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Ordföranden har ordet

Tack Gunvor!


Tac k G u n vor för di n e n ergi och din vitalitet som ordförande under många år! Med envishet och glatt humör
har du lett föreningen som möts med stor respekt inom förbundet och som dessutom blivit en ”yrkesförening”. Det
blir ett nöje att ta över efter dig!
 	 Årsmötet har beslutat att ändra namnet igen! Nu heter
vi Seniorpsykologerna i Sveriges Psykologförbund, till vardags Seniorpsykologerna! Ett namn som är lätt att komma
ihåg och som också kan användas i internationella sammanhang.
 	 Vi kommer att envist fortsätta med frågan om mentorskap – en knepig sak som vi måste hitta bra lösningar på.
Mentorskap har ända från föreningens start varit en huvudfråga för seniorpsykologer, och vi hoppas att den uppgiften så småningom blir en naturlig del i vår verksamhet.
 	 Vi kommer också att aktivt fortsätta med medlemsvärvning. Vi behöver öka medlemsantalet. Av de cirka 600 medlemmar i Psykologförbundet som är över 60 år är cirka
hälften medlemmar i föreningen. Vi vill bli så bra att alla
vill vara med!
 	 Jag är glad och tacksam över att ha en duktig och erfaren
styrelse att jobba tillsammans med. Och gläds över att det
alltid är högt i tak och glatt humör som finns med i styrelsearbetet vilket skapar ett kreativt och positivt klimat.
 	 Ulla-Britt Selander och jag var med på förbundsstyrelsens möte i juni och presenterade vår förundersökning Vad
gör psykologer 65+? Den blev mottagen med intresse och
t o m glada tillrop. Vi diskuterade friskhetsfaktorer men
även mentorskap. Det är slående vilken positiv respons begreppet väcker – men att genomföra och införa det i olika
sammanhang är svårare. En av FS-ledamöterna tyckte att
”det behöver väl inte vara så märkvärdigt – sätt igång och
testa!” Ett rejält och positivt förslag!
Något som visade sig i undersökningen var att motståndet mot att bli pensionär släppte ganska snart efter pen-

Seniorföreningens nya ordförande Brita Tiberg
sioneringen, och efter ett tag verkar det som att de flesta
är ganska nöjda. Vi måste fortsätta att diskutera hur man
ska göra själva övergången mindre traumatisk, så att bl a
rädslan för att bli bortglömd och ensam när man förlorar
sina kolleger minskar. Man kan tycka att vi som psykologer borde vara lämpade att göra det.
 	 Vad som mer framkom i undersökningen var olika förslag på vad föreningen ska ägna sig åt. Några exempel: mer
program om nya terapiinriktningar, mer inom arbetslivets
psykologi och mer social samvaro, temagrupper, samtalsgrupper om existentiella frågor och mer om att ta vara på
vår kompetens i samhällsdebatten och på andra sätt. Allt
detta låter bra för vår kommande verksamhet. Vi i styrelsen
kommer inte att lida brist på uppgifter!
Med önskan om en skön augusti!
Brita Tiberg
brita.tiberg@telia.com

Läs om årsmötet och studiedagen i Uppsala!
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Årsmöte och studiedag i Uppsala

Studiedag i vårsolens glans
rätta om. Men först talade han om alumnföre
ningen i Uppsala och pekade på nyttan av en
seniorförening som vår. Båda verksamheterna
kan bidra med kunskap och utgöra en levande
brygga mellan generationerna. De gör också att
vi kan fortsätta att hålla kontakt med institu
tionen och få nya kunskaper även efter pensioneringen.
Uppsala hade tagit på sig sin vackraste vårklänning då vi seniorer samlades på institutionen
för psykologi för att hålla årsmöte och traditionellt inleda med studiedag. Arrangörer i år var
Norra regionen och det var ett välmatat program vi bjöds på. Vi hälsades välkomna av vår
avgående ordförande Gunvor Ängfors. Gunvor
var den som på uppdrag av Psykologförbundet
drog igång vår förening och hon berättade bl a
att vi nu är c:a 325 medlemmar i seniorföreningen. Så många var vi nu inte på studiedagen
men väl ett 30-tal medlemmar hade kommit.

Brygga mellan
generationerna
Prefekt Erik Börjesson inledde studiedagen genom att hälsa oss välkomna till sin institution
och till de gamla byggnader han nu skulle be-

Historiska lokaler – men omoderna

Sedan berättade han om de byggnader som institutionen för närvarande är belägen i och om
den blivande flytten till en kommande nybyggnation.
Marken där vi befann oss inköptes på 1700talet av universitetet och byggnaderna uppfördes mellan 1752–1896. Numera är staten ägare
till husen vilket bl a innebär att alla förändringar och förbättringar måste bedömas utifrån det
kulturhistoriska värdet innan något får åtgärdas. Erik Börjesson anser att, trots det kulturella värdet och ”mysvärdet”, är lokalerna inte
ändamålsenliga längre. De är helt enkelt dåliga
och omoderna. Skötseln och driften är opraktisk. Och institutionen kommer att flytta till ett
nybyggt hus i närheten av Botaniska trädgården
i början av 2010, där man blir hyresgäst tillsammans med bl a pedagogiska institutionen.

S
Viktiga datum
Hösten 2008

Tisdag 2 sept

Norra regionen

Segeltur

Onsdag 3 sept

Södra regionen

Utflykt till Bäckaskog
och Ivön

Onsdag 10 sept

Västra regionen

Psykologrollen: Har
vi fått slagsida mot
psykoterapi?

Torsdag 18 sept
Östra regionen

Besök på Sällskapet
Vänner till Pauvre
Honteax

Torsdag 25 sept
Norra regionen

Psykologen som
arbetsledare

Tisdag 7 okt

Norra regionen

Linnés Gottsunda
vandring

Onsdag 8 okt

Västra regionen

Mobbning

Torsdag 9 okt

Södra regionen

Åldrandet

Prefekt Erik Börjesson pekade på den ömsesidiga nyttan av en seniorförening som vår.
För att hålla kontakt mellan generationerna, men också värdet av att ha fortsatt kontakt
med institutionen.
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Studiedag i vårsolens glans
Sveriges första
psykologiska institution

Viktiga datum
Hösten 2008

Personliga minnen från 50-talet fick vi ta del av
då lektor emeritus Gunnar Jansson berättade
om sina år på Psykologiska institutionen i Uppsala, som var den första psykologiska institutionen i Sverige. Institutionen hade följdriktigt
också den första professorn i psykologi, Rudolf
Anderberg. Han var en temperamentfull person som höll alla i strama tyglar. Grälade på
eleverna om de avvek från det han bestämt.
Personalgruppen var inte stor, ca tio personer.
Utbildningen innehöll en stor laborationskurs
och många försök och tester.

