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Ordföranden har ordet

Snart
sommar?


Både mars och april har varit mycket omväxlande och man börjar snart
undra om det blir någon riktig vår när
nordanvindarna tjuter runt knuten och
isen ligger halvmetertjock på Norrviken? En sak går i alla fall att glädjas
åt och det är ljuset som återvänt, sommartiden har börjat och mornarna är
ljusa!
Och då vill jag börja med att önska er
alla välkomna till årsmötet den 8 maj,
en kanske mer pålitlig vårmånad, när
vi hoppas på både sol och värme.
I år är vi i Stockholm och platsen
blir Psykologiska institutionen på
Stockholms Universitet som upplåter
sina anrika lokaler, vackert belägna
vid Brunnsviken. Vi har planerat en
studiedag där flera forskare på institutionen medverkar och berättar om
sin forskning. Vi äter lunch på universitetsområdet och sedan kommer professor em. Carl-Otto Jonsson och gör
en tillbakablick på sina många år på
institutionen. Före årsmötesförhandlingarna kommer förbundsordförande
Lars Ahlin med senaste nytt från förbundshållet. Och sedan avslutas dagen
med en trivsam middag inne i centrala
Stockholm. Närmare detaljer finns på
bifogade inbjudan.
Yrkesföreningarnas Nätverk YFN
hade häromsistens en utvecklingsdag
på inbjudan av förbundsstyrelsen, representerad av Lars Ahlin och Örjan
Salling, för att diskutera hur nätverket

ska fungera i framtiden. Nu finns det
14 yrkesföreningar. Och man ställer sig frågan, hur många ska det bli?
På 70-talet fanns det i stort sett bara
Kliniska föreningen och Skolpsykologföreningen. Sedan har det tillkommit allt fler. Några tappar medlemmar
och andra ökar desto mer. Det hela
blir ganska svårt att överblicka eftersom syftet med de olika föreningarna
växlar. Nya idéer och intressanta förslag kom fram. Det
beslöts att bilda en
arbetsgrupp för att
gå vidare bl a med
en grundtanke att
y rke sfören i nga r
och intresseföreningar (= när flera
professioner har en
gemensam egenskap t ex Seniorer)
skulle kunna utgå
från specialistordningens uppdelning och inom varje
specialitet bilda fristående föreningar.
Vi återkommer med mer information
när gruppen har bildats.
Så några ord om ideellt arbete med anledning av en fråga som uppkom efter
ett möte i Stockholm. Förbundsjuristen
Camilla Danell säger att en legitimerad psykolog alltid tillhör hälso- och
sjukvårdspersonalen och med samma
skyldighet oavsett om man arbetar ideellt eller inte. Som i alla sammanhang
gäller det att vara medveten om vad
psykologlegitimationen innebär och
att LYHS (lagen om yrkesverksamhet
på hälso- och sjukvårdens område)

måste följas för den som bedriver behandling.
(Läs mer om detta i artikel på sid 14)
Vi har länge haft tankar att få till en
region i Norrland med Umeå som centralort, men våra medlemmer i Norrland är utspridda och avstånden blir
för stora så vi får vänta ett tag till.
Men varför inte starta på ett annat
sätt med att bilda små grupper runt
ett visst tema? Vårt
gemensamma intresse
är psykologi och man
kan lägga psykologiska aspekter på det
mesta i samhället,
och med det som utgångspunkt hitta ett
ämne man vill diskutera eller utveckla eller starta ett projekt
omkring. Att träffa
kollegor regelbundet
känns meningsfullt och fantasin har
inga gränser!
I Stockholm har man t ex startat en
drömgrupp som har blivit mycket populär. Sedan håller man på att planera
en skrivargrupp där man först ska ta
upp aktuella samhällsproblem och
sedan ska skriva artiklar och debattinlägg om det som man kommer fram
till.
Glöm inte årsmötet den 8 maj!
Välkomna!
Brita Tiberg
Ordförande
brita.tiberg@telia.com

Inbjudan till årsmöte i Stockholm
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Fredagen den 8 maj 2009 i Stockholm. Dagordning på nästa sida.

Kallelse till årsmöte 8 maj 2009
Härmed kallas du till årsmöte i Seniorpsykologer i Sveriges Psykologförbund fredagen den 8 maj 2009
klockan 16.15. Plats: Psykologiska Institutionen vid Stockholms universitet, Frescati Hagväg 14, 3 tr.

Dagordning vid Seniorföreningens årsmöte 2009-05-08
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§10
§11
§12
§13
§14
§15
§16
§17
§18
§19
§20
§21
§22
§23

Mötets öppnande
Fastställande av föredragningslista
Val av ordförande för mötet
Mötets stadgeenliga utlysande
Val av protokollförare för mötet
Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Upprättande av röstlängd
Styrelsens verksamhetsberättelse
Ekonomisk redogörelse
Revisorernas berättelse
Beslut om resultatdisposition
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Ekonomisk situation för innevarande verksamhetsår
Val av ordförande
Val av styrelseledamöter
Val av suppleant(er)
Val av två revisorer jämte två suppleanter
Val av valberedning
Beslut om medlemsavgiftens storlek och giltighetstid
Ärenden – motioner – inkomna till styrelsen
Årsmötets synpunkter på aktiviteter regionalt och centralt.
Övriga frågor
Avslutning

Förslag och ärenden som du vill att årsmötet skall behandla måste du anmäla skriftligt till
styrelsen och vara denna tillhanda senast den måndagen 14 april. Sådan motion insänds
till ordförande Brita Tiberg (post- och e-postadress i rutan i slutet på SeniorPsykologen).

SENIORPSYKOLOGER

Verksamhetsberättelse
Styrelsen har från årsmötet 2008 bestått av följande ledamöter:
Brita Tiberg, Stockholm, ordförande
Ulla-Britt Selander, Stockholm, vice ordförande
Gerty Fredriksson, Helsingborg, sekreterare
Hans-Olof Lisper, Uppsala, kassör
Irmelin Englesson, Lund, ledamot
Agneta Zotterman-Molin, Stockholm, ledamot
Ann-Marie Frisendahl, Umeå, suppleant
Birgit Lundin, redaktör för SeniorPsykologen,
är ständigt adjungerad till styrelsens sammanträden.

Årsmöte
Årsmötet hölls i Uppsala den 9 maj och samlade 15 deltagare.
Brita Tiberg valdes med acklamation till ny
ordförande för föreningen med en mandat
period av ett år. Gerty Fredriksson och Agneta
Zotterman-Molin omvaldes som ordinarie ledamöter av styrelsen med en mandatperiod av
två år. Ulla-Britt Selander nyvaldes som ordinarie ledamot i styrelsen med en mandatperiod

Fortsättning sida 3
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Viktiga
datum
VÅREN 2009

Norra
Tisdag 21 april
Jag glömde nycklarna i dörren!
Ett tidigt tecken
på demens?
Dag Hammarskjölds väg 14B
Lithellrummet

Tisdag 26 maj
Utflykt till Sala
Samling
Aguélimuseet

Västra

I Sveriges Psykologförbund

2008-01-01 – 2008-12-31

S

Onsdag 29 april
När anden fastnar
i flaskan
Psyk. Inst.
Göteborg

27 alt 28 maj
Dagsutflykt till
Sofiero slott

Program ej fastställt

Verksamhetsberättelse
Fortsättning från sida 2

av ett år (fyllnadsval). Ann-Marie Frisendahl
nyvaldes till suppleant med en mandatperiod
av två år.
Elly Nilsson omvaldes som ordinarie revisor
för en tid av ett år. Inga Hedberg-Sowa nyvaldes
till ordinarie revisor för en tid av ett år.
Anne Bederoff och Brittmarie Ullhammar
omvaldes som revisorssuppleanter för en tid av
ett år.
Maj-Brith Bergström-Walan, Margaretha
Holmgren och Bo Westman omvaldes som ordinarie ledamöter av valberedningen för en tid
av ett år med Margaretha Holmgren som sammankallande. Maria Ankarberg omvaldes som
suppleant med en mandatperiod av ett år. Årsmötet beslöt att inte tillsätta suppleantplatsen.
Årsavgiften för år 2009 fastställdes till oförändrat 100 kronor. Medlemsantalet var vid
verksamhetsårets slut 260.
På årsmötet förelåg det ett förslag från styrelsen om stadgeändring beträffande styrelsens
sammansättning. Denna antogs av årsmötet efter en livlig diskussion.
Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att se
över tillämpningen av stadgarna avseende de
förändringar som gjorts.
Ett förslag förelåg från styrelsen om ändring av föreningens namn till Seniorpsykologer i Sveriges Psykologförbund. Vid årsmötet
2007 ändrades namnet från Seniorföreningen
till Psykologseniorer. Namnändringen gick lite
för snabbt och styrelsen har under året testat
namnfrågan och kommit fram till nuvarande
förslag, som antogs av årsmötet.
Tidigare förslag om en arbetsmiljögrupp
följdes upp. Lennart Brandén och Brita Tiberg
kommer att ingå i denna.
Årsmötet avslutades med att avgående ordföranden Gunvor Ängfors avtackades efter 13
års förtjänstfullt arbete inom föreningen.

