fattas. ●

PETER öRn

– Vi ser ett mycket stort 
behov av fler psykologer 
inom företagshälsovården, 
säger Lars Hjalmarson, vd 
för branschorganisationen 
Sveriges Företagshälsor.  

När förra årets Jobbhälso-
barometer togs fram av 
Sveriges Företagshälsor blev 
resultaten så alarmerande 
att även Lars Hjalmarson 
tvivlade på dessa. 

Därför gjordes årets 
Jobbhälsobarometer med ett 
dubbelt så stort underlag och 
via post i stället för telefon-
intervjuer. 

– Vi missade tidigare såda-
na som bara har mobiltelefon 
eller telefon betald av ar-
betsgivare. Men de påtagliga 
försämringarna vi såg förra 
året, gällande exempelvis 
arbetsmotivation, fysisk 
arbetsmiljö och obehag av att 
gå till sitt arbete, har hållit 
i sig och förstärkts i årets 
resultat. Den här trenden har 
vi nu sett i 3-4 år, säger Lars 
Hjalmarson.      

I årets Jobbhälsobarometer 
framgår bland annat att 46 
procent av kvinnor under  

30 år någon gång känt obe-
hag att gå till jobbet, mot-
svarande siffra bland män 55 
år och äldre var 19 procent. 

29 procent av kvinnorna och 
27 procent av männen tror 
att deras nuvarande arbete 
kommer att påverka deras 
hälsa negativt under de 
närmaste två åren, och det 
är den psykiska belastningen 
som uppges vara det största 
problemet. 

– Vi har byggt upp 
en expertpanel med ett 
hundratal experter inom 

företagshälso vården som ran-
kar vilka hälsoproblem som 
dominerar. Nu är det stress 

generellt, liksom frågor som 
rör psykisk ohälsa, som domi-
nerar, säger Lars Hjalmarson. 

Det finns inga uppgifter på 
vilka yrkesgrupper som är 
mest utsatta. Men förra årets 
jobbhälsoindex visade att 
skolan hamnade sämst och 
byggsektorn bäst.●

PETER öRn 

Jobbrelaterad psykisk ohälsa fortsätter att öka  
Kvinnor under 30 år känner störst obehag för att gå till 
jobbet. Det visar den senaste Jobbhälsobarometern. 
Den psykiska ohälsan fortsätter att öka och har gått om 
allmänna hälsokontroller som företagshälsovårdens största 

AKTUELLT

”Tidigare negativa 
trend har nu förstärkts”
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nYTT FRån FöRBUnDET

F
ör politiker, lobbyister, företag 
och övriga som vill påverka är 
Almedalsveckan den största 
av sommarens händelser. En 

arena som växer för varje år. 
När Psykologförbundet för tio år se-

dan var med för första gången var det 
cirka 280 seminarier. Förbundet fick då 
ett stort medialt genomslag kring det 
stora behovet av psykologisk behand-
ling samtidigt som det fanns en möjlig-
het för privatpraktiserande psykologer 
att ta emot fler patienter. 

Det året var början på en intensiv mark-
nadsföring för psykologer som förbun-
det fortsatt att arbeta med sedan dess.  
I år passerade antalet seminarier i  
Almedalen 3 500 och möjligheterna att 
ta sig in i media är betydligt mindre.

Trots detta fick vi med våra tre semi-
narier och paneldeltagande i ytterliga-
re ett stort antal seminarier stor upp-
märksamhet. 

Till min glädje var det också många 
andra psykologer som deltog i semi-
narier. Innehållet varierade från att 
bygga hälsosamma arbetsplatser till 
hur man arbetar med psykologisk  

LEDAREn
Anders Wahlberg, psykolog och förbundsordförande

”Alla medier med självaktning  
ska ha en psykolog med”

behandling inom primärvården samt 
hur politik och psykologi hänger ihop. 

Psykologerna tar en allt större plats, 
efterfrågas mer och det vi säger påver-
kar samhället i mycket hög utsträck-

ning. All media med självaktning ska 
ha en psykolog med och psykologer bi-
drar med kunskap inom nya områden. 

Det är en utveckling som har accele-
rerat de senaste tio åren och kommer 
att öka än mer de kommande åren, 
vilket starkt gynnar både professionen 
och löneutvecklingen. 

De områden som hade i särklass flest 
seminarier under veckan var område-
na hälso- och sjukvård samt skola. Om-
råden där vi besitter en såväl djup som 

bred kompetens. Områden som också är 
viktiga för samhället och, ett valår som 
detta, för alla politiska partier. 

Det är därför viktigt att vi alla, inte 
bara några få, beskriver vår kompetens 
och deltar i debatten på arbetsplatser, i 
politiken och i media. Dels för vår pro-
fessions skull men främst för att vi har 
en kunskap som, på ett värdefullt sätt, 
bidrar till ökad hälsa och ökat välmåen-
de i vårt samhälle. 

Ett annat område som diskuterades 
mycket var olika typer av diskrimine-
ring, inte minst rasism och främlings-
fientlighet. Vi kunde bevittna aggressi-
va demonstrationer som snabbt kunde 
föra tankarna till 1930-talets Tyskland. 

Det är ett viktigt arbete för oss som 
profession och facklig organisation att 
tydligt arbeta för allas lika värde och 
för lika rättigheter oavsett kön, köns-
identitet, etnicitet, socioekonomisk 
bakgrund, religion, funktionshinder, 
familjestruktur och sexuell läggning. 
Ett arbete som jag tror och hoppas att 
vi kan göra tillsammans både inför va-
let och under den kommande mandat-
perioden. 

AnDERS WAHLBERG

”Det är ett viktigt  
arbete för oss som  

profession och  
facklig organisation  

att tydligt arbeta  
för allas lika värde”
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KALENDARIUM

För dig som är medlem i Sveriges PsykologförbundMEDLEMssIDoR

September

SNPF, södra, föreläsning   10

oktober

Rådskonferens    4

Utdelning av Stora Psykologpriset, Stockholm 7

Saco och SPF, inspirationsseminarium om att  
driva företag, samt seminarium om chefsrollen,  
Malmö.      9

SNPF, södra, föresläsning   15

POMS, konferens    16-17

Saco och SPF, inspirationsseminarium om att  
driva företag, samt seminarium om chefsrollen,  
Göteborg     22

Mer om  
seminarierna  

på nästa  
sida
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För dig som är medlem i Sveriges PsykologförbundMEDLEMssIDoR

M
ed 30 000 
besökare och 
fler än 3 500 
evenemang 

blev årets Almedalsvecka 
mer intensivt än någonsin. 
Vård och omsorg var de 
ämnesområden med flest 
evenemang i kalendariet. 

Psykologförbundet ar-
rangerade och/eller deltog i 
sammanlagt nio seminarier. 
Dessa handlade bland annat 
om beteendeproblem i 
skolan, självmord, kvacksal-
veri, den glömda gruppen 
i arbetslivet, maxtak i för-
skolan, barn och unga som 
bevittnar våld i hemmet och 
hur de politiska partierna 
vill arbeta för en bättre psy-
kisk hälsa i samhället.

Anders Wahlberg, ordföran-
de i Sveriges Psykologför-
bund:

– Jag är väldigt, väldigt 
nöjd. Våra seminarier har 
alla haft bra med besökare 
och rönt stort intresse. Det 
märks att andra pratar om 
oss också och det är defini-
tivt värt att åka hit. Vi har 
fått massor av kontakter. 
Det fanns ett stort intresse 
för psykologi och psyki-
atri och det fanns många 

n Inspirationsseminarium 
om att driva företag:
Malmö 9 okt, göteborg 22 okt,  
skövde 5 nov och  
stockholm 13 nov 

n Seminarium för dig som 
är ny i chefsrollen, eller 
kanske på väg att bli chef:
Malmö 9 okt, göteborg 22 okt,  
skövde 5 nov och  
stockholm 12 nov

saco och Psykolog-
förbundet bjuder in 
till två seminarier

Mer info och anmälan:  
www.psykologforbundet/
Kalender

Intryck från Almedalen 2014

aktiva psykologer på plats i 
Almedalen, förutom oss från 
förbundet.