Torsdag 16 okt

Östra regionen

Kännedom om själv
kännedom

Onsdag 12 nov

Västra regionen

Erfarenheter som
arbetspsykolog och
chef för produk
tionen vid Volvo

Trafikforskningen tar plats

Professor Anderberg avled 1955 och efterträddes av Gunnar Johansson. Nu skedde stora
förändringar. Det startades flera forskningsprojekt, framför allt om trafikforskning. Detta
var en tid av entusiasm och framtidstro, enligt
Gunnar Jansson. 60- och 70-talen innebar också många internationella kontakter. En klinisk
inriktning mot psykoterapi växte fram bl a i
kontakt med Ulleråkers mentalsjukhus.

Psykologutbildningen
i Uppsala

Torsdag 20 nov
Om den första psykologiska institutionen i
Sverige och om den förste professorn i psykologi, berättade lektor emiritus Gunnar Jansson.

med två år av teori. Parallellt löper 3 terminers
klientarbete och egen terapi i 50 timmar. Man
kan dela upp sin terapi på två terapeuter eller
välja gruppterapi samt vilken inriktning man
vill.

Att arbeta ideellt –
en fortsättning på
yrkeslivet?

Onsdag 26 nov

Västra regionen

Hur sova bättre?

Torsdag 4 dec

Vilken betydelse har
traditioner? Julkaffe

Torsdag 11 dec

Västra regionen

Bolognamodellen
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Östra regionen

Södra regionen

Studierektor Bo Andersson berättade om hur
utbildningen till psykolog utvecklats i Uppsala.
Han menar att allmänt har utbildningen gått
från en helt teoretisk utbildning till att bli mer
specialiserad och verksamhetsinriktad.

Den s k Bolognamodellen har enligt EU-direktiv införts från och med ht -07. Den innebär
att en studietermin numera motsvarar 30 högskolepoäng. Magister- eller masterexamen omfattar 300 poäng och är också vad som krävs
för psykologexamen. I direktiven står också att
”utbildningen ska göra eleven anställningsbar”
(vad nu det betyder, red:s anmärkning).
Psykologutbildningen ser lite olika ut på olika
studieorter eftersom den i viss mån ska spegla
den forskning som bedrivs på respektive studieort. I Uppsala har man t ex hälsopsykologi
och beteendemedicin. Man har en teoretisk inriktning de två första åren. Tredje året innehåller mycket praktik och utbildningen avslutas

S

Jullunch

Måndag 15 dec

Östra regionen

Jullunch i Kajutan

Tisdag 16 dec

Norra regionen

Jullunch hos Gunvor
Utbildningen har gått från teori till att bli mer
specialiserad och verksamhetsinriktad, berättade studierektor Bo Andersson.
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Spännande forskning i Uppsala babylabb
I Uppsala bedrivs en omfattande
forskning kring spädbarn i något man
kallar ”Uppsala babylab”. Ledare för
detta forskningsprojekt är Claes von
Hofsten som varit verksam i Uppsala i
tio år. Projektet har ett femtontal medarbetare med arbeten på olika nivåer.
Forskningen är inriktad på tre huvudområden:
1. Blickbeteenden
2. Manuella handlingar
3. Sociala handlingar

”mjuka” ögonrörelser utan blicken rör
sig hackigt. Men från fem veckor och
framåt går utvecklingen snabbt. Redan
vid 10–15 veckor har babyn ”mjuka”
ögonrörelser, precis som vuxna.

Tidigt minne

Man har också funnit resultat på att
en fyra månaders baby kan ha en viss
mental representation av ett nyss försvunnet föremål om föremålet återkommer och försvinner, som en pendel
som en k0rt stund försvinner bakom
en skärm för att sen dyka upp igen.
Vid 18–22 månader kan barn börja
rotera föremål mentalt, dvs vrida en
kloss för att passa ett hål att stoppa
den i. Runda hål är lättast.

Socialt tittande

Hur barn använder blicken socialt är
något man också forskar kring. Vid
slutet av andra året följer barn andras
blickar och gester. De lär sig genom
att betrakta andra som gör saker. De

kan förstå och förutsäga handlingar.
Blicken går före handlingen. Barnet
tittar först på målet innan det flyttar
föremålet. Samma sak om någon annan gör en aktiv handling.Då det gäller att titta på känslomässiga uttryck
hos andra så tittar barnet på ögonen
om det är en bild barnet betraktar.
Men om det är en levande person så
tittar barnet på munnen.

Forskning kring autism

Barn med kommunikationsproblem,
autistiska barn, har kvar detta beteende upp i åldrarna. Det krävs en viss
social förmåga för att titta mer på
ögonen. Man har forskat mycket kring
barn med autism och ett resultat är att
man bl a kan särdiagnosticera och då
sätta in utvecklingstöd inom det område där barnet fungerar sämre. Möjligheterna att träna upp bristande förmågor är ganska goda menade Claes
von Hofsten avslutningsvis.

Presentation av prisuppsats
Claes von Hofsten forskar kring
spädbarns utveckling

Kamera på huvudet

Blickmätningen går till så att man på
babyns huvud monterar en kamera
som registrerar hur blicken följer rörliga föremål. Man använder också
hornhinnespegling och registrering av
ögonens sätt att följa rörliga föremål.
Kroppsrörelser registreras också (huvud-, arm- och handrörlser) samt EEGmätning.
Claes berättade vidare om utveck
lingen av rörelseperception. Först vid
fem månaders ålder är aktiveringen av
hjärnbarken både kraftig och bilateral,
vilket den alltså inte är från födelsen.
Före fem veckors ålder har babyn inte
4

Nästa programpunkt var en presentation av en prisbelönt psykologexamensuppsats som presenterades av författaren själv, Per Boork. Dess titel var
”Depression och personlighetsmässig
sårbarhet”. Det är en jämförelse mellan behandling med psykodynamisk
samtalsterapi och bildterapi och med
frågeställningen: ”Vad leder till minskad sårbarhet under och efter en depression?”
I undersökningen ingick 36 kvinnor
varav 19 fick samtalsterapi och 17 gick
i bildterapi på psykodynamisk grund.
Mätmetoden var självskattning och
subliminal testning. Behandlingen omfattade tio sessioner á 45 eller 60 min.
Slutsatsen blev att samtalsterapi
gav bättre resultat än bildterapi. Den
personlighetsmässiga sårbarheten påverkades inte av samtalen men blev
något reducerad hos dem som gick i
bildterapi.

Psykolog Per Boork berättade om sin
uppsats om metoder
mot depression.