Studiedag
I samband med årsmötet arrangerades en studiedag på psykologiska institutionen i Uppsala.
Prefekten Erik Börjesson berättade om institutionen för psykologi, Bo Andersson, studierektor på psykologprogrammet, berättade om utbildningen samt övergripande om forskningen
på institutionen. Von Hofsten informerade om
sin forskning och Pär Boork berättade om sin
prisvinnande uppsats, där bildterapi och samtalsterapi jämfördes. Till sist skedde en diskussion med lärare och studenter kring vad pensionerade psykologer kan bidraga med.
Slutligen informerade Psykologförbundets
ordförande Lars Ahlin om arbetet i Förbundet.
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Styrelsens verksamhet
Styrelsen har under året haft fem sammanträden varav tre möten i Stockholm, ett i Uppsala
och ett telefonsammanträde.
Följande områden har varit föremål för styrelsens aktiviteter:

Möte med förbundsordförande Lars Ahlin
Lars Ahlin är seniorpsykologernas kontaktman
med förbundsstyrelsen och har deltagit förutom
vid årsmötets studiedag, även vid två styrelsemöten, där ömsesidig information givits. Brita
Tiberg har dessutom haft kontakt med honom
mellan mötena.

Östra
Torsdag 16 april
Barn och separationer, Bente och
Gunnar Öberg
Torsdag 28 maj
Vårutflykt till
Vendela Hebbes
hus i Södertälje

Representation
Ordförande är föreningens representant vid rådskonferensen. Hon är även föreningens representant i det nätverk, som yrkesföreningarna har
startat. Gunvor Ängfors och Irmelin Englesson är med i psykologförbundets valberedning
under innevarande kongressperiod.
Irmelin Englesson är ledamot av Förbundets
etikråd.
I övrigt har föreningen varit representerad vid
de olika yrkesföreningarnas studiedagar. Det är
viktigt att våra medlemmar kan vara professionellt uppdaterade för att kunna deltaga i samhällsdebatten. Vi ser därför mycket positivt på
yrkesföreningarnas generositet med inbjudan
till oss om deltagande och är även tacksamma
över att förbundet gett oss möjlighet att deltaga
i psykologidagarna mot en reducerad avgift.
Under årets psykologidagar hade vår förening anordnat ett seminarium med rubriken
”Ändras psykologidentiteten i och med pensioneringen?”
Tidigare års beslut om att det skall finnas en
seniorrepresentant på var och en av de sju studieorter, där psykologutbildning sker och som
studentrepresentanten kan ha kontakt med,
har följts upp och vi kan konstatera att detta
inte fungerar tillfredsställande. Mer energi bör
läggas på detta område.

Södra
Maj
Utflykt till Hanö

Under planering

Arkivering av handlingar
Tidigare beslut om att se över arkiveringen av
föreningens handlingar har fördröjts men är nu
påbörjat under innevarande verksamhetsår.

Fortsättning nästa sida
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Verksamhetsberättelse
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Programgrupp

Seniorpsykologen

En programgrupp bestående av UllaBritt Selander (sammankallande), Ingrid Göransson och Ann-Marie Frisendahl tillsattes i maj månad. Gruppen
skulle ta fasta på de tre ben vi står på,
nämligen kunskapsöverföring, professionell uppdatering och social samvaro. Gruppen har haft ett möte under
verksamhetsåret.

Föreningens tidning har med Birgit
Lundin som redaktör utkommit med
tre nummer under verksamhetsåret. I
SeniorPsykologen har information givits om det som händer i föreningen
centralt och i dess regioner. Referat
från regionernas sammankomster samt
från yrkesföreningarnas studiedagar
och från psykologidagarna har regelbundet publicerats här.
Ny layout som arbetats fram under
tidigare verksamhetsår började gälla
från och med år 2008.
Redaktören Birgit Lundin är ständigt adjungerad vid styrelsens möten,
varför det hela tiden sker en pågående uppföljning av förändringar som
gjorts.
Styrelsen ser tidningen som mycket
viktig för de medlemmar, som av olika
anledningar har svårt för att deltaga i
mötena.

Arbetsmiljögrupp
Tidigare nämnd arbetsgrupp har haft
ett möte tillsammans med representanter för förbundet.

Information om Seniorpsykologer i Sveriges
Psykologförbund
Den informationsfolder för rekrytering av medlemmar som utarbetades
år 2005 används fortfarande för att
regionalt rekrytera dem som fyllt 60
år samt vid yrkesföreningarnas studiedagar. Foldern har nu omarbetats. En
arbetsgrupp inom styrelsen bestående
av ordföranden, vice ordföranden och
kassören har kommit med förslag till
ny broschyr.
Rekryteringsproblemet har diskuterats och
förslag har framkommit om att variera orterna för regionträffar samt att
förlägga något styrelsemöte utanför
Stockholm.
Försöken att bilda en nordlig region
har hittills inte lyckats. Seniorerna är
alltför få samt spridda med stora avstånd sinsemellan.

Hemsidan
Vi uppdaterar regelbundet hemsidan
om våra program samt informerar i
Psykologtidningen. Vid ett par styrelsemöten har ansvarig för hemsidan Peter
Lundgren varit närvarande. Diskussion
om hemsidans utseende pågår fortlöpande.
Ambitionen att bilda regionala
mediagrupper kvarstår och en sådan
finns i västra regionen, dock har den
ännu inte funnit sin form.
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Regionernas verksamhet
Norra regionen
I programverksamheten för Norra
regionen har vi haft tre mål: att upp
datera oss kring aktuell forskning, att
möta psykologer i vardagsarbetet och
att ha en social samvaro, gärna ute i
naturen. Regionen med cirka sextio
medlemmar är geografiskt vidsträckt,
från Sigtuna och Örebro till Boden.
Ibland har vi haft programpunkter i
andra städer än Uppsala men har då
enbart rört oss i Mellansverige. Vi förstår, att man inte reser från Umeå för
att t.ex. Linné-vandra i Uppsala.
Ur det gångna årets program:
Vi har besökt institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap där prefekt,
professor Marianne Carlsson informerade om pågående vårdforskning.
Studiedagen i samband med årsmötet
gav oss en fin inblick i forskningen vid
Institutionen för psykologi i Uppsala
och ämnets historik. I maj träffade vi
psykologer vid Hällsboskolan i Sigtuna, en statlig specialskola för elever
med grav språkstörning. Dagen inleddes med en guidad tur genom gamla
Sigtuna följd av en utsökt lunch hemma hos paret Marianne och William
Petersson.

Utifrån vad som hänt vid en skola i
Finland var frågan: kan man förebygga våld i skolan? Frågan var i centrum
när vi besökte psykologer i Uppsala
kommun. Samordnande psykolog Erik
Berglund gav oss inblick i arbete kring
detta.
I november berättade organisationschefen, psykolog Curt Westin om
landstingets verksamhet med habilitering av barn och vuxna.
Bland våra sociala och fysiska akti
viteter som segling, gemensam Friskis
jympa, Linnévandring, var jullunchen
hos Gunvor Ängfors den populäraste
och vi fick också möta några nya medlemmar.

Västra regionen
Vårens program startade i januari med
ett seminarium om ”Klinisk sexologi
– ett specialistområde för psykologer.”
Docent Lars-Gösta Dahllöf från psykologiska institutionen i Göteborg inledde med en kort historik från 70-talet.
RFSU startade 1971 i Stockholm men
fick så småningom liknande verksamheter även i Lund och Göteborg. Han
övergick därefter till att tala om sexuella problem hos män och kvinnor såväl
fysiologiskt som psykologiskt. Dahllöf
ansåg psykologer som särskilt lämpliga
som behandlare. Det finns en auktorisationsgrupp i Sverige dit man kan
skicka en anmälan om auktorisation
som sexolog. Det finns även möjlighet
till en nordisk auktorisation.
Nästa seniorträff var i februari
och handlade om ”Stress och den nya
ohälsan”. Leg. psykolog och leg. läkare Peter Währborg, professor i beteendemedicin, berättade att de vanligaste
sjukdomarna under den industriella
epoken var somatiska medan senare
epok kännetecknas av diskrepans mellan den kulturella och den biologiska
utvecklingstakten hos människan.
Den psykiska ohälsan har ökat från
10 till 50 procent, mest hos kvinnor.
Han gav många exempel, kunskapsfältet förändras ständigt av ny forskning.
Währborg var starkt engagerad i sitt
ämne och hade stark motivation att
Fortsättning nästa sida
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förmedla så mycket som möjligt.
Seniorträffen i mars innebar ett besök hos fotbollsklubben IFK, där tidigare tränaren Roger Gustafsson berättade om ungdomsverksamheten, som
han nu är ansvarig för. Den bedrivs
på ideell basis. År 1990 arbetade man
fram ett träningsprogram och hade
samarbete med en uppsalaforskare,
Lars Jansson. Eleverna på Änglagården tränar fotboll tre pass per vecka.
I övrigt är det undervisning i skolan,
som är en friskola med 200 elever i
årskurs 4-9. 30 flickor går där.
Aprilmötets rubrik var ”Psykotera
pi – ett rum för mina tankar”. Leg.
psykolog och leg. psykoterapeut, fil.
dr. Ingrid Hedström berättade utifrån
sin doktorsavhandling. Hon hade huvudsakligen arbetat kvalitativt med
djupintervjuer av klienter men hade
också vissa kvantitativa inslag. Hon
kunde i sin avhandling visa på flera
positiva resultat för klienterna som erhållit psykoterapi.
Hösten 2008 inleddes i september
med en diskussion om ”Psykologrollen”. Professor Torbjörn Stockfelt skulle inleda men hade fått förhinder och
i stället sänt oss ett diskussionsunderlag, som avslutades med frågorna: ”Är
ni nöjda med sakläget? Vad är det för
fel med att använda sina psykologiska
kunskaper inom det helt normala arbetslivet?” Vi var till slut eniga om att
vi som pensionärer skulle kunna ha ett
större samhällsengagement och där använda våra expertkunskaper. Vi informerades om ”Föreningen för en trygg
och säker stad” med Johan Öberg på
slaviska institutionen, Göteborgs universitet, som ordförande. Till sist beslöt vi att fortsätta diskussionen vid ett
möte nästa termin.
Oktobermötet handlade om mobbning. Fil. dr. leg. psykolog och leg.
psykoterapeut Zelma Fors inledde och
presenterade sitt arbete om mobbning.
Hon gav en historik från 1970-talet då
Dan Olweus startade sin forskning om
mobbning och sedan utvecklade sitt
åtgärdsprogram under 80-talet. Detta
program infördes i Göteborg. Zelma
blev klar med sin avhandling 1993. Hon
framhöll att det är alla vuxnas ansvar
att ingripa när man upplever pågående