Anna Sandell, Christine 
Andersson och Nina Linck 
från Psifos var också väldigt 
nöjda och tyckte de träffat 
rätt vad gäller paneldel-
tagarna och ämnet. Anna 
Sandell summerar:

– Vi har haft en tydlig 
frågeställning och var klara 
med den i god tid. Frågan 
om maxtak i förskolan 
var också helt rätt i tiden 
utifrån Socialdemokrater-
nas partiordförande Stefan 
Löfvens uttalande i sitt 

För nytt från förbundet 
svarar press- och  
informationsansvariga 
Susanne Bertman:  
susanne.bertman@
psykologforbundet.se

Nya medlemmar:
dennis Wigertz, göteborg
Jonas robertsson, göteborg
sofia Wallström, Umeå
Maria gustafsson, Umeå
Anders engström, Umeå
Andreas kristensson, linköping
Claudia Holmström, Örebro

Almedalstal. Eftersom vi 
var så väl förberedda kunde 
vi denna gång rikta oss mer 
utåt och bjöds in att delta i 
ytterligare två seminarier. 
Där kan man göra skillnad 
och påverka.  Trycket var ju 
större i år men vi har pratat 
med många aktörer och nät-
verk. Så det är självklart att 
fortsätta åka till Almedalen. 

Studeranderådets ordfö-
rande Annie Whittam och 
Johanna Olsson var också 
med i Almedalen.

Filmer från de seminarier Psyko-
logförbundet arrangerade finns 
på www.psykologforbundet.se

Nina Linck, Anna Sandell och Christine Andersson.

  Annie Whittam och Johanna Olsson från Studeranderådet samt Anders Wahlberg.

Psykologförbundet har

10 946 medlemmar  
i juni 2014
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För dig som är medlem i Sveriges PsykologförbundMEDLEMssIDoR MedleMssidor

Nya medlemmar:

FRåGA: 
Jag ska göra en orosanmälan för ett barn 
till en av mina patienter. Vad får jag skriva 
för att inte bryta mot min sekretess? Får 
jag skriva vilken diagnos patienten har och 
att hon har blivit försämrad? och hur kan 
jag veta att det verkligen blir någon utred-
ning, får jag någon återkoppling på min an-
mälan från socialnämnden?

SVAR:
Psykologer omfattas av skyldigheten 
enligt 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) 
att genast anmäla till socialnämnden 
när man i verksamheten får kännedom 
om eller misstänker att ett barn far illa, 
en så kallad orosanmälan. Den som är 
anmälningsskyldig har också enligt 14 
kap. 1 § fjärde stycket SoL en uppgifts-
skyldighet, det vill säga skyldighet att 
lämna uppgifter som kan vara av bety-
delse för en pågående utredning om ett 
barns behov av skydd. 

Eftersom skyldigheten att lämna ut 
uppgifter till socialnämnden följer av 
lag, ”tar den över” sekretessen och pa-
tienten/vårdnadshavaren behöver där-
för inte i förväg upplysas om, eller sam-
tycka till att uppgifter lämnas ut.

Men, uppgiftsskyldigheten förelig-
ger endast då det är fråga om just en 
utredning till ett barns skydd enligt 11 
kap 1. § socialtjänstlagen. I andra fall, 
som till exempel vårdnadsutredningar, 
kan uppgifter inte lämnas ut till soci-
alnämnden utan vårdnadshavarens 
samtycke.

1 januari 2013 infördes en förändring 
i socialtjänstlagen som innebär att an-
mälningsskyldiga som i sin verksamhet 
”får kännedom om eller misstänker att 
ett barn far illa” genast ska göra en an-
mälan till socialnämnden. Det infördes 
även nya bestämmelser i socialtjänstla-
gen om att socialtjänsten bör erbjuda 
barnet, vårdnadshavaren och den som 
har gjort anmälan, ett möte. 

Det infördes också en bestämmelse 
om att socialnämnden får informera 
anmälningsskyldiga som har gjort en 
anmälan om att utredning har inletts, 
inte har inletts eller redan pågår. En 
förutsättning för att lämna ut sådan 
information till anmälaren är att social-
tjänsten inte bedömer att det är olämp-
ligt (14 kap. 1 b § SoL). 

Det är ibland svårt att avgöra om 
och hur en anmälan ska göras. Det 

”Vad kan jag skriva 
utan att bryta mot min sekretess?”

finns alltid möjlighet att konsultera 
socialtjänsten om man känner sig osä-
ker, och det kan göras utan att avslö-
ja barnets identitet. Det finns också 
bra informationssammanställningar 
på nätet som kan vara till hjälp. So-
cialstyrelsens vägledning, Barn som 
far illa eller riskerar att fara illa – En 
vägledning för hälso och sjukvården 
samt tandvården gällande anmälnings
skyldighet och ansvar beskriver anmäl-
ningsskyldigheten och förändringen i 
socialtjänstlagen som gjordes 1 januari 
2013. 

Vägledningen vänder sig i första hand 
till vårdgivare och verksamhetsche-
fer inom hälso- och sjukvården samt 
tandvården så att de ska kunna utfor-
ma handlingsplaner och rutiner kring 
anmälnings- och samverkansskyldig-
heten. Vägledningen ska även stödja 
personal inom hälso- och sjukvården 
samt tandvården att kunna upptäcka 
och bemöta barn som far illa. 

Socialstyrelsen har också tagit fram 
en handbok om anmälningsskyldighet 
(handboken revideras under 2014). 

nIKKI VAGnéR
Chefsjurist 
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M
edicinska misstag med dödlig utgång 
för patienten är den femte till åtton-
de vanligaste dödsorsaken i USA och 
skördar fler liv än bilolyckor, bröst-

cancer och aids var för sig [1]. Merparten av stu-
dier som undersökt hur läkares nattjour påverkar 
prestation, hälsa och säkerhet är genomförda i 
USA, där det är vanligt med långa arbetsveckor 
(≥ 80 timmar) och arbetspass som överskrider ett 

dygn. Förvånansvärt få europeiska studier finns på 
området [2]. 

Någon aktuell, representativ svensk studie fanns 
åtminstone inte vid tidpunkten för publiceringen 
av Stressforskningsinstitutets rapport över arbets-
tider, hälsa och säkerhet år 2010 [2]. Det är där-
för oklart om tidigare fynd kan generaliseras till 
svenska förhållanden. Svensk akutsjukvård tilläm-
par olika schematekniska lösningar. 

Nattjour 

nattjour under en jourvecka är förenad med en signifikant 
nedsättning i exekutiv funktion bland läkare. Förmågan att 
planera arbetet, fokusera uppmärksam heten på den aktuella 
uppgiften och utestänga distraherande intryck, försämras. det 
visar en studie av PtP-psykolog Sara Scharfenort Brodén och 
psykolog student Thomas Löfgren.    
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I arbetstidslagen finns en absolut gräns på 
åtta timmars nattarbete för arbeten som inne-
bär särskilda risker eller stor fysisk eller mental 
ansträngning [5]. Läkares arbete omfattas inte. 
Detta kan diskuteras mot bakgrund av ett tidigare 
konstaterande att det inte är klarlagt vilken effekt 
läkares nattjour har på hälsa och säkerhet i svensk 
akutsjukvård [2]. 

Ett övergripande syfte i vår studie var att un-
dersöka hur läkares exekutiva funktion påverkas 
av nattjour och diskutera om eventuell nedsätt-
ning kan vara av relevans för läkares arbete. Mot 
bakgrund av att det finns stora skillnader i hur väl 
individer tål skift- och nattarbete var ett annat 
syfte att undersöka skillnader i rapporterad be-
lastning av nattjour. 

neuropsykologiska test och självskattning
Studien, som är en pilotstudie och genomfördes 
år 2013, innefattar 30 läkare verksamma i Sverige 
(Tabell I). Merparten (26 läkare) hade traditionell 
tjänstgöring under tre veckor, följt av jourvecka (i 
genomsnitt 47 timmar med en variation på 12 tim-
mar) med tre till fyra journätter (i genomsnitt 13 
timmar med en variation på 2 timmar). Den mino-
ritet (4 läkare) som arbetade enligt annan modell 
än jourvecka, ingick inte i analysen av exekutiv 
och psykomotorisk funktion. Detta för att fynden 
skulle vara giltiga för den schematekniska model-
len ”jourvecka”. 