Fortsättning från sida 4
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Studenter träffar seniorer
En panel bestående av fyra studenter,
som hunnit olika långt i utbildningen,
studierektorn, en lärare samt en senior
utgjorde tillsammans den grupp vi sedan fick möta för att diskutera vad och
hur vi seniorer kan bidra med till blivande psykologer.
I Uppsala har man just börjat en
mentorsverksamhet som startar under
termin tre. Eftersom den är ny finns
inga resultat ännu. Gerty Fredriksson,
senioren i panelen, berättade om erfa-

Förbundsinformation

renheterna av mentorskap i Göteborg.
Och de var ganska negativa. Det var
stort bortfall och hälften av deltagarna tyckte inte de hade fått ut så mycket
av verksamheten.
I vår diskussion kom fram önskemål
om att få träna och få stöd för rollen
som psykolog. Även att lära sig att
föra fram och hävda sina kunskaper
i förhållande till andra yrkesgrupper
inom samma organisation, t ex inom
skolan, psykiatrin och socialtjänsten.

Psykologförbundets ordförande Lars
Ahlin som är fadder för vår förening
avslutade studiedagen. Han sade sig
vara imponerad av alla de aktiviteter
som vi ägnar oss åt inom seniorföreningen. Han föreslog bl a att vi söker
samarbete med andra yrkesföreningar
och arbetsföreningar i landet.

Nya medlemmar sökes

Ordförande Lars Ahlin föreslog att vi
söker samarbete med andra yrkesföreningar.

Han berättade att förbundet, liksom
andra fackförbund, har tappat en del
medlemmar, dock inte lika mycket
som andra. Men förbundet startar nu
en verksamhet för att söka rekrytera
nya medlemmar. Som ett led i detta
har man låtit göra en rapport för att
få en bild av vad f d och icke medlemmar vill ha ut av förbundet och vad
förbundet kan göra för att öka medlemsantalet. Det är bara två procent av
alla psykologer som aldrig varit med i
förbundet. 79 procent är medlemmar
nu. Rapporten är ej färdig ännu. Resultaten kommer att redovisas senare i
Psykologtidningen.
Lars avslutade med att poängtera
vikten av att behålla de medlemmar
som går i pension i förbundet. Detta
gör vi bäst genom att på olika sätt visa
vad vi har att erbjuda av program och
aktiviteter i våra olika regioner.

Musikens hus och
trevlig samvaro

En minnesvärd dag i Uppsala för oss
som var med. Gerty Fredriksson och
Torbjörn Stockfelt njuter av den goda
stämningen under den avslutande
middagen.
Efter årsmötet som följde (protokoll
bifogas separat) hade Uppsalagruppen
ordnat en specialvisning för oss i det
nybyggda Musikens Hus. Det blev en
väldigt rolig visning. Eftersom inga
aktiviteter pågick fick vi också gå
bakom scenerna, se artistlogerna och
artisternas uppehållsrum. Lite jäktig
blev det eftersom en beställd middag
väntade oss på hotell Linné, beläget
intill Linnéträdgården. Där avslutades
denna trevliga och berikande dag med
mycket god mat, gott vin, omtänksam
betjäning och inte minst härlig samvaro med varandra.
Ett jättestort tack till Uppsalagruppen med Gunvor Ängfors, Inga Hedberg-Sowa, Karin Börjeson och HansOlof Lisper för allt arbete ni lagt ner
för att göra dagen minnesvärd för oss
andra.
Birgit Lundin
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Västra
Fotboll i skolan kan ge
framtida elitspelare
Västra regionens marsmöte ägde rum
i IFK Göteborgs träningslokaler där
Roger Gustafsson berättade om verksamheten. Han var tidigare lagledare
och tränare och är nu ansvarig för
ungdomsverksamheten.
Sverige är ett litet land med få innevånare. Vi har en lång vintersäsong.
Förutsättningarna att bedriva fotbolls
verksamhet på elitnivå är inte de mest
gynnsamma. Trots detta har vårt land
många goda spelare. Sverige är en väl
ansedd fotbollsnation. Med dessa betingelser är det viktigt att sörja för
återväxten. Det har varit en angelägen
fråga för IFK Göteborg.
Ungdomsverksamheten bedrivs på
ideell basis. År 1990 började man
arbeta på att ta fram ett träningsprogram. Roger Gustafsson blev ansvarig
för detta och arbetade med programmet i tre år. Han samarbetade då med
en uppsalaforskare, Lars Jansson.

Alla kan lära sig

Hur blir man bra på fotboll? Det var
frågan man hade att besvara. Man kom
fram till att koden innehöll fyra faktorer: miljö, träning, intresse och stimulans. Forskningen har inte kunnat visa
att arvsfaktorer är av avgörande betydelse. Istället menar man att det är
möjligt att lära sig fotboll och i inlärningsprocessen samspelar de nämnda
faktorerna. Det krävs tid. Inlärningskurvan är individuell. När framstegen
kommer kan inte förutsägas. Budskapet är att alla kan lära sig!
Målet med verksamheten är att alla
ungdomar ska få chansen att utvecklas
så bra som möjligt i fotboll efter egna
förutsättningar. Man har en modell som
i sin tur konkretiseras till metod. Dit
hör KAFFE-metoden. K=koncentration,
A=avspänning, F=förstärkning, E=eget
tempo. Man arbetar sig systematiskt
igenom olika träningsmoment med
hjälp av KAFFE-metoden. Ett moment
6

Roger Gustafsson, tidigare lagledare och tränare, berättade om ungdomsverksamheten på Änglagården i Göteborg. Till höger i bild Torbjörn Stockfeldt.
kan tränas i flera veckor. Var och en får
ta det i sitt eget tempo. Samma moment
återkommer flera gånger i karriären.

Positiv infallsvinkel

Det som var kännetecknande för programmet var den positiva infallsvinkeln. Tyngdpunkten lades på det man
lyckades med, det uppmärksammades,
förstärktes och gjordes medvetet. Den
tränande fick visualisera såväl tränarens som de egna lyckade övningarna.
Man fick känna in hur de kändes i
kroppen, behålla bilden i medvetandet för att kunna plockas fram i andra
sammanhang. Man aktade sig för att
uppmärksamma misslyckanden. Till
sin hjälp har man också bandinspelningar av olika träningsmoment.

De elever som går på Änglagården tränar fotboll tre pass per vecka. Ingen
hårdträning förekommer. Det skulle
kunna skada ungdomarnas växande
kroppar. Skolan är en friskola med
200 elever i åk 4–9. 30 flickor går på
skolan. Det är elever med intresse för
fotboll som kommer till skolan. Intagningsprov får inte förekomma inom
grundskolan.
Vi fick höra om en väl uppbyggd
ungdomsverksamhet med många ideella inslag. Tonen som angavs kändes
som lämpad för den folkrörelse som
fotbollsintresset utgör i vårt land.
Ingegerd Tobiasson

Rapporter från regionerna
sökspersonerna får besvara när en apparat piper för att fånga information
så nära upplevelsen som möjligt.