mobbning. Livslånga skador uppkommer hos såväl offer som förövare om
spelet får fortgå. Lagen om förbud mot
diskriminering (SFS 2006:67) kom i
april 2006 och är en viktig milstolpe i
arbetet med mobbning.
Novembermötet handlade om ”Hur
sova bättre – en sömnlektion med praktisk tillämpning”. Leg. psykolog och
leg. psykoterapeut Marianne Nilsson
inledde och talade om sömnproblematik i såväl fysiologisk som psykologisk
utgångspunkt. 5–11 timmars sömn
per dygn är normalvärdena. Behovet
minskar med åldern. Hon gav också
en definition av vad som kännetecknar sömnstörningar samt delade ut ett
kompendium ”71 sätt att somna”. Till
sist gav hon tips på några böcker.
Hösten avslutades med gemensam decemberlunch i trivsamma villa
Odinslund.

Södra regionen
Under verksamhetsåret har föreläsningar och olika sociala aktiviteter
varvats. Året började med en föreläsning av leg. psykolog Bertil Nordbeck
under rubriken Psykosomatik: Aktuellt inom forskning och rehabilitering.
Även detta år har vi haft möjligheten att förlägga våra föreläsningar till
Instutionen för psykologi i Lund, vilket
varit mycket uppskattat. För många av
våra medlemmar har det känts som att
vi har kommit hem. De flesta av oss
är f.d. studeranden vid institutionen. I
samband med föreläsningarna har vi
också ofta haft tillfälle att möta vår
tidigare professor, Gudmund Smith,
som numera är emeritus. Detta har
ytterligare bidragit till upplevelsen av
kontinuitet och sammanhang.
I mars gjorde vi ett besök på Flyinge kungsgård. Det var både en dag
med sociala aktiviteter och diskussion
om internetbaserad KBT-terapi. Ingrid
Göransson hade varit på studiedagar i
ämnet och rapporterade.
Psykologi och politik diskuterade
Rolf Englesson, f d kommunalråd,
med oss i april. Vårterminens aktiviteter avslutades med lunch och ett besök
på Bärnstensmuseet i Kämpinge. Där
gavs tillfälle att lära känna bärnstenens många skepnader, men också få

intressanta inblickar i det sydliga kustlivet.
För att nå medlemmar som bor i
norra Skåne och Blekinge förlade vi
höstens utflykt till Bäckaskogs slott

och Ivön. Detta arrangemang gjorde
att vi kunnat knyta kontakter med
medlemmar i Blekinge, som inte varit
med på aktiviteter tidigare. Vi fick värdefulla tips om hur vi kan gå vidare
för att nå fler av våra medlemmar utanför närområdet kring Lund.
I oktober återkom leg. psykolog
Bertil Nordbeck och föreläste denna
gång om åldrandet och hundraåringarnas livskvalité.
Leg. psykolog Kjerstin Hallberg gav
oss inblick i en ovanlig psykologkarriär. Hon berättade i november om sin
tid som psykolog men framför allt om
åren som produktionschef för en verksamhet på Volvo.
Höstterminen avslutades med sedvanligt julkaffe. Denna gång hos Irmelin Englesson. Temat för vårt möte var
”Vilken betydelse har traditioner?”
Tre av våra sammankomster har
haft 16–17 deltagare medan till övriga
har kommit cirka nio till tio deltagare.

Östra regionen

Året inleddes i januari av Göran Ekwall
professor em i organisationspsykologi
vid Lunds universitet. En spännande redogörelse om kreativitet, arbetsklimat
och ledarskap. Kreativiteten har stor
betydelse för ett positivt arbetsklimat.
Vid ett fientligt arbetsklimat avstannar
kreativiteten. Göran Ekwall började
som psykolog på Volvo och såg hur
samarbetsklimatet påverkade kreativiteten, en faktor som i sin tur i hög
Fortsättning nästa sida
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grad påverkar hur företaget utvecklas.
Det blev utgångspunkten för en lång
forskarkarriär där de här frågorna
är aktuellare än någonsin. Vi fick en
tänkvärd inblick i de behov som alltid
behövs för att skapa framgångsrika organisationer och vilka svårigheter som
begränsar dagens ledare på grund av
hets och stress och effektivitetsjäkt.
I februari var docent Ulla Sjöström,
psykolog och psykoterapeut, vår gäst.
Vi hade redan träffat henne förra våren vid vårt besök på Poul Bjerres gård
Vårstavi i Grödinge och nu fortsatte
hon att berätta om honom och om
psykosyntesen, som han kallade sin
metod att via hypnos bedriva psykoterapi. Poul Bjerre var en framgångsrik ”själsläkare” i Stockholm i många
år under första hälften av 1900-talet.
Ulla Sjöström berättade livfullt om
hans praktik vid Humlegården där
han kunde ha fullt av patienter samtidigt försänkta i hypnos!
På marsmötet löd rubriken ”Konst
– vetenskap – hälsa och den vetenskapliga faktorn” med docent Agnes
Nobel som inledare. Förhållandet mellan konst och kunskapsinhämtande är
hennes forskningsområde. Hon blev
intresserad av Steiner och Waldorfpedagogiken, som utvecklats utifrån
bl a Goethes färglära och där man i
undervisningen ägnar mycket tid åt
konstnärligt skapande. En aktivt skapande människa är vad hon vill främja
genom att verka för att konst, estetik
och form får mer utrymme i utbildning
och samhällsdebatt.
Aprilmötet blev en intressant genomgång av begreppet ”flow” med
Ilona Déry Tegnér, leg psykoterapeut
och leg psykolog, som talade entusias
tiskt och underhållande om ”Att finna
flow – går det – kan vi finna det i vår
vardag?” Begreppet har myntats av
Mihály Scikscentmihály från Kroatien,
nu verksam i USA. Han har länge forskat om glädje och de positiva sidorna
av arbete. För att uppnå flow talar man
om åtta steg och Ilona framhöll att det
handlar om att det vi gör är tillräckligt
meningsfullt. Hon sa också att grunden till idéer är kunskap medan grunden till flow är skicklighet.
Vårutflykten i maj gick i år till En6

köping! Det var en lång bilkaravan
som först letade sig fram till Härnevi
kyrka för att beskåda de fantastiska
målningarna av Albertus Pictor.

Efter lunch på stadshotellet begav vi
oss till Westerlundska gården och fick
en ingående skildring av den kände
stadsläkaren Ernst Westerlund och
hans gärning och betydelse både för
staden och hans många patienter från
många delar av landet. Avslutningsvis
berättade en av trädgårdsmästarna om
stadens alla anläggningar och sedan
gick vi runt i en av de största – Drömparken – och upplevde blomsterodlingarna under sakkunnig ledning.
Höstens första möte i september inleddes med ett studiebesök på ett annorlunda pensionärsboende. Vår med
lem Sven Rydberg och hans fru Eva
hade bjudit in oss till Sällskapet Vänner
till Pauvres Honteux, en ideell organisation som startade 1863 av Charlotte
von Schwerin för att hjälpa ensamma
kvinnor från borgerlig miljö med boende. Idag har man tre anläggningar
med 600 hyreslägenheter. Vi började
med en god middag i en inventiös matsal och visades sedan runt i de stilfulla utrymmena. Man har tillgång
till mycket service och många gemensamma hobbyutrymmen, pool och
träningslokaler och bibliotek bland
mycket annat. Hyresgästerna själva
står för underhållning och planering.
Sven själv leder en frukostklubb med
kulturella inslag varje vecka. För att
komma in ska man ha fyllt 62 år och
flytta in före 75.
Under oktobermötet fick vi lära
oss att känna oss själva! Vår kassör
universitetslektorn Hans-Olof Lisper
talade om ämnet självkännedom nå-

got som vi psykologer borde vara bra
på. Men det trodde inte Hans-Olof
som menade att psykologin inte ger
självkännedom men däremot kännedom om psykologiska fenomen. Med
många exempel och bilder av vanliga
situationer och texter visade han hur
svårt det är att skilja mellan självkännedom och det egna självförsvaret. En
kväll med mycket djupdykning i vårt
eget inre!
Många av oss använder våra kunskaper och erfarenheter från yrkeslivet
till att vara till nytta för andra i olika
former av ideellt arbete. Med Barbro
Goldinger som moderator och med
Gertrud Schyl-Bjurman som inledare
tog vi upp ämnet att arbeta ideellt som
psykolog. Gertrud berättade om att
då hon för 20 år sedan drabbades av
en hjärtinfarkt och sedan tillfrisknat
insåg att kvinnor var en grupp hjärtsjuka där vården och eftervården var
bristfällig. Hon gick med i en nystartad förening som senare fick namnet
Hjärt- och lungsjukas förening och tog
initiativ till gruppsamtal med hjärtsjuka som haft infarkt. Så småningom
har sjukhusen insett behovet och tagit
över den eftervården. Hon framhöll
hur viktigt det är med ideella föreningar och tidningar och att det arbetet
senare kan leda till förändringar i offentlig vård och verksamhet som t ex
rastverksamhet på skolorna, föräldravandringar på natten m m.
Jullunchen blev precis som vanligt i
Kajutan med vattenspegling vid kanalen i Hammarby sjöstad med många
glada seniorpsykologer som åt mycket
och läcker julmat med goda drycker
därtill. Arrangören Margareta Holmgren var dessutom sångledare och alla
stämde in och vi avslutade på så sätt
året under trivsam samvaro.
Göteborg den 27 mars 2009
Brita Tiberg
Ulla-Britt Selander
Gerty Fredriksson
Irmelin Englesson
Hans-Olof Lisper
Ann-Marie Frisendahl
Agneta Zotterman-Molin