Två självskattningsformulär användes: Pitts
burgh Sleep Quality Index [6] som mäter sömnkva-
litet samt ett formulär som tagits fram för studien, 
innefattande frågor om bland annat patientsäker-
het, riskutsatthet och psykosocial belastning. Fyra 
neuropsykologiska test användes för att mäta exe-
kutiv och psykomotorisk funktion. 

Arbetsminnesfunktion och informationsbear-
betningshastighet mättes med deltest ur WAIS-
IV. Det är den fjärde versionen av Wechslerskalan 
och bedömer kognitiva resurser och är normerad 
för personer i åldrarna 16-74 år [7]. Kognitiv flexi-
bilitet, inhiberingsförmåga, avsökningsförmåga, 
uppmärksamhet och öga-handkoordination mät-
tes med test ur D-KEFS, som mäter exekutiva 
funktioner och är normerat för personer i åldrar-
na 8-89 år [8].

Neuropsykologiska test och självskattnings-
formulär administrerades i direkt anslutning till 
avslutad nattjour. Testproceduren upprepades 
efter traditionellt dagpass på avdelning eller mot-
tagning. Varje läkare var således sin egen kontroll. 

I vald kontrollbetingelse hade läkarna följaktli-
gen arbetat en hel arbetsdag med den påföljande 
trötthet som arbete i allmänhet innebär. 

Tanken med att ha en baselinemätning efter en 
traditionell arbetsdag, och inte när läkarna var 
utvilade, var att få en uppfattning om huruvida 
nattjour är förenad med ytterligare belastning. 
Statistiska beräkningar gjordes i SPSS version 21 
[9]. Studien genomfördes inom ramen för exa-
mensarbetet på psykologprogrammet och är inte 
granskad av etikprövningsnämnden. 

nedsatt exekutiv funktion efter nattjour
Pilotstudien visar att svenska förhållanden med 
måttligt långa nattjourer (i genomsnitt 13 timmar) 
under jourvecka (i genomsnitt 47 timmar), är as-
socierad med statistiskt signifikanta nedsättning-
ar i exekutiv och psykomotorisk funktion. 

Samtliga exekutiva och psykomostoriska pa-
rametrar – arbetsminne, informationsbearbet-
ningshastighet, visuell avsökning, uppmärksam-
het, inhiberingsförmåga, kognitiv flexibilitet, 
öga-handkoordination och psykomotorisk snabb-
het – var signifikant försämrade i anslutning till 
avslutad nattjour (Tabell II). 

Övergripande exe kutiv funktion försämrades 
med närapå en standardavvikelse (2,3 skalpoäng) 
och effektstorleken var stor (Tabell II). I kontroll-
betingelsen svarade prestationen mot övre ge-
nomsnittlig nivå i normalpopulationen eller app-
roximativt 84:e percentilen [7], medan den efter 
nattjour sjönk till genomsnittlig nivå. 

Läkarna gjorde signifikant fler fel på neuropsy-
kologiska test efter nattjour och effektstorleken 
var stor (Tabell III). Vidare fanns tendens till fler 
okorrigerade fel (Tabell III). Vederkvickande åt-
gärder som kaffe och tupplur, visade sig inte ha 
någon skyddande inverkan på exekutiv funktion, ➤ 
 

1 
 

TABELL I. Deskriptiv data för studiens deltagare  

 
Kön 

 
63 procent Man 
37 procent Kvinna 
 

Genomsnittsålder Kvinna = 34 år  
Man = 30 år  
 

Yrkesverksamma i medeltal Kvinna = 6 år  
Man = 3 år  
 

Titel 37 procent AT-läkare 
53 procent ST-läkare 
10 procent Specialist 
 

Specialitet 33 procent Internmedicin 
27 procent Barn- och ungdomsmedicin 
17 procent Kirurgi 
10 procent Psykiatri 
7 procent Anestesi  
7 procent Annat 
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trots att det får anses klarlagt att tupplur och kaffe 
är effektiva åtgärder mot trötthet [2]. 

Det fanns inte något samband mellan könstill-
hörighet och exekutiv nedsättning till följd av 
nattjour. Specialitetens betydelse kunde inte ana-
lyseras då antalet deltagare var för få. 

Utifrån läkarnas självskattning på PSQI fram-
kom att mer än en tredjedel (37 procent) under 
den senaste månaden hade haft ”störd nattsömn”. 
Den indikerade att nattjour i större utsträckning 
än dagpass är förenad med patientsäkerhets-
hot såsom avvikelser, misstag och slarv, ofrivillig 
mikro sömn, samt svårigheter att urskilja det vä-
sentliga och stänga ute störande intryck. 

Drygt var femte läkare (23 procent) uppgav sig 
ha nickat till under nattjour och ”ej i samband 
med vila eller rast”. Den egna riskutsattheten, 
definierad som olycksrisk och patientvåld, skat-
tades högre under nattjour, men bedömdes som 
acceptabel av läkarna själva. Läkarna ansåg sig i 

signifikant mindre grad ha möjlighet att utföra 
sina arbetsuppgifter tillfredställande under natt-
jour. Mer än hälften upplevde att det empatiska 
bemötandet av patienterna försämrades.

Förekomsten av psykosomatiska besvär rap-
porterades högre i samband med nattjour och det 
fanns tendens till ökad läkemedelsanvändning. 
Majoriteten upplevde att hälsa, välbefinnande 
och sociala relationer påverkas negativt dagar-
na efter nattjour. Högst belastning rapporterade 
kvinnliga läkare med stort ansvar för andra, vilket 
möjligen förstås utifrån ackumulerad psykosoma-
tisk och psykosocial belastning. 

Den exekutiva och psykomotoriska nedsättning 
som uppmättes efter nattjour var så betydande att 
den högsta signifikansnivån uppnåddes för samt-
liga kognitiva parametrar, trots att pilotstudien 
hade få deltagare. 

Det fanns en tendens till fler okorrigerade, möj-
ligtvis omedvetna, felhandlingar på neuropsyko-
logiska test i anslutning till nattjour. Flera läkare 
beskrev en känsla av att vara ”uppe i varv” och en 
benägenhet att fatta snabba, ogenomtänkta beslut 
under nattjour. 

Kan påverka riskbedömningen
Läkares arbete med patienter vilar på kognitiva 
färdigheter [12]. Med exekutiv funktion avses för-
mågan att planera och koordinera målinriktat be-
teende utifrån en medvetenhet om att det i en gi-
ven situation finns flera sätt att handla [13], liksom 
förmågan att övervaka och uppdatera det egna 
beteendet, fokusera uppmärksamheten på den 
aktuella uppgiften och stänga ute distraherande 
intryck [13]. Dessa färdigheter – som framför allt 

TABELL II. Exekutiv och psykomotorisk nedsättning hos läkare i anslutning till nattjour  

     
 
 

Kognitiv funktion 

 
 

Betingelse Prestation 
(medelvärde) 

Statistisk 
signifikans 

efter  
jämförelse av 
medelvärden 

(t-värde) 

Effektstorlek 
(d) 

 
Övergripande exekutiv funktion 

(Arbetsminne, uppmärksamhet, kognitiv 
flexibilitet, inhibering och visuell 

avsökning) 

Kontroll (K) 
Nattjour (N) 

12,8 
10,5 8,4*** 1,7 

 
Arbetsminne 

 

K 
N 

13,3 
11,5 

 
3,8*** 

 
0,8 

 
Uppmärksamhet 

 

K 
N 

12,7 
10,0 

 
6,9*** 

 
1,4 

 
Kognitiv flexibilitet 

 

 
K 
N 

 
12,5 
10,1 

 
6,8*** 

 
1,4 

 
 

Inhiberingsförmåga 
 

 
K 
N 

 
13,0 
10,8 

 
4,7*** 

 
1,1 

 
Visuell avsökning 

 

K 
N 

11,7 
9,3 

 
4,7*** 

 
1,0 

 
Öga-hand-koordination 

 

 
K 
N 
 

12,6 
11,7 

 
5,2*** 

 
1,0 

 
Informationsbearbetningshastighet 

 

K 
N 

13,9 
11,4 5,5*** 1,1 

 
I tabellen presenteras läkarnas prestation som skalpoäng, där skalpoäng 10 motsvarar medelvärdet i 
en normalpopulation och en differens på tre skalpoäng innebär en skillnad i prestation som svarar mot 
en standardavvikelse i normalfördelningskurvan. Tabellen visar att läkarnas övergripande exekutiv 
funktion i kontrollbetingelsen var närmare en standardavvikelse bättre i jämförelse med hur det 
förhåller sig i normalpopulationen. Av tabellen kan även utläsas att samtliga exekutiva och 
psykomotoriska funktioner försämrades i anslutning till avslutad nattjour, till en nivå som ungefärligen 
svarar mot vad som betecknas som genomsnittlig prestation i normalpopulationen. Försämringen i 
exekutiv och psykomotorisk funktion var statistiskt signifikant för samtliga kognitiva funktioner och den 
högsta signifikansnivån uppnåddes (p ˂ 0.001). Effektstorlekarna var för samtliga kognitiva funktioner 
stora (d ≥ 0.8) utom för arbetsminnesfunktion där den var måttlig till stor. Resultatet avser läkare som 
arbetar jourvecka (N = 26).  
 