Östra

Engagemang ger flow

Om flow – och hur finna det?
Till aprilmötet hade vi besök av Ilona
Déry Tegnér som talade engagerat och
underhållande om: Att finna flow – går
det – kan vi finna det i vår vardag?
Flow är ett psykiskt tillstånd som
uppstår då en person med tillräcklig
medvetenhet ägnar sig åt en verksamhet med ett definierat mål (Wikipedia). Begreppet har myntats av
Mihály Scikscentmihály, född 1934
i Kroatien, tidigare verksam vid University of Chicago och numera verksam vid Clairmont University California. Han har länge forskat om glädje
och de positiva sidorna av arbete och
skrivit ett stort antal böcker. Flera av
dem finns på svenska.

Tillfredsställelse nås stegvis

När det gäller flow talar man om åtta
steg av tillfredsställelse(”enjoyment”).
1.
2.
3.
4.
5.

Uppgiften går att uppfylla
Man är koncentrerad.
Uppgiften har ett klart mål.
Man får feedback.
Man tappar bort allt annat,
kommer ifrån vardagsproblemen
6. Man har kontroll över situationen.
7. Man har förmåga att glömma
bort sig själv
8. Tidsupplevelsen försvinner.
Ralph Hurlburt har konstruerat ett
formulär med intervjufrågor som för-

Ilona framhöll att alla mår bättre när
de har ett målinriktat arbete. Att hålla
intresset vid liv är viktigt.
Hon gav oss också exempel på andra
forskare som, Tomkins, Maslow, Stern
som skrivit om liknande upplevelser
bl a kompetensglädje, kulminationsupplevelse.
Ilona betonade att grunden till idéer
är kunskap, grunden till flow är skicklighet.
Att få in detta i vår vardag ville vi ju
alla. Det gäller då att se till att många
av de vardagliga sysslor som vi har,
betraktas som tillräckligt meningsfulla och att också finna och ta vara på
uppgifter som ger oss sådan glädje att
vi finner flow.
Agneta Zotterman-Molin

Vårutflykt med konst och blommor
Sista aktiviteten före sommaren var en
utflykt till Enköping – väl förberedd
och fylld av många sinsemellan olika
aktiviteter.
Från medeltidens Albertus Pictors
skönt naivistiska och färgrika kyrkomålningar till Enköpingsdoktorns fantastiska karriär och omfattande praktik och därifrån till dagens moderna
parkanläggningar i staden är alla saker
som nått ryktbarhet långt utanför stadens gränser.
Vi körde i en lång karavan mot den
lilla medeltidskyrkan Härnevi utanför
Enköping och blev väl mottagna av
en ung kvinnlig kyrkvaktmästare som
livfullt berättade om kyrkan och dess
kalkmålningar. Fascinerade böjde vi
nackarna mot taket och blev allt stelare men i gengäld blev den konkreta
och naivistiska konsten mer och mer
levande. Fullt av onda fula figurer med
stora näsor och neddragna huvudbonader medan de goda målats i ljusa
färger med vackra kläder och öppna
leende ansikten. Dramatik på hög nivå
och tätt målat med mycket blad och
ornament uppblandat med mängder av
symboler och sagodjur. Medeltidens
kyrkobesökare hade mycket att betrakta under de långa gudstjänsterna.
På ett ställe var den ursprungliga röda

Samling utanför medeltidskyrkan i Härnevi
färgen väl bevarad: i ett hörn hängde
Judas med sin penningpung runt halsen. Bilden satt längst ner i ett mörkt
hörn av kyrkan och hade inte på samma sätt påverkats av störande ljusinsläpp och annan tidens tand.

kulturhusen i staden. Ordförande i
Sällskapet, tidigare chefskirurgen på
Enköpings sjukhus, berättade ingående om Ernst Westerlunds liv från början till slut. Hans patienter uppfyllde
staden. Sjukhem och stadshotellet uppfördes för att patienterna skulle kunna

Westerlundska gården

Efter förflyttning och lunch i centra
la Enköping vandrade vi över till
Westerlundska gården numera ett av

Fortsättning sida 8
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bo någonstans under sin vistelse.
Det uppges att han hade omkring
250 patienter samtidigt. Hans unika
metod att ge varje patient olika råd
och behandling har kommit fram på
olika sätt genom muntliga berättelser
och hörsägen. Han förde aldrig några
journaler! Med ett så stort patient
antal var det förmodligen omöjligt.
Gregor Katz som tyvärr var förhindrad att följa med har skrivit en
intressant liten skrift om hans läkargärning. Den kan rekvireras hos
Westerlundska sällskapet, men vi
återkommer till den i nästa nummer
av tidningen.

Enköpings ständiga grönska

Avslutningsvis visade en representant från Parkkontoret bilder från de
många anläggningarna. Det finns 20
parker och många rondeller fulla av
smakfulla och generösa planteringar.
Man har ett system att ständigt ha
blommande eller gröna växter som
avlöser varandra i stort sett året runt.
Och en del av hemligheten är att man
satsar på perenner istället för ettåriga växter. Och hela tiden utvecklar
man och planterar in nya blommor
och träd. Vi vandrade senare runt
och tittade på Drömparken med ny
skulptur och sköna sittplatser med
både skyddad skugga, porlande vatten
och soliga platser för dem som hellre
vill ha det. Vi fick också svar på nyfikna frågor om växternas namn och
skötsel. Fyllda av det gröna och sköna
lämnade vi Enköping sent på eftermiddagen men fortfarande i strålande väder. En utflykt att minnas och en plats
att återkomma till!
Brita Tiberg
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Södra
Psykologi och politik
Den hemliga gäst som södra regionen
hade aviserat visade sig vara f d kommunalrådet i Lund Rolf Englesson,
tillika son till Irmelin Englesson. Han
talade om hur psykologin kommer in i
politiken. Texten som följer är ett direkt referat.
Föredraget baserar sig enbart på egna
tankar och erfarenheter. Det jag säger
är inte förankrat i någon forskning eller liknande.
Jag vill börja med att konstatera att
vi är flockdjur. Vi trivs i sällskap med
andra människor och är receptiva för
hur omgivningen förväntar sig att vi
skall bete oss. Exempel på detta kan
man se på bilderna som visar hur möbler är byggda för att vi skall sitta tillsammans, hur vi kör på samma sida
av vägen, att vi bor i höghus och att vi
t o m i döden vill vara med varandra
(familjegrav).
Vi som människor är dock inte ensamma om att trivas med artfränder
– tänk bara på råkorna!
Vår önskan att inordna oss i ett system gör att vi aktivt letar efter någon
(eller något) att följa. Det kan vara en
så enkel sak som att vi letar efter kassan så fort vi kommit in på badet för att
betala. Vi respekterar makt och auktoritet.