Våld mot kvinnor minskar
Den 9–10 oktober 2008 deltog jag
som seniorpsykologernas representant i Svenska forensiska psykologers
studiedagar. Jag vill berätta om några
som jag tyckte intressanta punkter.
Sven-åke Lindgren, professor i kriminologi vid sociologiska institutionen i Göteborg talade om våld i samhället förr och nu. Här kommer några
punkter han tog upp: Det är förhållandevis fler utlandsfödda som begår
dödligt våld och blir utsatta för det.
Då det gäller andra generationens invandrare är brottstalen lägre i Sverige
i jämförelse med t ex England.
Det är en eloge för vårt sätt att bemöta barn i Sverige. Då det gäller grovt
våld mot kvinnor, mätt med vårdtillfällen inom sluten vård, har det minskat med knappt hälften mellan 1998
och 2007. Är det tack vare insatser
mot kvinnomisshandel eller handlar
det om sjukvårdens ökade effektivitet?
Dödligt våld mot kvinnor i nära relationer har minskat med 20–30 procent
från 1970-talet. Det är hoppingivande
och beror får man tro på ökad medvetenhet, resursallokering och ändrad
normbildning. Det visar betydelsen
av att samhället gör något. I Västra
Götaland är 14 procent av den totala
brottsligheten brott mot person.

Gärningsmannen vem är han?
Dr Jackie Craissati, Consultant Clinical and Forensic Psychologist, England
talade om: gärningsmannen – vem är
han och hur kan vi förhindra nya brott.
Hon lärde teoretiskt och praktiskt ut
hur man gör riskanalyser för sexualbrottslingar. Hon redogjorde för fyra
riskområden: 1 intimitetsbrister; 2 attityder före brottet; 3 sexuell självreglering; 4 allmän självreglering.

1.
•
•
•
•
•
•
2.
•
•
•
•
•
3.
•
•
4.
•
•
•
•
•

Intimitetsbrister
stor svårighet att etablera
meningsfulla relationer
svag empati
stort antal icke fasta relationer
lågt självvärde
emotionell ensamhet (loneliness)
locus of control

Attityder före brottet
liten empati med offret
sexualisering av barn
anser sig berättigade till sexualitet
fasthållande av fientlig attityd
gentemot kvinnor
kognitiv distortion

Sexuell sjävlreglering
sex som central känsla av självet
(överupptagenhet)
konstant avvikande sexuellt
intresse

Allmän självreglering

Goda resultat av behandling av
våldsbenägna män
Hans Åberg legitimerad psykolog och
psykoterapeut och verksamhetsansvarig för Mansmottagningen mot våld i
Uppsala hade gjort en utvärdering av
tolv års erfarenhet av arbete med mäns
våld mot kvinnor. Han visade att 90
procent av männen som genomgått deras gruppbehandling inte hade begått
något nytt våldsbrott.
Cecilia Kjellgren socionom och doktorand vid Lunds universitet berättade
att hon utarbetat ett pilotprojekt (första i Sverige) för integrerad behandling
av föräldrar och barn, där barnen utsatts för fysisk misshandel.
Julie Richter legitimerad psykolog,
Bärby ungdomshem, Uppsala redogjorde för ett gediget behandlingsprogram för unga sexualförövare, Sveriges enda.
Ulla Davidsson

impulsivitet
livsstilsinstabilitet (ämnesmissbruk)
följer inte handledare
mentalsjukdom
ser sig själv som låg risk; inget
undvikande av högrisk situationer
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Debatt
Under ovanstående rubrik hoppas vi kunna presentera artiklar och inlägg
från våra medlemmar och läsare. Först ut är Torbjörn Stockfelt, legitimerad
och praktiskt verksam psykolog. Har bland annat tjänstgjort som professor i pedagogik och pedagogisk psykologi vid Stockholms universitet, som
vikarierande professor i projekteringsmetodik vid arkitekturlinjen, KTH,
Stockholm, och som Professor of Humanics and Pedagogics vid Springfield
College, Springfield, MA, USA.
Skriv gärna till oss om du har kommentarer till hans artikel.
E-post-adresser finns på sista sidan.

Psykologi handlar om allt mänskligt
och medmänskligt

		

Alltet, rymden, världen, naturen, livet,
människans fysiska egenskaper, förmågan att tänka och agera finns, utan
att människor har beslutat det, men
all verksamhet i samhället styrs av vad
människor tänker och känner och hur
de därför handlar. Matematiken, tekniken, politiken, ja, allt det kulturella
är som det är, därför att människor har
skapat och agerat med sina mänskliga
resurser och fortsätter att göra så.

Psykologin etableras
Som vi vet, vi, som var med på nittonhundrafemtio- och sextiotalen, var
psykologerna på väg att bli självklara
i alla sammanhang, där kunnande om
människors sätt att agera är nödvändigt. Dörrarna öppnades i många sektorer och företag, eftersom man såg
att psykologer kan vara till stor nytta
i den helt vardagliga verksamheten, ja,
faktiskt, i all den vardagliga verksamheten.
De som styrde universiteten svarade
på detta genom att öppna nya och
breda möjligheter till beteendevetenskapliga studier. Vi var många som
bejakade möjligheterna att lära oss att
arbeta vetenskapligt och psykologiskt/
pedagogiskt sofistikerat.
Bland de redan etablerade psykologerna var det några som kom oss till
hjälp med handledning och yrkesintroduktion. Vi, som hade turen att
få Lennart Bergström i Saltsjöbaden,
fick som en grund:” psykologer skall
vara verksamma i alla delar av samhället, uppfinningsrika med hjälp av
sina kunskaper, inriktade på att ge ut8

Torbjörn Stockfelt menar att psykologer behövs inom samhällets
alla områden.
vecklings- och handlingsperspektiv på
samhällets och arbetslivets behov och
alltid beredda att ändra och förbättra
sina kompetenser.”

Psykoterapi det dominerande området
Det har inte blivit så. Nästan all den
professionella psykologiska verksamheten har begränsats till vårdområdet.
I Göteborgs telefonkatalog finns det
sju sidor psykologer och i Stockholms
tolv. Just ingen annonserar sig som något annat än terapeut i någon form.
Vilka och vad som har styrt till detta
läge är inte lätt att se, inte ens för oss
som har iakttagit hela processen ini-

från, men gången är ungefär, att man
inom Psykologförbundet har satsat så
gott som enbart på den medicinskt
orienterade psykologin. Att man vid
universiteten har responderat på detta,
såväl i lärar- och studentrekryteringen
som i kursutbuden och undervisningen. Och att människor i allmänhet därför har dragit slutsatsen att psykologer
är till för att ”heala”, enbart, och inte
för att optimera samhällsutvecklingen,
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arbetslivet och vardagliga livssituationer i övrigt. Samt att beslutsfattarna
inom näringslivet har dragit slutsatsen
att psykologer inte vill och därför inte
heller kan vara till nytta utanför terapisektorn.

Hela samhället behöver psykologisk kunskap
Men behovet av psykologisk och pedagogisk kunskap finns överallt i
samhället, nu och alltid. Därför är
det många utanför Psykologförbundet,
som har specialiserat sig på och som
engageras att ansvara för rekrytering,
organisations- och samarbetsfrågor, ledarskapsträning, vardagslivsutbildning,
framtidsförändringar och allt annat,
som är väsentligt i samhället och produktionen.
Några, men definitivt inte alla, har
god psykologisk/pedagogisk kompetens och stor ansvarsmedvetenhet,
men det finns mycket av geschäft i
branschen och det innebär att behovet av sund vakthållning och konkurrens är uppenbart. Psykologförbundets
medlemmar borde stå för detta, både
för samhällets del och för sin egen.