* p ˂ 0,05 
** p ˂ 0,01 
*** p ˂ 0.001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TABELL III. Läkares benägenhet att göra fel i anslutning till nattjour  

     
Felanalys 

Betingelse 

 
 

Prestation 
(medelvärden) 

Statistisk 
signifikans efter  

jämförelse av 
medelvärden  

(t-värde) 

 
 

Effektstorlek 
(d) 

Totalt antal fel 
 

K 
N 

0,1 
0,4 -6,0*** 

 
1,2 
 

Okorrigerade 
fel 
 

K 
N 

0,0 
0,2 

 
-1,9 † 
 

0,4 

 
Resultatet visar att läkarna gör signifikant fler fel på neuropsykologiska test i direkt  
anslutning till avslutad nattjour jämfört med i kontrollbetingelsen. Effektstorleken (d)  
är stor. Ur tabellen utläses även att läkarna har en tendens till att göra fler okorrigerade 
fel i anslutnings till nattjour. Effektstorleken är liten. Samtliga r är signifikanta på 0,01-nivå.  
Resultatet avser läkare som arbetar jourvecka (N = 26).  
 
 
* p ˂ 0,05 
** p ˂ 0,01 
*** p ˂ 0.001 
† p < 0,10 
 
 

PSYkoloGiSk ForSkNiNG

➤



 nr 6 2014  Psykologtidningen   27 

 
 
TABELL III. Läkares benägenhet att göra fel i anslutning till nattjour  

     
Felanalys 

Betingelse 

 
 

Prestation 
(medelvärden) 

Statistisk 
signifikans efter  

jämförelse av 
medelvärden  

(t-värde) 

 
 

Effektstorlek 
(d) 

Totalt antal fel 
 

K 
N 

0,1 
0,4 -6,0*** 
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* p ˂ 0,05 
** p ˂ 0,01 
*** p ˂ 0.001 
† p < 0,10 
 
 

involverar prefrontala cortex [14] – bedöms ha re-
levans för läkares arbete. Högre beslutsfattande 
och riskbedömning vilar i sin tur på en rad exeku-
tiva funktioner [15].

Studien visar att kognitiv flexibilitet – en exe-
kutiv funktion av betydelse för högre förmågor, 
såsom att skifta uppmärksamheten mellan olika 
uppgifter, hantera flera intryck och göra flera sa-
ker samtidigt [8] – försämras till följd av nattjour. 

Försämringar avseende arbetsminnesfunktion 
och inhibition innebär konkret att läkaren får svå-
rare att hålla mycket information aktuell i minnet 
och uppdatera sig med den senaste, mest relevan-
ta informationen [16], samt att låta bli att reagera 
på irrelevanta intryck [17]. 

Nedsättningar avseende visuell avsökning och 
uppmärksamhet innebär konkret att läkaren får 
svårare att scanna av och uppmärksamma det som 
är mest relevant. Nedsatt ögahandkoordination 
kan i sin tur ha relevans i samband med operatio-
ner.

Aktivitetsnivå  i bottenläge nattetid 
Utifrån studiens design är det svårt att uttala sig 
om läkares funktion under nattjour. Resultatet 
kan ha klinisk validitet för det patientarbete som 
sker strax före testningarna. Det ligger nära till 
hands att tänka sig att läkarna fungerade bättre ti-
digare under nattjouren, men med utgångspunkt 
i vad som är känt om den biologiska klockan kan 
man förvänta sig det motsatta. 

Som en konsekvens av vår fysiologi avtar akti-
vitetsnivå och produktivitet kraftigt mellan 20.00 
och 22.00 [21], för att mellan 03.00 och 04.00 nå 
sitt absoluta bottenläge [2]. Testningarna ägde 

rum på morgonen när den biologiska klockan åter 
är inställd på aktivitet och då kortisolpåslaget är 
högt [2]. 

Som en konsekvens av detta kan läkarna ha 
fungerat på en högre nivå under testningarna jäm-
fört med tidigare 
under nattjouren 
då melatoninni-
våerna sannolikt 
också var högre 
[2]. Å andra sidan 
kan man förvänta sig att motivationen är högre 
i samband med jourarbete och att prestationen 
skärps till följd av eventuellt adrenalinpåslag i 
kritiskt läge. 

Det är svårt att uttala sig om vilken betydelse 
en exekutiv nedsättning med närmare en stan-
dardavvikelse (2,3 skalpoäng), har för det kliniska 
arbetet. Sannolikt spelar rutiner och yrkeserfa-
renhet en väsentlig roll. 

Ackumulerad sömnbrist till följd av tidiga-
re journätter samt akutmottagningens arbets-
intensitet och bemanning, spelar sannolikt också 
in. 

I kontrast till 
flera studier [23-
26] visade sig 
trötthetsåtgärder 
som tupplur och 
kaffe, sakna skyd-
dande effekt. ●

SARA SCHARFEnoRT BRoDén  
PtP-psykolog, Barn- och ungdomspsykiatriska  

mottagningen, Halmstad. 

THoMAS LöFGREn  
Psykologstudent, lunds universitet.
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Nyligen arrangerades the International Congress of Applied 
Psychology (ICAP 2014) i Paris. Det var 28:e gången i ordning-
en som kongressen gick av stapeln och första gången sedan 
1953 som Paris stod som värd. Här presenteras ett axplock.

Stort utbud på världskongress

Maria José Rodrigo, profes-
sor i psykologi vid Univer-
sity of La Laguna i Spanien, 
bidrog till utformningen av 
de rekommendationer för 
ett positivt föräldraskap som 
antogs av Europarådet 2006. 
Sedan 2009 har hon arbetat 
med det spanska föräldra-
programmet Positivt Föräld-
raskap, som ligger i linje med 
EU-rekommendationerna. 

– Det har tagits många initiativ runt om 
i Europa för att införa program för posi-
tivt föräldraskap, men majoriteten har 
inte varit evidensbaserade eller utvärde-
rats vetenskapligt. Det är viktigt att den 
här typen av arbete utvärderas vetenskap-
ligt, inte minst för att uppnå en gemensam 
standard, sa Maria José Rodrigo.

Det spanska programmet bygger på ett 
samarbete med ytterligare fem universi-
tet, med akademierna som ansvariga för 
programmens vetenskapliga stöd och ut-
värderingar, medan det praktiska arbetet 
utförs av multidisciplinära team som till 
vardags arbetar med dessa frågor på lokal 
nivå. Programmets första del utgörs av ut-
bildning av professionen. Andra steget är 
att få programmen på plats på lokal nivå. 
Sedan sker det praktiska arbetet i form av 
ett tjugotal gruppträffar eller individuella 
träffar med familjerna, alternativt genom 
hembesök. Är barnen äldre än fem år anses 
även deras medverkan vara extra viktig. 

– Programmet innefattar barnuppfost-

Andelen äldre ökar vilket 
skapar nya utmaning-
ar inom tillämpad 
psykologi. Rocio 
Fernandez-Balleste-
ros, professor emerita 
på institutionen för 
psykobiologi och 
hälsopsykologi vid 
Autonomous University 
of Madrid, berättade om 
Vital Aging Program.