Vi vill påverka

Däremot är vi inte alltid underdåniga
inför det system vi befinner oss i. Vi vill
gärna påverka och göra det bättre. Det
gör vi genom politik. Jag menar att politik är det som genomsyrar i stort sett
allt i förhållandet mellan människor.
Detta gäller vare sig det är en familj,
en arbetsplats eller ett helt samhälle.
Vi har ofta mycket bestämda regler
för hur politiken skall föras i de större
sammanhangen och dessa regler skiljer
sig mycket från hur det går till i t ex en
familj. Men sättet att påverka varandra
är ändå lika.
Sätten att påverka den grupp man
befinner sig i är oerhört grundläggan-

de för oss människor. De grundläggs i
mycket tidig ålder och sedan håller vi
på med det resten av livet. Barn lär sig
det genom leken.
Vår önskan att leta efter någon eller något att följa gör att vi gärna ger
makt över oss till någon annan. Det
verkar t o m vara ett starkt behov hos
oss att hitta någon att följa. Vissa tar
sig gärna också rollen som ledare.

Vad ger makt?

Vem får då makt? Den som får makt
och kan behålla den tror jag har följande egenskaper:
• Behärskar det stora talet; alltså
kan tala till många människor
samtidigt i monologform.
• Det lilla talet; kan övertyga en
enskild/ i den lilla församlingen.
• Lyssnandet; man måste förstå
vad andra tycker och känner.
• Känsla för kulturen; hur man
för sig, subtila signaler.
• Känsla för och kärlek till
människan; man måste tycka
om människor.
• Tid (eller resurser); annars måste
man ju göra andra saker för att
försörja sig istället.
Våldet är också ett effektivt maktmedel,
men fungerar sällan långsiktigt. Den
typen av makt är inte heller politik, det
är fusk. Det ligger något i ”vad våldet
må skapa är vanskligt och kort”.

Politik – en fredlig påverkan?

För att illustrera makt och politik med
en psykologisk infallsvinkel valde jag
att citera bibelns berättelse om Jesus när
han ställdes inför de skriftlärda, som
hade ertappat en kvinna med att begå
äktenskapsbrott. Enligt lagen skulle
kvinnan stenas, och man ville testa hur
Jesus ställde sig till detta. Han svarade
inte utan ritade på marken först och
sade sedan att den som var utan synd
skulle kasta första stenen. De blev då
svarslösa och avlägsnade sig, varpå Jesus sade:”Inte heller jag dömer dig. Gå
och synda inte mer!” – Han gör alltså
en mänsklig bedömning men förnekar
inte att kvinnan begått ett brott.
Politik betyder helt enkelt att påverka
andra på ett fredligt och bra sätt. Det
är troligen det finaste och mest mänskliga vi har. Språkets ursprung har att
göra med vårt skriande behov av just
politik.
Rolf Englesson
f.d. kommunalråd i Lund
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Sten med många nyanser

Hav, vind och bärnsten
I år gick vårt sista möte på vårterminen
i naturens tecken. I strålande sol samlades vi på kusten utanför Trelleborg vid
den plats där Karl XII en gång landsteg
efter sina övningar i Europa. Havet i
dag var grått och blåsten från sydost
kall. Som väl var kunde vi dra oss in
i värmen och till en god lunch. Skyddade av huset njöt vi av den magnifika
utsikten över Östersjön och farlederna
till Tyskland.
En dag som denna är det inte svårt
att känna urkrafterna i naturen. Mötet
hav och slätt innebär en ständig brottning kring herraväldet över gränslandet. Ska havet roffa åt sig ytterligare
en bit land eller förmår marken stå
emot vattnets gigantiska krafter. Just
nu tycks havet vara den starkaste på
många platser på sydkusten.

Värdefulla strandfynd

Men havet bringar också rikedomar till
oss människor. Fortfarande letar kustbefolkningen efter värdefulla strand-

Norra
RAPPORT FRÅN
VÅRENS MÅNGA
AKTIVITETER
I februari besökte vi Friskis Ultuna.
Anläggningen är ny. Det var riktigt
trivsamt att delta i passet ”Start”. Vi
promenerade sedan till Ultunarestaurangen för en god och riklig lunch.
Eftersom det var fettisdag blev det en
semla som dessert. Besöket ger en utmärkt möjlighet för seniorer att kombinera fysisk aktivitet med god mat
och trevlig samvaro.

Gunvors födelsedag

Uppsalagruppen av Norra-regionen firar traditionellt den, som ”fyller jämnt”
med en gemensam lunch där födelse-

fynd, som trä men framför allt bärnsten. Bärnstenen har ända fram till
våra dagar skattats högt.
Bärnsten funnen på sydkusten används till smycken i hela världen fick
vi reda på av bärnstenssnidaren och
museii nnehavaren Leif Brost. Den
märkliga bärnstenen hade fascinerat
honom redan som barn. Nu vid sin
ålders höst tycks han ha förverkligat
allt det som en liten pojke, som älskar bärnsten kan åstadkomma. Nära
kusten med utsikt över heden har han
byggt ett ytterst originellt museum där
bärnstenen intar första plats.
Huset som rymmer museet har till
stora delar byggts av vrakvirke. Montrarna har också skapats av detta sjödränkta material. Museet ger en bild
både av bärnstenen och av den miljö,
som den återfinns i på senare tid. Museet vill således visa också kusten och
t ex landtungan Måkläppen i text och
bild. Liksom olika fornfynd som gjorts
i trakten.

dagsbarnet bjuds. För Gunvor, allas
vår kära ordförande, blev det samtidigt namnsdags- och 80-årsfirande på
en grekisk restaurang i Uppsalas inre
hamn. Gunvors första resa till Grekland i höstas blev ju kort, fotledsbrott,
och hon fick inte njuta av den grekiska
maten på plats. Nu fick hon istället här
en grekisk god lunch. Av föreningen
fick hon dessutom en bok med grekiska recept.

Psykolog i dagens skola

Under hösten 2007 drabbade det plötsliga våldet några skolor utanför Sverige
och vi blev intresserade av psykologens
roll i möte med skolungdomar och hur
vår kompetens kan användas i skolvärlden. Erik Berglund gav oss två stimulerande timmar. Till att börja med en
beskrivning av skolorganisationen och
psykologernas placering i den. Att en
skolpsykolog placerad i ett resursteam
skall serva ungefär tre skolor låter
som en orimlighet. Den psykologiska
kompetensen kan användas på orga-