Snabba tekniska förändringar
– en ny verklighet
På 1850-talet var det möjligen möjligt
att bruka i stort sett samma förhållningssätt och kompetens som i generationerna innan. När 1900-talet låg i
sin linda var förändringarna måttliga.
Fortfarande under 1940-talskriget var
omvärldssyn och livsinställningar baserade på samma traditioner. Ännu
långt in på 1970-talet var närområdets
vanor och regler styrande. Även sedan
flyttningen till städerna hade tagit fart
och långt efter det att svenskarna hade
börjat internationalisera sig med hjälp
av radio, TV, resor och genom påverkan av hitflyttade människor från alla
håll i världen var det möjligt – eller i
varje fall inte omöjligt – att leva och
agera nästan som förr.
Sedan tog utvecklingen fart på allvar.
Redan i ett vanligt TV-program 2009
kan man få fler nyheter om människorna i världen än far- och morföräldrarna fick under hela livet. Det gäller
oss alla, vare sig vi vill och är beredda

för det eller inte. Det kan man inse, redan om man går en sväng genom stan
och ser alla mobilanvändarna och deras – våra – ständiga samtal med människor, vänner, bekanta och andra
aktörer, som det känns nödvändigt att
komma nära, omedelbart och gång på
gång, vare sig de finns på andra sidan
hörnet eller långt borta.
Den nya verkligheten har smugit sig
på oss, i alla delar av världen. Föreställningarna om tid och rum har ändrats radikalt, utan att vi riktigt förstår
att och hur. Det som var långt borta
förr är här nu – vad nu än ”här” och
”nu” innebär i dag och i morgon.
Det är svårt att dra tillräckligt kloka
slutsatser om och av detta, men vi kan
och måste försöka. Verkligheten är
som den är.

Psykologförbundets ansvar
Givetvis bör man inom Psykologförbundet inse sina egna möjligheter och
sitt eget ansvar och börja orientera
sin utveckling och verksamhet mot
samhället i dess helhet och inte mot
vårdsektorn enbart. Ungefär som det
var, innan vårdtänkandet blev allenarådande.
Psykologförbundets verksamhet sedan 1970-talet har fokuserats på helande, och visst behövs det en stor fackpsykologisk verksamhet nära knuten
till medicinska frågor och olika former av vård – men det behövs ofantligt
mycket mer utanför vårdsektorn.
Det behovet är utan gräns. Inget
klokt sker, om det inte styrs med hjälp
av klok psykologi och pedagogik. Det
är nödvändigt att den insikten styr
handlandet i Psykologförbundet och i
psykologiutbildningen.
I praktiken innebär detta bland annat att rekryteringen av lärare till psykologi- och pedagogikinstitutionerna
måste breddas och inriktas på dem
som är kompetenta på det som händer
i boendeverklighten, yrkesverkligheten
och den vardagliga verkligheten.

Psykologernas speciella ansvar
Psykologerna har sitt speciella ansvar.
Hjärnan, öronen och ögonen är förmodligen fysiskt likadana nu, som de

var förr och nyss, men vårt sätt att
använda dem är annorlunda, helt enkelt därför att vi i varje stund lever en
annan sorts liv än stunden innan, inte
sällan ett dramatiskt annorlunda liv.
Det blir allt vanligare att kunskapen är
föråldrad, redan när vi bildar den, och
att vi genast måste bilda ny kunskap –
som givetvis även den är föråldrad.
Vårt sätt att uppfatta omvärlden
och våra känslor för den förändras i
samma process och i interaktion med
varandra. Därför behöver vi alla nytt
kunnande om känslor, fakta, förhållningssätt och praktik varenda dag i
livet. En ständigt ökande, psykologisk
kompetens.
Just därför att den upplevda världen
har blivit ofattbart mycket större än
den var, har vårt behov av närkontakt
med andra människor ökat, massivt,
på många olika sätt. Det är ett friskt
behov, ett användbart behov, en tillgång, eftersom det är grunden för gemenskap.
En av våra viktigaste uppgifter som
psykologer är att bidra till att insikterna om detta blir vägledande och att
lärprocesserna till och i det nya blir
självklara och självklart upplyftande,
omkonstruerande och realistiska.
Ja, psykologerna måste på många olika sätt lära sig att agera i de omständigheter, som är de flestas. De måste
rikta sina grundläggande studier och
sin kontinuerliga kompetensutbildning
och sin yrkesverksamhet på det, som
människor gör i den vanliga vardagen.
De måste bli och uppfattas som kunniga och värdefulla, just därför att de
har bildat sig en värdefullt användbar
kunskap om det liv, som är de flestas.
Det är inte ”endast” samhället, som
vinner, om detta genomförs, utan
också psykologerna själva. När många
annonserar sig som något annat än terapeuter, har den professionella psykologin och utövarna av den kommit ett
långt stycke på vägen mot att bli så betydelsefulla, som de borde vara – och
då kan de, vi, också arvoderas bättre.
Seniorpsykologerna har en speciell
uppgift i detta!
Torbjörn Stockfelt
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Lästips

Skinners tankar om att vara klartänkt
I detta nummer av Seniorpsykologen
fortsätter jag referera Skinners bok
Enjoy old age – A practical guide. Vi
är nu framme vid kapitel fem – Think
ing clearly. Det är spännande att se vad
den åldrade Skinner säger om detta för
seniorer intressanta ämne.

Den ack så vanliga virrigheten
Skinner inleder med ett exempel: Helan och Halvan letar efter hotell och
en polis finns i närheten. Helan ber då
Halvan att gå till polisen och fråga.
Halvan går och säger till polisen: ”Can
you tell me where I can find a policeman?” Skinner menar att de flesta av
oss gjort något liknande konstigt. Från
idag har jag ett exempel: Jag ska köpa
pölsa åt Aia och står plötsligt hos mjölken. Ännu inte helt förvirrad kommer
jag på, det var ju pölsa jag skulle köpa.
Nästa steg i processen blir väl att köpa
mjölk och glömma pölsan! Efter ytterligare några exempel på konstiga
beteenden vill han mena att det är den
här typen av händelser som gör att seniorer får rykte om sig att vara virriga
och frånvarande.
”When age is in, the wit is out” säger Dogberry i Shakespeares Mycket
väsen för ingenting. Frågan är om det
stämmer. Skinner verkar själv inte helt
övertygad. Han menar att misstag av
det här slaget förekommer i alla åldrar, och ibland med katastrofala följder. Sanningen är nog att vi förklarar
det hela på andra sätt när vi inte kan
hänvisa till ålder. Han knyter sedan
problemet till förra kapitlets minne,
nämligen att när vi går för att hämta
något i köket, väl där inte kommer
ihåg vad vi skulle hämta. Han hade
där också tips på hur vi trots sämre
minne kan kompensera med medvetna
förändringar.

Strategier behövs på papperet

Framme vid själva tänkandet, blir
minnet endast en del. Skinner utgår
här från att när vi ska organisera
våra tankar, till exempel i en artikel
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i Seniorpsykologen, i en vetenskaplig
rapport eller i ett tal vid en middag.
För det här behövs speciella strategier.
Strategier som vi kanske i yngre dagar
klarade att enbart ha i huvudet. Men
inte ens då fanns föredraget eller lektionen klart i huvudet – från första ord
till sista.
Vi får strukturen, den växer fram
efterhand som vi arbetar med vårt
material. Med ökad ålder behövs definitivt att vi sätter ner bitarna på papper, för här kommer minnet in. Efter
hand kan vi i bitarna se en struktur
för artikeln i Seniorpsykologens nästa
nummer. Skinners tanke är att vi kan-

med hur en konsertpianist förbereder
sig för kvällens föreställning. Det är
förmodligen inte genom att göra en affärsvända. Nej en nyttig frukost, lite
träning och sedan lugn aktivitet, kanske läsa något.
Att tänka klart kring ett problem
kräver samma förberedelse och inte
något som du ska ta dig an efter en
ansträngande dag. Vidare, att tänka i
lugn och ro brukar hjälpa och vi seniorer, menar han, har faktiskt tid för
detta. Men då har han kanske fel. Men
inte heller att tänka i lugn och ro är
något specifikt för pensionärer. Redan
i förskolan får man lära sig att ta det
lugnt – tänk först och handla sedan.
Under rubriken ”Samla din tankar”
har han äppelträdet som modell för hur
det inte är. Idéerna finns inte bara där
att plocka. Tankar dyker upp på olika
platser, vid olika tillfällen, och då gäller det att fånga upp och förvara i en
form att de håller tills de ska användas
för klart tänkande. Förpackningen
och formen har vi gått igenom tidigare
– ett anteckningsblock, ett röstminne,
en MP3-spelare.

Mobilen som minneslista

ske som yngre kunde hålla strukturen
i huvudet, men att även då hade resultatet varit ännu bättre om vi gjort en
struktur vid sidan om hjärnan. I vilket
fall som helst, som senior är det viktigt
att fortsätta med den vanan eller om
du inte haft den, lägga dig till med en
sådan vana. I det här arbetet kan kanske datorns ordprogram vara till stor
hjälp. Speciellt när det gäller att gå från
spridda tankebitar till en struktur. Jag
menar att denna strategi är viktig för
allt systematiserat tänkande.

I ett tidigare referat tror jag att jag i
Skinners anda pekade på mobiltelefonen som den pryl som väl oftast finns
med. På det flesta modeller finns en
plats för anteckningar och röstmeddelanden.
Det gäller bara att lära sig var de
finns. Förra gången hittade jag ”röstanteckningen”. Nu hittar jag istället
anteckningar och ett kodmemo, men
inte röstminnet. Det senare är att föredra då det tar tid att med knapparna
göra längre anteckningar. Att skriva
ner koder räcker som uppgift. Ett
längre sms tar ofta mot – det blir får
många omslag om du inte regelbundet
sms:ar. För seniorer är förmodligen en

Morgonfräsch även i hjärnan
Det går bäst att tänka klart när du
är utvilat förberedd. Skinner jämför
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regelbunden användning nödvändig,
annars blir det som för mig, jag minns
inte var röstminnet finns. Var tusan
hittade jag det? Kanske ska jag gå in
under röstmeddelande och skicka en
akuttanke till min hemtelefon, eller
kanske jag kan skicka tillbaks till egen
mobil. Nu tillbaka till Skinner.
När du sedan ställer samman dessa
tankar ser vi troligen det mönster, som
vi inte ser i de enskilda delarna. Man
kan filosofiskt säga att i delen finns inte
helheten. Det är alltså inte som i (vad
det nu heter – du vet säkert vad – hologram), att helheten finns i varje enskild
bit. Att vi skulle tänka ”rakt” är lika
osannolikt som om vi vid utgrävningen
sätter samman skärvorna till en vas i
den ordning vi borstar fram bitarna.
Skinner poängterar att det inte
finns någon motsvarighet till kryckor
eller rullstol för att hjälpa oss tänka.
Enda hjälpmedel för att spara den förbiflyktande tanken är ett papper att
anteckna på eller något av dagens tekniska under som direkt sparar tankens
uttalade ord.