Med hjälp av multime-
dia och utbildning via inter-
net för äldre ska programmet bidra 
till ett aktivare liv. Utvärderingar har 
visat att deltagarna är mer nöjda 
med sin livssituation, har ett större 
socialt nätverk och är mer kulturellt 
aktiva efter att ha genomgått pro-
grammet, jämfört med en jämnårig 
kontrollgrupp. 

– ett aktivt åldrande omfattar 
allt från fysisk och kognitiv hälsa 
till bra sociala relationer och olika 
engagemang. Hur man åldras är 
ingen slump, det visar inte minst 
vårt program Vital Aging. det har 
pågått sedan 2003 och vi har gjort 
sju utvärderingar, berättade rocio 
Fernandez-Ballesteros. 

Men både den enskilde individen 
och samhället har ett ansvar för 
åldrandet, framhöll rocio Fernan-
dez-Ballesteros.  det finns stereo-
typa föreställningar i samhället om 
åldrandet, bland annat att det med 
automatik innebär inaktivitet, som 
hindrar ett aktivt åldrande. 

– Ju äldre vi blir desto mer bety-
der miljöfaktorerna jämfört med vårt 
genetiska arv för hur bra vi mår, och 
de flesta försämringar kan mötas 
genom preventiva livsstilsfaktorer, 
sa rocio Fernandez-Ballesteros. ●   

  

ran, kommunikation och kon-
flikter, att hantera daglig stress, 
samarbetet mellan hem och sko-
la etc. Även utvecklingen av det 
egna sociala nätverket tas upp. 
Ofta har dessa föräldrar ett soci-
alt nätverk men förstår inte hur 
det kan användas som ett stöd, sa 
Maria José Rodrigo. 

– Utvärderingarna har visat att 
föräldrarna ofta ändrar sin inställ-

ning till barnets utveckling och skolutbild-
ning, man skapar en bättre kommunikation 
inom familjen och genomför fler gemen-
samma aktiviteter, utvecklar sina nätverk 
med personer utanför familjen etc. Sedan 
programmet infördes har rapporterade fall 
av barnmisshandel på de orter program-
met finns, minskat från 25 till 5 procent i 
socialt utsatta familjer.

Programmet har även lett till en betydande 
kompetenshöjning hos den personal som 
arbetar med familjerna. 

– Genom programmet har personalen 
lärt sig se vad som indikerar styrka på ett 
nytt sätt, men också byggt upp en bättre 
organisation kring varje familj, skapat in-
formella nätverk inom professionen och 
förbättrat det sätt på vilket samhällets re-
surser kan användas. 

– En utmaning för oss psykologer som 
arbetar med familjer är att lära oss att alltid 
tänka i grupp. Vi är så vana att tänka ”indi-
vid” och det är vi ju också främst utbildade 
för att göra, sa Maria José Rodrigo.●

Föräldraprogram ledde till färre fall av barnmisshandel

Lyckad satsning 
på aktivt åldrande

Rocio Fernandez- 
Ballesteros

Maria José Rodrigo

i tillämpad psykologi

PSYkoloGiSk ForSkNiNG
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”Vi blir avatarer  
på nätet”
Prästen till brudparet: “i now pronounce 
you husband and wife. you may update 
your facebook-status”. Russel W Belk 
använder gärna anekdoter när 
han ska beskriva dem som 
lever som i ett parallellt liv i 
den digitaliserade världen, 
vilket i stor utsträckning 
gäller ungdomar. Belk är 
professor i marknadsfö-
ring på schulich school of 
Business vid york University 
i toronto, kanada, och har i sin 
forskning studerat hur konsum-
tionsbeteende påverkar människor på 
ett psykologiskt plan. På världskongres-
sen lyfte han fram digitaliseringen under 
rubriken extended self in i digital world.

– Vi har gjort oss mer synliga än 
någonsin och vi delar med oss av bilder, 
musik, tankar och upplevelser, åsikter 
eller sexuella erfarenheter. Allt detta 
reflekterar vem du är och vad du tänker, 
och den respons du får genom, exempel-
vis facebook, adderar värderingar till din 
”samling”, sa russel W Belk. 

genom delandet skapas ett kollektivt 
minne på ett sätt som inte tidigare 
funnits, en gemensam känsla för det 
förflutna, och dessutom en visdom som 
bygger på ett kollektivt engagemang.

Enligt Russel W Belk har digitalise-
ringen utvidgat vår självuppfattning. 
internetforum och sociala nätverk har 
blivit en sorts inkarnation, en avatar, 
av användaren. Han avslutade med att 
retoriskt fråga: ”Är robotar framtidens 
avatarer, och kommer dessa då att ytter-
ligare påverka begreppet självet?”  ●

Fortfarande är homosexualitet förenat med 
dödsstraff i fem länder och fängelse i 78 
länder. Men Barry Chung, professor i psy-
kologi vid Indiana University Blooming-
ton, USA, anser att psykologin har betytt 
mycket för att villkoren för hbtq-personer 
har förbättras på många håll. 

– Psykologin har i viss utsträckning bi-
dragit till förståelsen om bakgrundsfak-
torer till den individuella sexuella lägg-
ningen. Men i just den frågan finns mer att 
göra, sa Barry Chung, och fortsatte:

– Konkreta områden där psykologisk 
forskning haft stor betydelse är bland 
annat inom diagnossystemen DSM och 
ICD. Men det är inte helt okontrover-
siellt. Det finns många som vill ha kvar 
diagnoserna för att kunna utnyttja för-
säkringspengar för kirurgiska ingrepp.  
Psykologin har även bidragit med data om 
diskriminering av hbtq-personer, hur för-
övarna ser ut, om bakgrundsfaktorer till så 
kallade hatbrott etc. 
– Inom yrkeslivet har vi haft stor hjälp av 
att ta reda på hur hbtq-personer påverkas 
negativt av att diskrimineras, men också 
för att utveckla strategier för drabbade att 
hantera diskrimineringen.

I takt med att acceptansen i samhället 

Psykologisk kunskap kan spe-
la en viktig roll för att minska 
fattigdomen i utvecklingslän-
der. Men de insatser som görs 
ska baseras på god vetenskap, 
menar Rubén Ardila, profes-
sor i psykologi vid national 
University of Colombia. 

För rubén Ardila inrymmer 
psykologin verktyg som kan 
bidra till att hantera utveck-
lingsländernas specifika 
problem och även möta de 
stora förändringar som dessa 
länder nu genomgår, med stor 
inflyttning till städerna och en 
förhållandevis allt större andel 
äldre i befolkningen. 

– Viktiga bidrag som psykolo-
gin kan ge är att bättre ta till-
vara mänskliga resurser, skapa 

ökar, väljer allt fler hbtq-ungdomar att be-
rätta om sin sexuella läggning.

– Den psykologiska forskningen har i 
stor utsträckning handlat om den psykiska 
ohälsan som den här gruppen förknippas 
med, och som kan ta sig uttryck i prosti-
tution, hemlöshet etc. De som väljer att 
tidigt berätta om sin läggning möter fort-
farande en rad problem, inte minst i skolan 
i form av mobbning. Psykologins arbete 
med antimobbningsprogram har här varit 
viktigt. Men fortfarande är självmord fem 
gånger vanligare bland hbtq-ungdomar än 
bland heterosexuella, sa Barry Chung.

Barry Chung tror att idrott och kultur är 
områden som i framtiden kan spela en vik-
tig roll för att minska diskrimineringen av 
hbtq-personer.

–Under exempelvis fotbolls-VM följ-
des turneringen av miljoner människor 
från hela världen. Vi måste bli bättre på 
att uppmuntra och stödja hbtq-personer 
inom idrotten så att de vågar berätta om 
sin läggning. Idrottsmännen har själva en 
attityd som vi bör ta till oss: De försöker 
och försöker om igen, och slutligen lyckas 
de och vinner. Det är just så vi också måste 
arbeta, sa Barry Chung.●

en motivation 
bland befolk-
ningen, bidra till 
bra utbildning 
och en bättre 
hälsa och en 
bra psykologisk 
utveckling för 

såväl de yngre 
som den allt större gruppen 
äldre, sa rubén Ardila. 