Ofta tänker man sig bärnstenen som
en guldgul relativt klar sten, men vi
fick veta att den kan skifta på många
olika vis. Det finns både vit och svart
bärnsten, men också grön och blåskimrande. De sistnämnda lär vara de
dyrbaraste. Stenen kan vara genomskinlig men också enfärgad rakt igenom eller med olika schatteringar.
Leif Brost rörde sig med miljontals
år när han talade om stenens historia.
Den bärnsten som finns på sydkusten
kan vara cirka 40 miljoner år gammal.
Bärnstenen bär således på en svindlande historia.
Det sägs att drömmar spinns av en
tunn tråd. Visst är det många gånger
så, men de kan också förverkligas, när
någon vågar leva drömmen fullt ut. Då
blir drömmen som här något som kan
delas av många. Leif Brost pekar på
att det näst intill omöjliga är möjligt
att förverkliga om man bara vågar. På
så vis kunde vårens sista möte kännas
oerhört hoppingivande ty det pekar
hän på hur det omöjliga faktiskt kan
förverkligas.
Ingrid Göransson

nisations-, grupp- och individnivå. För
psykologerna i resursteam gäller framförallt grupp- och individarbete. En
psykolog i stab nära ledningen kan gå
in på organisationsnivå och bidra vid
organisationsutveckling och med utbildning av ledningspersonal. Den psykologiska kompetensen har naturligtvis större möjlighet att slå igenom med
psykologen högt upp i organisationen.
Vi fick information om en del nya
grepp t ex ART-metoden (Aggression
Replacement Training). För övrigt kände vi seniorer igen elevvårdskonferenser
och krisgrupper.
Dagen innan mötet hade Psykologtidningen med en artikel om mobbing
och ämnet skolan är ständigt intressant
att följa. Elevvården är en självklar del
i skolvärlden men det förs en ständig
diskussion om resurstilldelningen och
då tycks inte psykologkompetens vara

Fortsättning nästa sida
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prioriterad. Vi är mycket tacksamma
för den initierade beskrivning av psykologernas arbete i skolvärlden som Erik
gett oss. Mötet gav oss det lilla extra
som vi ofta upptäcker i samband med
våra möten, att vi träffar vänner och
bekanta från tidigare kurser och anställningar.

Förberedelser inför årsmötet

Tar vi med årsmötet som en aktivitet, får vi säga att förberedelserna var
stimulerande. Samtal med represen-

tanter för institutionen för psykologi,
kartläggning av möjliga lunch- och
middagsrestauranger, planering av
kvälls- och lördagsaktiviter lärde oss
mer om Uppsala. Kommentarer tyder
också på att vi lyckades. Det enda som
vi själva inte var så nöjda med var den
stressade lunchen. Många fler än årsmötesdeltagare hade hittat vägen till
Santorino i det vackra vädret. Detta
kompenserades mer än väl av en perfekt middag på hotell Linné. Vi kunde
där som ensamma gäster njuta av personalens odelade uppmärksamhet. I
lugn och ro avtackades den avgående
ordföranden Gunvor Ängfors.

Vårutflykten

Den 22 maj var dagen för terminens
utflykt till Sigtuna. Efter inledande
kaffe på ”Tant Brun” förde oss en kunnig och engagerande guide och före

detta ordförande i Sigtuna hembygdsförening, Barbro Fryklund, oss runt i
staden. Lunch, fantastisk laxpaté och
paj på nyskördade rabarber, intogs
hemma hos Marianne och William
Petersson. Under eftermiddagen berättade psykologen Anna Liljestrand om
Resurscenter Tal och Språk, en del av
Specialpedagogiska institutet, en rikstäckande myndighet för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor.
Det var verkligen intressant. Svårt att
bryta upp, när det var dags att återvända till Uppsala.
Karin Börjesson
Inga Hedberg-Sowa
Hans-Olof Lisper
Ingalill Thuns

Notiser
Hallå
där!
Norrland blir en egen
Har du betalat årsavgiften för 2008?
Här är annars en påminnelse. Vi är ju
region?
en fattig föreningen och behöver så väl
För att värva nya medlemmar skickaalla slantar som kan komma in för att
åstadkomma bra verksamheter.
Avgiften är 100 kronor och kan sättas in på pg 434 01 51-2.
Tack!

Psykologförbundets
hemsida

Känner du till Psykologförbundets
hemsida? Du kanske redan har varit
inne på den och bekantat dig med all
information som finns där. Adressen är
www.psykologforbundet.se. Där kan
du även klicka dig fram till Seniorföreningen. Gör så här: Klicka fram till
”om oss”, sedan ”yrkesföreningarna”
och där finns ”seniorföreningen”.
En omarbetning av hemsidan är på
gång och lär vara klar till nyår. Men
vänta inte så länge. Redan nu finns
massor att läsa där.
Red
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de vår styrelse i mars ett brev till alla
medlemmar i Psykologförbundet som
fyller 60 år i år eller har fyllt under de
senaste fem sex åren. I brevet berättas
om Seniorföreningen, om vår tidning
SeniorPsykologen och om alla de akti
viteter vi arrangerar i våra olika regioner.
Seniorföreningens norra region omfattar ett geografiskt sett enormt område. Där ingår Närke, Västmanland,
Uppland, Dalarna och hela Norrland.
Alla förstår hur svårt det är att då ta
sig till regionmöten i Uppsala. En anledning till att regionen fick den omfattningen var att då föreningen bildades 1996 fanns EN psykolog norr
om Uppsala som kvalificerade sig som
medlem. Idag är läget annorlunda. Nu
finns det många psykologer i norr.
Detta gör att vi i brevet riktar oss
speciellt till dem som bor i Norrland
för att få fler aktiva medlemmar i Seniorföreningen och på så sätt skapa
ett underlag till en ny region – region
Norrland – med Umeå som centralort.
Vår tidning SeniorPsykologen förmedlar information om vad som händer
i föreningen och i de olika regionerna

men kan aldrig ersätta den sociala gemenskap vi får genom regionträffarna.
Något vi önskar att våra kollegor i
norr även får ta del av.

Tack
För de söta örhängen som jag fick av
föreningen och för alla vackra ord som
sades då jag avgick som ordförande vid
årsmötet i maj ber jag att få tacka er
alla så varmt och mycket. Varje gång
jag sätter i dessa örhängen – och det
är redan många gånger – tänker jag på
alla fantastiska år med goda medarbetare och trevliga kontakter med kolleger från hela landet.
Än en gång stort tack!
Gunvor Ängfors

Lästips

“Trivs med din ålder”
– fortsättningen
I förra Seniorpsykologen refererade
jag det inledande kapitlet i B.F. Skinners bok Enjoy old age – A practical
guide. Där poängterade Skinner förberedelse och syn på ålderdomen. Se
inte fram mot en ökenvandring, och
väl där tänk i termer av situationer.
För Skinner var nämligen ålderdom ett
problem som till vissa delar kan lösas
genom att ändra situationen.
Nu är vi framme vid kapitel 2,
Doing Something about Old Age.
Skinner börjar med att säga att det
finns mycket forskning om vad som
skiljer oss från yngre personer. Tyvärr
leder dock inte skillnaderna till praktiska råd. Forskningen visar nämligen
inte varför vi äldre är som vi är och hur
vi ska få oss själva att vara något annat. Det är ju det som skulle vara råd
för förändring. Jag vill påstå att i det
avseendet skiljer sig inte forskning om
åldrande från mycket annan forskning
inom psykologin. Resultaten går inte
att använda för förändring.
Skinner utvecklar detta och knyter
an till personlighetsutveckling. Att förklara problem med hänvisning till utveckling, till exempel i stadier, hjälper
inte föräldrar. Det blir bara att tålmodigt vänta in nästa lugnare fas. När det
gäller andra ändan av ålderstrappan
kan vi med samma typ av förklaring
inte annat än passivt vänta på avvecklingen (termen min neologism). Sättet
att resonera har alltså inget värde som
instruktion om förändring! Det betyder också att yngre, med avvecklingen
(åldrandet) kan förklara varför vi reagerar som vi gör i en viss situation. Sättet att resonera, till exempel hos personalen på äldreboendet, innebär att de
inte behöver ändra sitt eget handlande.
Allt förklaras med åldrandets avveckling. Det innebär att personalen inte
ser att det egna handlandet kan vara
en orsak till vad en åldring tar sig för.
Detta för alltså bort från att man tar
ett eget ansvar för vården!
Skinner resonerar sedan om konse-