Faran med tankspriddhet
Distraktion är speciellt kritiskt då tankarna lätt försvinner. Samtidigt är det
trösterikt att höra att professorer anses
vara tankspridda genier. Själv tror jag
dock att detta som generell beskrivning är en myt. I andra fall kan distraktion vara en fördel. Vi tänker ofta
bättre när vi i sällskap måste ta del av
andras erfarenheter och kommer bort
från våra inkörda favoritteman. I en
diskussion med andra säger vi saker,
kommer på saker, som vi i ensamhet
inte kan komma i närheten av.
Pensionärer har ett handikapp, för
vår del saknas den tidigare kontakten
med kollegor och patienter. I den meningen kan kontakt med Seniorpsyko-

logerna vara av betydelse. Det handlar
dock där om hur aktiviteterna läggs
upp.
Ett direkt citat från boken sammanfattar vad Skinner vill säga i det jag tidigare refererat:
Fear that you are not thinking clearly,
like the fear of stuttering or forgetting,
can make matters worse. Anything
you can do to improve your thinking
will therefore be matched by a gain in
confidence.

Mental trötthet
Avsnittet Restful thinking inleds med
att bli gammal är som att bli trött, förutom att det är inte mycket att göra åt.
Trötthet går ju att vila bort. Speciellt
svårt är det sedan att vara gammal och
trött. Den trötta halvan kan vi göra
något åt. Skinner talar då om mental
trötthet. Det är nämligen viktigt att
skilja mellan fysisk och mental trötthet. Vi kan nämligen vara fysiskt trötta
och mentalt pigga och omvänt. Naturligtvis kan också fysiskt och mental
gå åt samma håll. En skillnad mellan
tröttheterna är att vi känner igen den
fysiska tröttheten, men i fråga om den
mentala är vi osäkra. Skinner menar
att tecken på mental trötthet är att vi
använder sämre språk, till exempel
svär mer. Dessutom skyller vi oftare på
andra när vi är mentalt trötta. Vad vi
säger visar helt enkelt att vi tänker sämre. Här gäller det att koppla av, men
vad vi kopplar av med är viktigt. Till
exempel är det spännande med schack,
korsord och andra intellektuella nöjen,
men han menar att de samtidigt tröttar. Sänk kraven och läs deckare och se
såpor på tv. Jag är själv inte säker på att
han har rätt i valet av vila.

Underhåll kreativiteten!
I nästa avsnitt tar han upp kreativitet,
och pekar på Michelangelo som blev
89 och målade in i det sista. På den här
punkten är inte Skinner själv övertygad och stödjer sig på Francis Bacon:

B. F. Skinner

The invention of young men is more
lively than that of old, and imagination
streams into their minds better.

Utvilad tänker du bäst
säger Skinner och jämför
med hur en konsertpianist
förbereder sig för kvällens
föreställning. Det är förmodligen inte genom att
göra en butiksrond.
Men förlora inte hoppet! Han pekar
på en undersökning som visar att poesi produceras med topp mellan 25 och
29, och med en annan topp mellan 80
och 84. Även böcker som påverkat har
två toppar, en mellan 35 och 43 och
en annan 60 och 64. Han hänvisar
också till målningarna på Louvren,
många målade av 30-åringar men också 70-åringar är väl företrädda. Han
pekar också på samma resultat för
kompositörer. Det finns alltså hopp för
oss seniorer, men förmodligen måste
vi starta tidigt, men vem vet?
En viktig aspekt, och jag håller med,
är att uppmuntra nyheter. Inledning:
In a sense children are original and creative because everything they do is new
to them. The novel features of the world
around them call for novel action. As
they grow older fewer new things remain to be learned, and they begin to
fall back on old routines.

Seniorer löser troligen problem på invanda sätt, och ter sig därför mindre
kreativa. Men inte alla problem kan
lösas med invanda mönster, och tristessen som en följd av brist på variation är ett sådant problem. Ta för vana
att välja olika sätt att göra saker. Om
du menar att man måste göra på ett
visst sätt, fundera på vad som händer
om du inte gör det. Om du har för
vana att gå åt ett visst håll, gå åt motsatt håll. Försök att inte göra som du
alltid gjort, om inte bara för att se vad
som händer.
Sammantaget tycker jag att Skinner igen inriktar sig på det vi kan göra
något åt och accepterar det biologiska
åldrandet.
Hans-Olof Lisper
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Maria – kvinnosymbol med många tolkningar
Historiska museets utställning ”Maria
– drömmen om kvinnan” blev målet
för årets första träff i östra regionen.
Där visas Mariabilder från flera århundraden, från 1100-talet och framåt
i form av statyer, altarskåp och ikontavlor. Ett syfte är att spegla de olika
roller jungfru Maria tillskrivits under
skilda tidsepoker.

Maria – modern
Moderskapet var viktigt. De gamla
träskulpturerna förmedlar den innerliga kontakten mellan Maria och Jesusbarnet i hennes knä. Barnafödande
var riskfyllt och skulpturerna blev föremål för bön om att allt skulle gå bra
och för tacksägelser.
Maria representerade också vishet
och kunskap och var beskyddare av
1100-talets stora katedralskolor t ex
Notre Dame i Paris som blev det första
fristående universitetet.
Maria var också barmhärtighetens
moder och trösterskan. Men också
den lidande modern som ser sitt barn
lida och dö. Skulpturer och bilder som
visar hennes lidande kallas ”Marias
klagan” eller pietà där Maria framställs med den döde Jesus i sitt knä.

Maria – madonnan
Utställningen tar också upp bilden av
Maria, madonnan i motsats till Eva,
förförerskan. Den avsexualiserade Maria, fri från arvsynd, blev idealet för
den ”rena” kvinnan framför allt inom
katolicismen. I en av de många texter
som beskriver utställningen skriver
författaren och journalisten Maria
Sveland: ”Att Maria är den kvinnoroll som kristendomen projicerat sin
sexualskräck på har varit förödande
för miljoner kvinnor allt sedan dess.
Vi har fått lära oss att vår kåthet är
smutsig och farlig. Att den lätt faller
tillbaka på oss och straffar sig. Den
har lärt oss att det finns två slags kvinnor, hon med sexualitet och hon utan.
12

Michelangelo’s Pietà i St Peterskyrkan i Rom.
Foto: Wikimedia

Horan och madonnan. För män finns
givetsvis ingen motsvarighet.”
Den här stillsamma och vackra utställningen väckte många känslor och
tankar hos oss. Vi avslutade kvällen
med måltid och livlig diskussion på
museets restaurang.

Maria – offret
En helt motsatt syn på utställningen
har Ebba Witt-Brattström, litteraturvetare, professor och feminist, i en
stort uppslagen artikel i Dagens Nyheter den 11 februari med rubriken
”Kvinnoföraktande självhat”. Hon
skriver att utställningen på Historiska
museet är en berättelse om kränkta
kvinnor, att där pågår en häxjakt på
positivt upplevda kvinnliga erfarenheter. Hon nämner Maria Sveland som i
en av utställningens texter menar att
Marias graviditet är ”världshistoriens första nedtecknade berättelse om
våldtäkt”. Maria blir ett offer, en Dö-

dens, inte Livets representant. Ebba
W-B vill se Maria som den som ”äger
mod bortom allt förnuft”, som väljer
att föda sitt barn utanför lagen. En
person som i dagligt språkbruk äger
civilkurage. Och detta, anser hon, förmedlas inte alls av Historiska museets
utställning.
Gå och se den här berörande utställningen om du har möjlighet och
skapa dig en egen uppfattning. Den
pågår fram till november i år. Läs
också artikeln på Dagens Nyheters
hemsida: www.dn.se, sök vidare på
rubr.”Kvinnoföraktande självhat”.
Har du synpunkter som du vill förmedla så mejla till oss på adress:
bi.lundin@glocalnet.net
Vi är glada för bidrag!
Birgit Lundin
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Funktionsforskning nytt område
inom psykologin
Hur hjärnan påverkar vårt beteende
är en ständigt intressant och återkommande fråga och en anledning till att
vi vid vårt februarimöte hade inbjudit
professor Ove Almkvist att berätta
om sin forskning. Rubriken på hans
föreläsning var ”Psykologiska test och
hjärnans funktion”.
Ove Almkvist arbetar på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet samt vid sektionen för klinisk
geriatrik vid Karolinska institutet.

Nytt läge i psykologin
Han inledde med att påpeka att vi har
fått ett nytt begrepp inom psykologin,
nämligen ”neuropsykologi” vilket pekar på att psykologin närmat sig neurologin. På läkarsidan kallar man detta område för ”beteendeneurologi”.
Den psykometriska traditionen och
den neuropsykologiska traditionen är
två olika riktningar som nu verkar att
gå samman bl a genom de funktionella studier som ny kamerateknik gjort
möjlig. Till exempel kan man med
magnetkamera, PET-kamera, osv av-

bilda vad som händer i hjärnan medan
personen utför en handling. De resultat man får fram ligger ännu så länge
på forskningsnivå, dvs används ej i behandlingsarbetet.