– Människor i utvecklingslän-
der arbetar hårt, men inte spe-
ciellt effektivt och producerar 
därför väldigt lite. det handlar 
om ineffektiva organisationer 
och det är ett bra exempel på 
där organisationspsykologi 
skulle kunna bidra till att ta 
tillvara mänskliga resurser. 

en stor del av den fysiska 
ohälsan i de fattigaste områ-

dena är beteenderelaterad och 
kan påverkas. det handlar om 
sjukdomar till följd av alkohol- 
och narkotikamissbruk, och 
omfattande tobaksbruk liksom 
otillräcklig fysisk aktivitet och 
näringsfattig kost.

– Situationen ser mycket kom-
plex ut i fattiga länder. Psykolo-
gins roll för att dels förstå den 
komplexiteten, dels påverka 
det beteende som kan kopplas 
till fysiska sjukdomar är mycket 
viktig. Men de program som 
införs måste bygga på bra 
evidens och att de psykologer 
som arbetar med detta också 
har en fot i forskningen. det här 
är ett arbete som kräver såväl 
kunskap som en stor portion 
kreativitet. 

Idrott kan minska diskriminering

LäS ArTiKLArNA i SiN HeLHeT PÅ:  

  www.psykologtidningen.se

Psykologi i arbetet mot fattigdom
Även i Colombia ökar andelen 

äldre. Psykologins betydelse för att 
ge denna grupp en bra livskvalitet är 
stor. Parallellt med urbaniseringen 
minskar dessutom barnens vilja att 
ta hand om sina äldre föräldrar, och 
den höga status bland de yngre som 
äldre tidigare haft i kraft av visdom 
efter ett långt liv minskar successivt.

– den här utvecklingen av ålders-
kurvan innebär dessutom en tung 
belastning för hälso- och sjukvård. 
Men i Colombia anses det i dag vara 
ett mycket prestigefullt arbete bland 
just psykologer att arbeta med äldre, 
sa rubén Ardila. ●

Barry Chung

Russel W Belk

 Rubén Ardila

 n The International Association 
of Applied Psychology bjuder vart 
fjärde år in till ICAP, en organisa-
tion som i dag har omkring 3 000 
medlemmar i över 80 länder. 
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B
ehovet av hjälp 
för psykologiska 
problem är större 
än tillgången på 

psykologisk behandling. 
Resultatet blir långa vän-
tetider eller att människor 
erbjuds sämre alternativ. 
Det finns studier som talar 
för att föränd-
ring sker tidigt 
i behandlingen. 
Av den totala 
behandlingsvins-
ten har hälften 
uppnåtts vid den 
åttonde sessionen 
(Howard m fl, 
1986). En tredje-
del avbryter sin 
behandling ganska 
snabbt och inte 
så sällan utan att 
konsultera sin behandlare 
(Talmon 1990; Olfson m 
fl, 2009). Kan det vara så 
att mer inte nödvändigtvis 
är bättre? Att många av de 
klienter vi möter inte är så 
intresserade av massor av 
terapi?

Terapimodellen Fokuse-
rad Acceptance and Com-
mitment therapy (FACT) 
har utarbetats med hänsyn 
till dessa fakta och om-
ständigheter. Man utgår 
ifrån att de flesta människor 
– utrustade med rätt fär-
digheter – har förmågan att 
handskas med de svårighe-
ter som livet innebär. 

Boken, med samma namn, 
är den svenska utgåvan av 
den engelska motsvarighe-
ten från 2012. Författarna 
Kirk Strosahl, Patricia Ro-
binson, båda fil dr och psy-

FoKUSERAD ACT 
Av kirk strosahl, Patricia robinson 

och Thomas gustavsson 
natur & kultur, 2014.

kologer i USA 
och Thomas 
Gustavsson, 
psykolog, en 
av grundarna 

i Psykologpartners, som nu 
är verksam vid Segesholms 
behandlingshem och Hu-
man ACT; har tillsammans 
utarbetat denna modell, som 
beskrivs som ett destillat 
av ACT (Hayes, Strosahl & 
Wilson, 2014). Tacksamt 
nog innehåller den svenska 
utgåvan även ett kapitel om 
implementering.

Denna handbok ger en 
introduktion till modellen 
och passar enligt förfat-
tarna både läsare med och 
utan tidigare erfarenheter 
av ACT. Utgångspunkten 
för modellen är alltså att 
varaktig och meningsfull 
förändring är möjligt att 
åstadkomma, trots att tiden 
man har till sitt förfogande 
ofta är knapp. FACT kan 
användas i alla sammanhang 

där människor söker hjälp, 
menar författarna. Själva 
har de i huvudsak erfaren-
het av metoden från psykiat-
rin och primärvården. 

Tidigt i boken upplyser 
författarna om att en nöd-
vändig förutsättning för att 
kunna tillägna sig FACT är 
att man är villig att förhålla 
sig skeptisk till sina egna 
antaganden om hur föränd-
ring går till, och har idéer 
om min roll som hjälpare 
samt vad det är som gör att 
människor hamnar på kant 
med livet. 

Boken är uppdelad i fyra 
delar där den första ger 
läsaren en genomgång av 
bakgrund och grundanta-
ganden för korttidsterapier 
och FACT i synnerhet. Här 
redogörs även för forskning 
som ligger till grund för 
utvecklandet av korta inter-
ventioner. Andra delen be-
skriver verktyg och metoder 
för FACT vilket levandegörs 
genom fallbeskrivningar. 

Del tre beskriver FACT 
i tillämpning med fallex-
empel, bland annat hand-
lar dessa om ett barn som 
blivit utsatt för sexuella 
övergrepp, en vuxen med 
blandmissbruk samt en 
äldre, deprimerad kvinna. 
Sista delen beskriver hur 
man tillämpar FACT för par 
och grupper. Boken avslutas 
med ett kapitel som beskri-
ver hur man kan implemen-
tera FACT i organisationer.

Vad är då FACT? Det rör 
sig om alltså om en trans-
diagnostisk korttidstera-
pi, på upp till fem 20- till 
30-minuters besök, där man 
med hjälp av acceptans-
strategier och medveten 
närvaro hjälper klienten att 
omformulera sitt förhåll
ningssätt till oönskade och 
plågsamma upplevelser. 
Försök att få kontroll över 
dessa upplevelser ses som 
det egentliga problemet. 
Syftet med att förändra 

             Författarna Kirk Strosahl, Patricia Robinson och Thomas Gustavsson. 

reCeNSioNer 

”Pedagogiskt om korttidsterapin FACt”
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hållningen till, snarare än 
själva upplevelserna, är att 
det underlättar för klien-
ten att komma i kontakt 
med och agera utifrån sina 
personliga värden, det vill 

säga att återta den egentliga 
kontrollen över sitt liv, samt 
skapa ett innehållsrikt och 
meningsfullt liv. Lite tid 
ägnas åt att analysera kli-
entens historia, däremot att 
frikoppla sig ifrån den, för 
att ens historia inte också 
ska bli ens framtid. 

Vidare utgår FACT ifrån 
två idéer – att små föränd-
ringar möjliggör större och 
att människor är kapabla till 
det om de vet hur och har 
mål som är konkreta och 
möjliga att uppnå. Terapeu-
tens viktigaste uppgift är att 
hitta den förändring som 
klienten är villig att göra.

FACT innebär, i min me-
ning, en omfokusering från 
”sjukt” till ”friskt” och kan 
på så vis betraktas som ett 
svar på ”den medicinska im-
perialismen”, för att använ-
da Ivan Illich ord. Det sker 

genom att individen återfår 
möjligheten att kontrollera 
sin egen hälsa och förbättra 
den. 

Man bör förhålla sig kri-
tiskt till vad boken utlovar. 

Författarna redogör för fler-
talet studier som talar för 
lämpligheten av fokuserade 
insatser för hållbar föränd-
ring. Flera studier tyder 
på att ACT, av varierande 
längd, är användbart vid 
ett flertal såväl psykiatriska 
som somatiska tillstånd. 
Exempelvis har ACT starkt 
vetenskapligt stöd vid 
behandling av långvarig 
smärta, enligt American 
Psychological Association.