kvenser av handlingar. Vad vi människor gör eller inte gör har konsekvenser.
Vissa saker ”måste göras”, för om vi
inte gör det så blir följderna besvärliga.
Vi måste ta en medicin eller så blir vi
sämre, vi måste deklarera och lämna
in i tid annars får vi böta. Samtidigt är
det saker vi vill göra, och sådant som
har positiva konsekvenser. Till exempel när vi är hungriga vill vi äta och

känner oss sedan behagligt mätta. Vi
vill gå på bio, läsa en bok och titta på
TV därför det är trevligt.
För att trivas med vår ålder måste
vi skilja mellan vad vi måste göra och
vad vi vill göra. Sedan ska vi ordna det
så att även det vi måste, helst också får
positiva konsekvenser. Till exempel,
de flesta människor måste arbeta, men
för många kan det ha positiva konsekvenser. Man fortsätter i yrket, ibland
även efter den formella pensionsdagen.
Det är dock svårt att få till allting så
här positivt.
I fortsättningen av boken kommer
Skinner och Vaughan att förslå förändringar så att vi gamla gör mer vad vi
vill göra. På så vis blir livet trevligare,
vi vill göra vissa saker och kan också
göra dessa. Det som slår mig när jag
läser detta är att beskrivningen passar
bra för att ta hand om barnbarn.

I kapitel 3, Keeping in touch with the
world, funderar författarna kring den
opåverkbara avvecklingen av våra sinnen och föreslår kompensation med
elektroniska hjälpmedel, idag än mer
sofistikerade, än när boken skrevs i
början av 1980-talet. Utöver dessa
kommer jag att ta upp några av Skinners tips om kompensation.
För att klara menyer i mörka restauranger – en liten ficklampa, idag
mycket liten med lysdioder. Om
mörkeradaption är långsam – förebygg
med solglasögon. Om synen börjar bli
mycket dålig – röj i skåp och bokhyllor
och märk saker du ofta använder, till
exempel med röda band.
För hörsel resonerar han om hör
apparater och menar att det ska gå att
göra en med möjlighet att ändra bas
och diskant, som på radion. En blick
på nätet tyder på att idag är vi där med
digital teknik. Vi har också dörrklocka
som inte bara hörs utan även syns. Till
detta lägger Skinner den uppfostrade
hunden som inte bara skäller utan också hämtar husse eller matte.
Han pekar också på hur vi kommunicerar ett hörselproblem. Ett enkelt
sätt är att sätta handen bakom örat
för att hjälpa andra komma ihåg. Han
pekar också på risken på motsatsen,
att se ut som om man förstår. Tror du
att du förstått, svara snabbt och har
du inte förstått, var snabb med ”vad
sa du”. Om någon talar från ett annat
rum och du inte hör vad: om du behöver dem – gå dit. Om de behöver dig
– låt dem komma till dig.
Kapitlet avslutas med smak och
lukt, känsel och balans. Men jag slutar innan dess. På återläsande i nästa
nummer av Seniorpsykologen.
Hans-Olof Lisper
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Västra

Program hösten 2008

Program för hösten 2008:

Tisdag 2 september
Kl 10.00–15.00
			

Segeltur.
Anmälan till Hans-Olof Lisper
senast 1 september.

Torsdag 25 september
Kl 15.00–17.00		
				
				
Plats:
			
			
Tisdag 7 oktober
Kl 10.00–14.00

Psykologen som arbetsledare i en
medicinsk miljö. Marianne Carlsson
professor, prefekt vid Institutionen
för Folkhälso- och Vårdvetenskap
Dag Hammarskjölds väg 14B 		
1 tr, Rosenqvistrummet 		
Linnés Gottsundavandring i höstsol
Vi startar vid Gläntan, Eriksberg.

Tisdag 4 november
Arbetet vid vuxenhabiliteringen i
Kl 15.00 – 17.00
Uppsala, organisationschef Curt
S:t Johannesgatan 28 D Westin informerar.
Uppsala
Tisdag 16 december
Kl 13.00–15.00
Gärdesvägen 12A,
Uppsala

Jullunch hos Gunvor Ängfors.
Anmälan senast 11 december
till Gunvor tfn 018-32 45 29 eller
gunvor.angfors@hem.utfors.se

Varmt välkommen!
Norra regionens programkommitté
Inga Hedberg-Sowa
(sammankallande)
tel 018-12 06 02
Karin Börjeson
tel 018-51 87 34
Hans-Olof Lisper
tel 018-60 20 64
Ingalill Thun
tel 018-30 21 24
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Obs! Augustimötet med besök på teater eller opera i Oslo
är inställt. Inga biljetter tillgängliga.
Onsd. 10 Sept.
Kl 14.30 – 16.45

Onsd. den 8 oktober
Kl 14.30 – 16.45

Psykologrollen: Har vi fått
slagsida mot psykoterapi?
Prof. emeritus Torbjörn Stockfelt
inleder. Smågruppsprat och kaffe
i pausen
Mobbning.
Fil.dr., leg psykolog, leg. Psykoterapeut Zelma Fors inleder

Onsd. 26 november
Hur sova bättre? Sömnlektion
		
med praktisk tillämpning.
Kl 14.30 – 16.45
Leg. psykolog och leg. psyko		
terapeut Marianne Nilsson inleder
Plats vid mötena sept-nov.
Psykologiska inst.,
konferensrummet,
Vi möts för en kopp kaffe i
3dje v. Haraldsg. 1,
kafeterian kl 14.00
Göteborg
Torsd den 11 december Jullunch. Restaurang meddelas
Kl 12.00
senare. OBS Dag och tid!
Välkomna!
Programkommitten
Ulla Davidsson,
tel. 031 - 26 30 53
Ann-Marie Ebenfelt,
tel. 031 - 711 75 74
Gerty Fredriksson,
tel. 042 - 20 17 21
e-postadress: gerty.fredriksson@comhem.se
Torbjörn Stockfelt,
tel. 031 - 711 80 55
e-postadress: torbjorn.stockfelt@telia.com

Fortsättning Regionernas höstprogram 2008

Östra

Program för hösten 2008
Torsdag 18 september
Kl.16.45		
				
Fredshällshemmet,
Fredshällsgatan 12.,
				
				
				
				
				
		
Torsdag 16 oktober
Kl. 16. 45		
				
				
				
				
				
		
Torsdag 20 november
				
				
Kl. 16.45		
				
				
		
Måndag 15 december
				
Kl. 13.00		
			
				
				
				
				
				
				
				

Fattiga och skamsna?? Icke!
Besök på Sällskapet Vänner till 		
Pauvres Honteux, i dag
ett äldreboende i tiden.
Vi äter middag ( kostnad 110 kr)
och guidas runt av Sven Rydberg
Anmälan senast den 11 sept. till 		
Sven info@sven rydberg.org eller
Agneta Zotterman –Molin
se nedan.