Vår aktiva hjärna
Det man speciellt intresserar sig för är
vilka förändringar som sker i hjärnans
blodflöde vid olika aktiviteter och vilka områden i hjärnan som aktiveras då
försökspersonen utför olika uppgifter.
Vad man upptäckt är att stora delar av
hjärnan är aktiv för inkodning via det
episodiska minnet. Man kollar friska
personers hjärnor och hur de reagerar
vid vissa uppgifter och kan då jämföra
med sjuka eller skadade personers reaktioner vid liknande uppgifter. Man
har även upptäckt att lillhjärnan har
intellektuella funktioner och alltså
inte bara har med motoriken att göra
som vi lärde oss en gång.

Kan Alzheimer förebyggas?
Några viktiga frågor som ställs är om
man i en framtid kan förebygga t.ex.
Alzheimer.

Professor Ove Almkvist är en av
många som försöker kartlägga hur
hjärnan påverkar vårt beteende.
Vad i biologin är fel på dem som drabbas? Ove Almkvists forskargrupp på
Huddinge sjukhus sysslar med att försöka kartlägga vari de tidigaste förändringarna består hos Alzheimerpatienter. Kan man få personer som man
vet har anlag för att få Alzheimer att
ställa upp på forskningsförsök? Och
vad är ”naturligt” åldrande? Detta är
några av de frågor som gruppen brottas med.
Läs mer om detta på
www.pubmed.com
Birgit Lundin

Fokus på mormor och farmor
Det har skrivits en hel del under senare år om att bli och vara mor- och
farförälder. Det är ju ett aktuellt ämne
för många av oss seniorer. Till marsmötet i Östra regionen hade vi därför
inbjudit psykolog och psykoterapeut
Ann Mari Orrenius till samtal under
rubriken ”Tankar om mormors- och
farmorsrollen”.
Ann Mari har arbetat med barn och
föräldrar i många år, numera i egen
mottagning. Hon är också en av dem
som svarar i Föräldratelefonen, sfph:s
hjälptelefon för villrådiga föräldrar.
Hon har även skrivit böcker i ämnet. Se litteraturlista sist i referatet.

Det existentiella i den nya rollen
Ann Mari funderar mycket kring det
existentiella i mormors- och farmorrollen. Har blivit inspirerad av Kristina Lugn och hennes barnbarnsdikter i
diktsamlingen ”Hej då, ha det så bra”
Även Merete Mazarellas bok ”När
vi spelade Afrikas stjärna” har väckt
många tankar och frågor.
Vad är vår egen historia, vårt egna
livstema, frågade hon. Generöst delade
hon med sig av sin sin egen livshistoria.
Hennes livstema är ”manligt–kvinnPsykolog Ann Mari Orrenius delade
med sig generöst av sin egen livshistoria. Tackas här av ordf. Brita Tiberg.

Fortsättning nästa sida
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ligt” och hon har kommit fram till det
genom att titta tillbaka på sin mor och
mormors liv. Mamma ville vara pojke
och detta påverkade henne i hennes
förhållande till barn och barnbarn.

föräldrar och nya relationer med barnbarn och bonusbarnbarn?
Utveckling sker dock hela livet och
Ann Mari menar att det sker en fjärde
individuation då vi får barnbarn. Man
upptäcker t ex att man har kvar förmågan att älska. Barnbarnen kan väcka
halvt insomnade känslor till liv!

Svårare vara mor- och farförälder i dag

Får man säja nej?

Ann Mari ställde också en del frågor
för oss att fundera över och diskutera.
Hur håller vi ”rätt” avstånd till våra
barn och barnbarn? Det bör inte vara
för tätt och inte för långt. Hur är det
att vara mor- eller farförälder idag
mot då vi själva var små? Är tillvaron
mer komplicerad idag med alla skilda

Efter Ann Maris inledning utbröt en
mycket livlig diskussion med frågor
och synpunket.
T ex menade någon att det att vara
farmor har lägre status än mormor, att
det lätt blir konurrens med mormor
och lätt att känna sig utanför. Får man
tycka till om konstiga förnamn som

§

barnets föräldrar väljer? Hur mycket
får man lägga sig i? Är barn mer högljudda idag än förr? Kan man säja nej
till att vara barnvakt om man har annat för sig eller inte har lust?
Vill du läsa vad Ann Mari skrivit så
kommer några av boktitlarna här:
Trygga relationer
Natur och Kultur 2005
Om föräldrars anknytning
Bokförlaget Mareld 2002
Föräldrakärlek – livsviktig men
förrädisk
Wahlström & Widstrand 1997
Birgit Lundin

§§ §

Vårdlagar gäller även seniorpsykologer
Under ett av våra möten i östra regio
nen kom frågan upp om vad som gäller lagmässigt för oss seniorer om vi
vill göra insatser på ideell basis, dvs
arbeta gratis med patienter som ej kan
betala. Likaså undrade någon hur det
är med skyldighet att föra journal och
att iaktta sekretess.
För att få svar på ovanstående togs
kontakt med Psykologförbundets jurist
Camilla Damell som har gett följande
svar: ”En legitimerad yrkesutövare
omfattas av lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
(LYHS) i alla situationer när yrket på
något sätt utövas. Det innebär att en
legitimerad psykolog alltid tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och omfattas av bestämmelserna i LYHS oav-

sett om psykologen arbetar ideellt eller
inte. Enligt LYHS har psykologen bl a
skyldighet att föra patientjournal och
ska också iaktta tystnadsplikt. Psykologen kan också bli föremål för disciplinär prövning i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Detta gäller alltså
även om psykologen tar emot patienter
utan betalning, När det gäller efterföljande av de etiska principerna omfattas alla medlemmar av dessa. Så även i
detta avseende har psykologen att följa
de etiska principerna för psykologer i
Norden.”
Camilla Damell fortsätter:” När det
gäller frågan om hur förbundet ser på
ideellt arbete har jag stämt av detta
med Örjan Salling. När det gäller ideellt arbete inom ramen för ideella organisationer, t ex Rädda Barnen, Röda

§
§

§§ §

Korset, Läkare utan gränser m m är
detta givetvis bra. Om man däremot
som psykolog avser att bedriva gratis
behandling av patienter på en privatmottagning anser förbundet att detta
måste ses som illojal konkurrens i förhållande till privatpraktiserande psykologer. Att ge gratis behandling är
ett sätt att bidra till prisdumpning av
psykologisk behandling.”
Se också första sidan i detta nummer
av Seniorpsykologen där Brita Tiberg
kommenterar Förbundets uttalande.

Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften, 100 kr?
Seniorpsykologernas plusgiro är 434 0151-2
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Psykoterapi, ett rum för mina tankar
Under den rubriken redogjorde dr Ingrid Hedström för sin avhandling med
ovanstående titel för seniorpsykologerna i väster under våren 2008. Hon
har undersökt hur patienter upplever
en psykodynamisk terapi. Undersökningsgruppen utgjordes av 24 s k Dagmarpatienter, dvs patienter som fick
sin terapi betald av landstinget, men
den utfördes av privatpraktiserande
psykoterapeuter. Hon genomförde intervjuerna efter terapins slut. Sedan
gjorde hon en kvantitativ analys av
dem.
Vad som framkom var att terapin
var en unik relation. Terapeuten blev
ett gott inre objekt, som patienterna
fortsättningsvis hade en process med.
Även om de inledningsvis inte presenterade relationsproblem, kom terapier
nas genombearbetning att handla om
relationer. Det var empatin, engagemanget och mest av allt terapeuternas

respekt gentemot patienterna, som
upplevdes som mest hjälpsamt. Ingen
talade om terapeutiska tekniker. Det
var slående att patienterna inte hade
berättat för terapeuten om sina blandade känslor och sin kritik gentemot
terapeuten.
Ingrid Hedström fick när hon analyserade intervjuerna var för sig fram
olika nyckelbegrepp eller metaforer för
patienternas upplevelse av terapin. Dessa sammanställde hon i grupper, som
beskrev fyra olika variabler. Nedan är
en sammanställning av dessa variabler
och till dessa hörande metaforer:
• Beroende – autonomi
Växthus, livlina, värmestuga
• Idealisering – verklighetsanpassning. Princessdröm, magi
• Särskiljande – samförstånd
Kamp, felsökningsschema, tennismatch
• Externalisering – internalisering.
Förlossning, teater, kraftverk.

Hedström kunde delvis spåra de olika
grupperna till olika anknytningsmönster. I den beroende – autonoma
gruppen kunde hon se en hög grad av
undvikande anknytning. I idealisering
– verklighetsanpassning-gruppen och
särskiljande – samförstånd-gruppen
kunde hon skönja avvisande anknytning. I gruppen som präglas av externalisering – internalisering kunde hon
spåra ett ambivalent anknytningsmönster.
Vad som är intressant med Hedströms använda metod är att dessa
nyckelbegrepp har utgått från patienterna själva som deras egna unika
upplevelser till skillnad från intellektualiserande, generaliserande sätt att
betrakta individen, som utgår från
forskaren. Denna avhandling skulle
vara lärorikt att ta del av för blivande
psykoterapeuter.
Ulla Davidsson

Seniorpsykologens roll i samhället
Den 28 januari träffades nio senior
psykologer i väster för att tala om
detta. Inledare var professor emeritus
Torbjörn Stockfelt. Han utgick från
sin egen erfarenhet både som psykologstuderande och färdig psykolog.
Den senare titeln hade han svårt för,
då han tyckte att han av den blev inträngd i ett hörn och framför allt fick
del av förutfattade meningar från
andra människor. Det senare något
som flera i gruppen bekräftade.