Många frågor ter sig dock 
obesvarade när det gäller 
FACT. För vem lämpar sig 
FACT? Hur ser effekten 
av FACT ut? Som läsare 
lämnas jag ensam med flera 
viktiga frågor. I sin senaste 
metaanalys av tredje vågens 
beteendeterapier drar Öst 
(2014) slutsatsen att det 
krävs fler metodologiskt 
stringenta randomiserade 
kontrollerade studier för att 

ACT ska erhålla status som 
väletablerad för de tillstånd 
som behandlingsmodellen 
prövats för. Givet detta, hur 
ska man betrakta FACT och 
vad är planen framåt för att 
etablera metoden vetenskap-
ligt? 

Bokens trovärdighet hade 
stärkts av ett nyktert resone-
mang kring dessa frågor. För 
självklart är det så att djärva 
påståenden förutsätter rejäl 
empirisk uppbackning. En 
styrka i detta hänseende är 
att boken beskriver hur man 
fortlöpande kan använda sig 
av behandlingsutvärdering 
för att bedöma om interven-
tionen fungerar eller inte.

Detta är en mycket läsvärd, 
pedagogisk och välskriven 
bok. Den lämpar sig också 
väl som en lättillgänglig 
introduktion till ACT. Sär-
skilt intressant är den för 
dem som är intresserade av 
tidsbegränsade terapier och 
av att utmana sig själva och 
är beredda 
att ompröva 
vissa av sina 
egna idéer 
om terapeu-
tisk föränd-
ring. Emotser 
mer data. ●

REBECCA AnDERSSon
Psykolog
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ALExAnDRIAKVARTETTEn 
Justine, Balthazar, Mountolive 

och Clea 
Av lawrence durrell 

svensk översättning av Aida törnell 
norstedts förlag, (1958-61),  

nyutgåva 2012

En bok som varje psykolog 
har anledning att läsa är Alex-
andriakvartetten – Justine, 
Balthazar, Mountolive och 
Clea – av lawrence durrell 
(1912-1990). den nästan 
tusen sidor långa romanen 
skildrar den moderna män-
niskans kärleksvillkor; hon 
som lever passionerat, njuter 
och lider. 

Den handlar om den män-
niska som finns i saknaden 
och är i kontakt med sitt be-
gär; hon som oscillerar mellan 
ensamheten och försöket att 
bryta den. den litterära och 
estetiserade framställningen 
av dessa människans villkor 
kompletterar och befruktar 
psykologpraktiken.   

norstedts gav ut Alexan-
driakvartetten på nytt 2012 i 
den förnämliga översättning 
som gjordes av Aida törnell 
inför den första svenska 
utgivningen 1958-61.●

Per Magnus Johansson är psyko-
log, psykoanalytiker, författare,  
fil dr och docent i idé och lärdoms-
historia.

av Per Magnus Johansson

BoktiPSet 

       Per Magnus Johansson



32 Psykologtidningen nr 6 2014
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NYtt i trYCk

ANNONS

FöRÄLDRABoKEn 
oM ADHD

Av lena Westholm
gothia Fortbildning, 2014

Föräldrar till barn och tonår-
ingar med ADHD upplever 
ofta att de måste lägga ner 
mycket energi bara på att få 
vardagen att fungera. Sådant 
som av andra föräldrar 
upplevs som självklart och 
enkelt, leder ofta till kaos 
i familjer där ett eller flera 
barn har ADHD. 

Många föräldrar tvivlar på 
sig själva, de blir självkritis-

ka och känner 
sig misslycka-

de i rollen som 
föräldrar.

Att ADHD dess-
utom är ett ämne som det 
skrivs mängder av artiklar 
om, samt pratas om i både 
radio och tv, gör det svårt 
för föräldrar att veta vad 
som är sant och relevant av 
all information. Vad säger 
forskningen? Vad är värt att 
veta? 

Föräldraboken om ADHD, 
som är skriven av Lena 
Westholm, psykolog på 
ADHD-Center, inom Ha-
bilitering och Hälsa inom 
Stockholms läns landsting, 
med lång erfarenhet av att 
arbeta med denna mål-
grupp, vänder sig till dessa 
föräldrar. Grundtanken 
med boken, enligt förordet, 
är ”att ökad kunskap om 

ADHD gör det lättare för 
dig att förstå dig och ditt 
barn”. 

Boken, som är indelad i 18 
kapitel, innehåller beskriv-
ningar av olika varianter av 
ADHD, ADHD i olika åldrar, 
medicineringens för- och 
nackdelar, hjälpmedel, mat- 
och sovvanor, relationer 
inom familjen och kompisar, 
vad skolan och förskolan 
kan och, enligt skollagen, 
ska erbjuda för att ge barnet 
det stöd som krävs för att 
klara skolgången. 

Här finns också många 
konkreta tips på konflikt-
hantering; hur du kan lösa 
problem, situationer samt 
de otaliga känslostormar 
som är så signifikativt för de 
här barnen – så att vardagen 
blir lättare att hantera. ● 

EVIDEnSBASERAD  
ELEVHÄLSA

Av Carl lindgren och Josef Milerad
studentlitteratur, 2014

Svenska elever upplever att de har 
sämre hälsa och välbefinnande än 
ungdomar i jämförbara länder, vil-
ket främst märks i de lägre tonåren. 
det är den åldersgrupp som även 
presterar sämst resultat i PisA-un-
dersökningarnas kunskapsprov. 

Att vända denna negativa trend 
är både en utmaning och en möjlig-
het för elevhälsan. Att ge alla barn 
förutsättningar att trivas och lyckas 
i skolan kräver ett samarbete mel-
lan alla yrkesgrupper i elevhälsan 
och kännedom om den forskning 
som identifierat framgångsfaktorer. 
ett framgångsrikt elevhälsoarbete 
förutsätter kunskap om varandras 
kunnande och arbetssätt och ett 
tvärprofessionellt samarbete. 

i Evidensbaserad elevhälsa har 
barnläkarna Carl lindgren och 
Josef Milerad sammanfattat evi-
densbaserad kunskap kring barns 
hälsa, utveckling och lärande till 
praktiskt användbara riktlinjer för 
elevhälsans arbete. Boken riktar sig 
till skolpsykologer, rektorer, peda-
goger, skolläkare med flera. ● 

Lena Westholm
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Johan Melander Hagborgs 
debattinlägg i förra numret 
av Psykologtidningen (nr 5, 
2014) om fler psykologer i ar-
betet med utsatta barn- och 
ungdomar på socialtjänsten 
fick mig att fundera över 
mina egna erfarenheter. 

Jag har i tio år arbetat som 
psykolog med barn och unga. 
Ofta har mina klienter levt 
i socialt utsatta områden. 
Föräldrarna tampas vanligen 
med stora egna bekymmer 
gällande psykisk och fysisk 
hälsa och sociala problem. 
De här barnen önskar, och 
förtjänar god hälsa och 
möjligheter att påverka sina 
liv. Men, när behoven är som 
störst är ofta arbetet som 
psykolog som svårast. 

De evidensbaserade me-
toderna passar inte alltid, 
en enkel sak som att komma 
en gång i veckan kan vara en 
ekonomisk omöjlighet för en 
ensamstående förälder som 
har flera barn med vård-
behov. 

Psykologbedömningen kan 
vara svår att göra eftersom 
det knappt går att urskilja 
vilka symtom som beror på 
den svåra livssituationen och 
vad som härrör från barnet 
självt. 

Jag ska ge ett exempel: För 
några år sedan mötte jag en 
tonårsflicka på nybesök med 

Gudrun Furumark, psykolog på Bup:

”De utsatta barnen behöver oss”

sin mamma, småsystrar och 
en tolk. Efter att ha presen-
terat mig frågade jag vad de 
behövde hjälp med. Modern 
svarade då, något överras-
kande, att hon var väldigt be-
kymrad över möglet hemma 
som påverkade döttrarnas 
hälsa. 

Familjen bodde i andra hand 
och hade dålig ekonomi och 
därmed svårt att hitta någon 
bättre bostad. Tonårsflickan 
hade försökt prata med per-
sonen de trodde var hyres-
värden men utan resultat. Nu 
hoppades de att jag på något 
sätt kunde hjälpa dem. 