				
				
				
				
				

Vi träffas om inte annat anges i 		
Psykologförbundets lokaler, Vasagatan 48. Var och en tar med sig
något att äta. Vin finns till själv-		
kostnadspris.

Kännedom om självkännedom 		
från ett långt yrkesliv.
Hans-Olof Lisper funderar
utifrån ett liv i teorier i Uppsala		
universitets tjänst. Vi andra tar
ställning utifrån ett liv i
praktiskt arbete.
Att arbeta ideellt – en fortsättning 		
på yrkeslivet?
Gertrud Schyl-Bjurman
inleder och vi hoppas på en livlig
diskussion med Barbro Goldinger
som moderator.
Sedvanlig jullunch i Kajutan i
Hammarby Sjöstad
Styrbordsg. 23 (fortsätt till vänster
utmed kajen till fristående hus)
Anmälan senast 8 dec. till
Margaretha Holmgren,
margarethaholmgren@
hotmail.com, tel.08 - 34 23 03
eller till Agneta Zotterman-Molin
agnetaz@hotmail.com,
tel. 08 - 753 04 38.

Välkomna!
Östra regionens programkommitté
Barbro Genberg – Katz
tel. 08 - 755 04 41
Barbro Goldinger
tel. 08 - 654 38 35
Birgit Lundin
tel. 08 - 731 98 72
Ulla-Britt Selander
tel. 08 - 642 58 34
Brita Tiberg
tel. 08 - 754 48 69
Agneta Zotterman-Molin tel. 08 - 753 04 38

Södra

Program hösten 2008
Onsdagen den 3 sept.
Samling klockan 12.00
Hemfärd vid 17-tiden
				
				
				
				
				
				
				

Utflykt till Bäckaskog
och Ivön
Lunch på Bäckaskog vid
12-tiden. Besök på Ivön.
Anmälan senast den 28
augusti till Ingrid Göransson
då program erhålles.
Telefon 040-42 31 15 med
telesvar, fax 040-42 33 75.
E-post 086406570@telia.com

Torsdagen den 9 okt.
Klockan 15.30 – 17.00
				
				
				
Plats:			
				

Åldrandet. Leg. psykolog
Bertil Norbeck tar upp nya
aspekter från forskning
och erfarenhet. Fortsättning från
vårens program.
Psykologiska institutionen,
Lund. Våningsplan 2.

Onsdagen den 12 nov.
Klockan 15.30 –17.00
				
				
Plats:			
				

Erfarenheter som arbetspsykolog
och chef för produktion vid Volvo.
Leg. psykolog Kjerstin OredssonHallberg.
Psykologiska institutionen,
Lund. Våningsplan 2.

Torsdagen den 4 dec.
Klockan 14.00 – 16.00
				
Plats:			
				
				
				

Vilken betydelse har traditioner?
Samtal om erfarenheter.
Julkaffe.
Spårsnögatan 65, Lund
Anmälan till Irmelin Englesson,
046-30 76 06 senast den 26
november 2008.

Programkommitté: Irmelin Englesson, Margot NordvallAndersson, Ingrid Göransson.
Hjärtligt välkomna!		
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Förändringar i medlemsmatrikeln efter 08 01 01
N,S,V,Ö = norra, södra västra resp östra regionen

NYA MEDLEMMAR
Lena Bergsten, Sundsvall		
Alf Enbom, Sundsvall			
Leif Ericson, Skellefteå			
Åke Granberg, Umeå			
Sören Jörngården, Östersund		
Maj-Lis Larsson, Umeå			
Kurt Sigerud, Sundsvall			
Lis-Mari Lindgren			
Irene Olsson, Sundsvall			
Eva Hermansson			
Barbro Olsson				
Britta Persson				

AVLIDNA MEDLEMMAR
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Ö
Ö
Ö

Inga-Lisa Wikström, Stockholm,
19280321 – 20080602

Fotografer i detta nummer
är Barbro Genberg-Katz
och Hans-Olof Lisper

Seniorföreningen		
Sveriges Psykologförbund

Brita Tiberg, ordförande, Solängsvägen 45,
192 54 Sollentuna, 08 - 754 48 69, mobil 070 - 739 85 95.
E-post: brita.tiberg@telia.com
Ulla-Britt Selander, vice ordförande, Vintertullstorget 44,
116 43 Stockholm, 08 - 642 58 34, mobil 073 - 600 15 67.
E-post: ulla-britt.selander@comhem.se
Gerty Fredriksson, sekreterare, Badhusgatan 6,
252 21 Helsingborg, 042 - 20 17 21.
E-post: gerty.fredriksson@comhem.se
Hans-Olof Lisper, kassör, S:t Olofsgatan 50 B,
753 30 Uppsala, 018 - 60 20 64.
E-post: hans-olof.lisper@psyk.uu.se
Seniorföreningens Plusgiro 434 01 51-2

Delar av Seniorföreningens nya styrelse. Från vänster
Gerty Fredriksson, Brita Tiberg, Ingrid Göransson, Agneta
Zotterman-Melin, Birgit Lundin (redaktör, ej styrelsemedlem), Ann-Marie Frisendahl och Hans-Olof Lisper.

Agneta Zotterman-Molin, Mörbydalen 16, 6 tr,
182 52 Danderyd, 08 - 753 04 38, 0248 - 404 33 F,
mobil 070 - 658 52 48. E-post: agnetaz@hotmail.com
Irmelin Englesson, Spårsnögatan 65, 226 52 Lund,
046 - 30 76 06. E-post: englesson@mbox302.swipnet.se
Ann-Marie Frisendahl, Zakrisvägen 4, 913 35 Holmsund.
090 – 23 456. E-post: frisendahl1@telia.com
Redaktör SeniorPsykologen: Birgit Lundin, Lejonvägen 29,
181 32 Lidingö, 08 - 731 98 72, mobil 070 - 497 57 17,
fax 08 - 731 84 79. E-post: bi.lundin@glocalnet.net