Vi pratade vidare om hur 
familjen hade det i övrigt. 
Dottern som remitterats till 
mig hade svårt att hänga 
med i skolan och svårt att ge-
nomföra den behandling som 
erbjöds på min mottagning. 

Modern mådde fysiskt och 
psykiskt dåligt, hade inget 
arbete och kunde inte tala 
svenska. Nätverket var brist-
fälligt i Sverige och i hemlan-
det var morfadern sjuk. 

Min patient oroade sig ofta 
för sin mamma och morfar. I 
och med att hennes svenska 
var bättre än moderns fick 
hon ofta agera tolk i kon-
takter med sjukvård och 
myndigheter. Således fanns 
det en del bekymmer som 
kanske skulle kunna passa 
mig att börja arbeta kring. 

Men av allt det här var det 
möglet de helst ville ha 
hjälp med. 

Hur skulle jag bemöta det 
här? Jo, jag gjorde som 
mitt samvete bjöd mig, och 
försökte hjälpa till, trots att 
mögelsaneringen inte ingick 
i min uppdragsbeskrivning. 

Jag ringde mammans 
socialsekreterare på vuxen-
sektionen och diskuterade 
problemet. Hon blev glad 
över att jag ringde eftersom 
hon oroade sig över hur 
barnen i familjen mådde.  
Mögelproblemet var hon 
redan i färd med att försöka 
lösa. Och så där höll vi på i 
flera år.

 
Jag var i kontakt med social-
sekreterare, skolsköterska, 
mentorer, kontaktperson 
och Bup. Min patient kom 
på samtal hos mig, ibland 

med sin mamma och ibland 
utan. Hon kunde beskriva sin 
verklighet och de bekymmer 
familjen hade. 

Vi var ett professionellt 
nätverk som hjälptes åt un-
der några viktiga år i den här 
tjejens liv. Allt blev inte frid 
och fröjd. Men när vår kon-
takt avslutades hade familjen 

en bättre bostad. Flickan 
gick ut nian med godkända 
betyg och mamman hade ett 
arbete. 

Den typen av psykologarbe-
te som jag gjorde, och som 
många kolleger runtom i lan-
det gör för de här barnen är 
sällan något vi skryter, skri-
ver, eller forskar om. Sådant 
arbete är tidskrävande och 
tålamodsprövande. Men jag 
tror att det behövs, de utsatta 
barnen behöver oss. 

GUDRUn FURUMARK
Psykolog på Bup stockholm

”Det psykologarbete som jag gjorde är 
tidskrävande och tålamodsprövande. 
Men jag tror det behövs”

Väck debatt eller reagera på andra inlägg! 
Mejla: redaktionen@psykologtidningen.se

DeBAtt

Läs mer debatt på webben! Äldre debattartiklar hittar 
du på psykologtidningen.se under fliken Debatt.

Debattinlägg på webben
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Håkan Sundin: 

”Avskaffa diagnosen  
personlighetsstörning”

NYtt i trYCk

Jag tycker att man borde 
avskaffa diagnoskategorin 
personlighetsstörning. Det 
är faktiskt kränkande att 
säga till en person att den 
bokstavligen har en ”störd 
personlighet”. 

Vad finns det då för alter-
nativ? Jo, man skulle kunna 
kalla det ”(psykisk) proble-
matik påverkad av person-
lighetsfaktorer”. Och dessa 
faktorer skulle sedan kunna 

specificeras på gängse eller 
annat lämpligt sätt. Det är 
en liten, men avgörande 
skillnad. 

Att du har en störd person-
lighet är kränkande, att din 
psykiska problematik är 
påverkad av personlighets-
faktorer är inte kränkande på 
samma sätt. Det är visserli-
gen lite längre, men vi brukar 
ju annars inte ha något emot 
att använda bokstavsförkort-

ningar för längre uttryck. 
Jag begär härmed att 

Psykologförbundet tar upp 
den här frågan och verkar för 
denna förändring, i alla fall 
inom vårt språkområde. Är 
det inte av största vikt att vi 
lär oss benämna de egen-
skaper och själsyttringar vi 
dagligen arbetar med, på ett 
icke kränkande sätt? 

HåKAn SUnDIn
Psykolog, närhälsan 

 gamlestadstorget VC, göteborg

AFFEKTER, RELATIonER, 
oPERATIonER – GRUnDEn 

FöR HoMo PSYCHICUS
Mot en människoteori i  

dynamiken mellan det analoga 
och det digitala

Av Alf nilsson
symposium, 2014

Alf nilsson, tidigare profes-
sor i klinisk psykologi vid 
institutionen för psykologi, 
Lunds universitet, utkom-

mer nu med sin femte bok 
om Homo psychicus, den 
psykiska människan. 

Författaren ger tidigt i boken 
själv rådet till läsaren att 
gärna läsa åtminstone den 
fjärde boken innan man ger 
sig på denna. 

Sedan psykologin blev 
en akademisk disciplin har 
det härskat en uppdelning 
mellan affekternas och 
kognitionens psykologi. Alf 
Nilsson har nu i fem böcker 
drivit tesen om Homo 
psychicus som både en af-
fektiv och kognitivt operativ 
varelse.

I denna bok framhärdar Alf 
Nilsson i Charles Darwins 
uppslag om de biologiska af-
fekterna som medfödda. Till 
det kommer att det nyfödda 
barnet är utrustat med en 

vittomfattande uppsättning 
av reflexer. 

Men utan drifter överlever 
inget nyfött barn, de är nöd-
vändiga för de motiverande 
och kommunikativa affek-
terna liksom för de operativa 
reflexernas utveckling, till 
Homo psychicus som både 
känslovarelse och kognitiv 
varelse.  

Med det ovan formulerade 
är, skriver Alf Nilsson, den 
minsta icke reducerbara 
gemensamma nämnaren 
för samtliga fem böcker om 
Homo psychicus angiven. 

Denna femte bok kan 
därför läsas som ett fortsatt 
räddningsarbete av – med 
en benämning redan 1967 
som programförklaring i en 
roman av Alf Nilsson – män-
niskan som en ”sensulek-
tuell” varelse.

NYtt i trYCk

Väck debatt eller reagera på andra inlägg! 
Mejla: redaktionen@psykologtidningen.seDeBAtt

Alf Nilsson förklarar i sin 
femte bok varför han har 
valt att skriva dessa böck-
er om Homo psychicus på 
svenska och inte på engel-
ska, det språk som används 
för internationell vetenskap-
lig kommunikation och som 
är hans eget andra språk. 

Svaret är hans eget djupa 
förhållande till språket, 
skriver han: ”Från tidig 
ålder blev jag ingjuten i 

svenskan, liksom svenskan 
kom att gjuta in mig i livet 
och världen, med svenska 
språket som kom att bli en 
del av mig som sammanhål-
len helhet.”●

”Utan drifter  
överlever inget  
nyfött barn”

Alf Nilsson

nÄR FöRÄnDRInG  
ÄR SVåRT
Av liria ortiz
natur & kultur, 2014

Inom motiverande samtal 
(Mi) är interaktionen mel-
lan klient och samtalsle-
dare central; olika sätt att 
samtala kan förebygga motstånd 
och öka motivationen – eller tvärt-
om minska lusten till förändring. 
liria ortiz, psykolog och psykote-
rapeut med kBt-inriktning, skri-
ver i När förändring är svårt, som 
är en andra uppdaterad utgåva av 
titeln med det senaste inom Mi, 
om hur du som samtalsledare kan 
göra stor skillnad för att förebygga 
motstånd och öka motivationen 
till förändring. 

Genom korta teoriavsnitt samt 
många exempel och dialoger 
visar hon hur de olika redskapen i 
Mi kan användas för att hjälpa kli-
enter att hitta sin egen motivation 
och sina egna resurser. 

Boken vänder sig till såväl 
studerande som yrkesverksamma 
inom rådgivning, konsultation, 
utredning, behandling och psyko-
terapi.●  
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● Detta vill riksdagspartierna göra  
när det gäller psykologernas frågor. läs vad partierna  
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psykologkåren och förbundet just nu prioriterar högt. 

● Forskning: drivkrafterna bakom politisk aktivism.

● Möt psykologerna som medverkar på årets bokmässa.
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