Terapeut enda rollen?
Torbjörns tes var att man inom psykologförbundet och i verkligheten
överbetonat psykologens roll som terapeut. Detta har resulterat i att psykologer främst har blivit anställda inom
vårdområdet. Torbjörn menade att
vardagslivet i varje dess form behöver
15

psykologi. Det skulle därför behövas
psykologer inom alla områden. Vad har
hänt i verkligheten. Jo, psykologer finns
t ex inom arbetslivet, men kallas något
annat chefer, utvecklingsledare osv.
Dessutom när behovet av psykologi är så stort inom alla områden har
andra personer tagit över rollen, när
psykologerna lyst med sin frånvaro
t ex vittnespsykologer, coacher.

Psykologen i vardagen
Så följde en diskussion vad vi som
psykologer kan göra för samhällets
vardagsliv. Några områden som togs
upp var mentorskap, motverka åldersdiskriminering, arbeta för ett tryggare
samhälle, lättnader för funktionshind
rade, flyktinghjälp, den konkreta miljön (nedskräpning). Diskussionerna
kommer att gå vidare närmast om två

månader, då Göran Johansson, Göteborgs kände man ställer sig till vårt
förfogande. Frågor vi vill ta upp med
honom är:
1. Inom vilka områden i samhället
skulle han vilja se oss seniorpsykologer?
2. Skulle han ha önskat psykologernas
hjälp i sitt samhällsarbete?
3. Hans visioner framåt – vilken roll
skulle seniorpsykologerna ha där?
4. Vad kan Göran Johansson göra för
våra idéer om tryggare samhälle,
lättnader för funktionshindrade
av olika slag, motverka åldersdiskriminering?
Ulla Davidsson
		

Se även Debatt på sidan 9!
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Seminarium om sömn
Novembermötet i västra handlade om
den så viktiga sömnen. Inledde gjorde
Marianne Nilsson, leg. psykolog och
leg. psykoterapeut, specialist i klinisk
psykologi. Hon beskrev sina erfarenheter från den ”sömnskola” som hon
startat och berättade om den livliga
forskning som bedrivs inom området.
Ljus och kroppstemperatur påverkar
vår sömn och medelbehovet av sömn
är 7,2 tim/arbetsvecka +1 timme extra under helgen. Mellan 5–11 timmar
sömn per dygn ligger inom normal
variationen.
Det rekord utan sömn som man känner till är 11 dygn. Personen ifråga sov
igen det förlorade på 15 timmar i intensiv sömn. Det går alltså att ”sova igen”
om man har sovit för litet under viss tid.
Sammanhängande sömn behövs inte.

Hur mäta och studera sömn?
Framför allt används fysiologiska mätmetoder som EEG, mätning av muskelspänning och observation av ögonrörelser. Djupsömnen och remsömnen
är viktigast. Under remsömnen är
frontalloben avstängd, blodtryck och
temperatur stiger och hjärnan är aktiv.
Det är viktigt ta igen djupsömn och
remsömn. Alkoholmissbrukare får ofta
för litet remsömn, har få drömmar och

Sömnbehov vad gäller kön och ålder
Nyfödda sover 20 timmar, däribland
remsömn, och foster sover i moders
livet. Kvinnor sover 15 minuter mer
per dygn än män, men de rapporterar
fler problem, medan mäns sömnsvårigheter förvärras med åldern mer än
kvinnors. Fler män lider av apné.
Sömnbehovet minskar när man
blir äldre. Ofta är sex timmar lagom.
Bland småbarnsmammor har 1/5 del
försämrad sömn, troligen beroende på
att kvinnor reagerar lättare på barnets
signaler. Ungdomar behöver mycket
sömn. Ofta sover de ut på helger, något som tonårsföräldrar är väl bekanta
med.
S k naturfolk sover mer. Elektriciteten är en bov i sammanhanget. Före
den följde man i större utsträckning
ljusets växlingar, sov mist en timme
mer per dygn.
Sverige, Finland och Frankrike toppar listan över länder där man sover
minst. I Portugal sover man mest i Europa. När man studerat hur sömnen
ser ut i olika yrkesgrupper ser man
att chefer, vårdpersonal och lärare har
sämre sömn.
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Sovandet handlar om pulserande sömnrytm, där varje våg tar 90 minuter. 5–6
sådana vågor förekommer per natt.
Det är viktigast med djupsömnen då
det krävs 64 decibel ljudstyrka för att
väckas. Sömn är ett aktivt tillstånd.

Det goda som händer under sömnen
Tillväxthormon ökar, testosteronet
ökar, immunförsvaret stärks, sköldkörteln påverkas positivt, minnet förbättras. Stresshormonet kortisol och
adrenalin jämte noradrenalinnivåerna
sjunker. Sömn innebär återhämtning.
Kroppstemperaturen under sömnen
skiljer sig från vaken tid: 1–2 graders
skillnad, varierar på dygnet, lägsta
temperatur noteras vid fyratiden på
natten. Motion och temperaturskillnad
har betydelse. Träning är viktig men
inte nära sänggåendet, inte inom två
timmar. Det är viktigt vara utomhus
för att få ljus. Men man sover i regel
mindre under det ljusa halvåret.

Liten tupplur, men ej för lång
tar psykiskt skada av detta. Torbjörn
Åkerstedt, sömnforskare, menar att
det behövs mycket mer forskning om
drömmar.

Vad innebär sömnstörning?
Studier i befolkningen som helhet visar
att tolv procent sover mycket dåligt och
trettio procent rapporterar dålig sömn.
Endast fem procent av har inga klagomål på sin sömn. Måttet på tillräcklig
sömn är hur man mår dagen efter.
Kriterier på för litet sömn:
• mindre sömn än det vanliga, minst
tre ggr/vecka i en månad
• mer än 45 minuter för att somna –
normalt tar det 15–20 minuter.
• 3–5 uppehåll i sömnen på 30–45
minuter – vaken tid en timma är
vanligt.
• försenad dygnsrytm är inte ovanligt, liksom apné.

En tupplur på 30 minuter är lagom,
inte mer, för att inte påverka djupsöm
nen. Försiktig skall den vara med tupplur som har skör sömn. Människor är
olika vad gäller dygnsrytm. En del är
morgonpigga och andra är kvällsmänniskor. Det handlar dels om genetiska
faktorer dels om vanor. Dessa går att
påverka upp till 90 procent visar behandlingsstudier med kognitiv terapi.
I regel behövs 16 vakenhetstimmar för
att man ska bli sömnig.

Om sömnmedel
Börjar man med sömnmedel bör de
inte användas mer än 4 veckor på rad.
Sedan bör man utvärdera effekterna
och göra ett uppehåll i användandet.
Om de behövs igen blir det sedan en
ny sådan period. Det är viktigt att
forska på sig själv (se bl.a. L. Leiss
ner, Örebro) och kolla vad man behöFortsättning nästa sida
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ver och vad man klarar sig utan. Man
kan få s.k. dagen-efter-effekt och risk
finns för toleransökning. Sömntabletter är i hög grad psykologi, men de undertrycker djupsömnen. Det finns ett
melatoninpreparat som är släppt på
marknaden och heter SINKADIN.

Några tips för konsten att sova gott
• sängen skall endast vara att sova i,
inte att ligga i för läsning och vila
under dagen.
• när man inte sover: gå upp och gör
något, lägg dig när du är sömning,
känn efter.
• gå upp vid samma tidpunkt varje
dag.
• undvik att sova på dagen.

I sömnlaboratorium ser man att 4 1/2
timme i sängen är minimum, många
klarar sig på det.
• viktigt att blockera orostankar så de
inte kommer fram.

Faktorer som motverkar insomnandet
• gå till sängs för tidigt
• anstränga sig med något för sent
• se på TV eller arbeta och sen direkt
lägga sig
• tupplurar hindrar sömnen
• alkohol och kaffe tar bort känseln
för sömnighet
• att vara utomhus för litet
• motionera för litet
• för litet stimulans under dagen

Referenser:
Betty Eriksson. Insomningsövning, gå
till Google.
Lena Leissner, neurolog och sömnforskare, Örebro. Se webbsidor, Googlesökning.
Marianne Nilsson: 71 sätt att somna.
Kompendium. E-mail: Se Marianne
Nilssons hemsida: www.mariannenilsson.se Där finns e-postadress och
telefon.
Marie Söderström (2007). SÖMN.
Sov bättre med kognitiv beteende
terapi. Bokförlaget Viva.
Helene Wallskär och Torbjörn Åkerstedt. (2008). Goda sömnboken.
Brombergs bokförlag.
Birgitta Rydén

Rapport från regionerna/Södra

IHPU – så började det
Psykologförbundets utbildningsbolag
IHPU har en historia. Anders Hallborg,
tidigare VD och med från början, berättade på vårens första möte för medlemmar i Södra regionen hur det började
och hur det fortsatte. Här ger han själv
en sammanfattning av den utveckling
han deltagit i.

ansvar för denna, och då behövdes en
utbildningsorganisation.
Under försöksåret skulle förutsättningarna för verksamheten utredas och
utbildningar och kursgivning påbörjats. Efter detta försöksår förutsattes
att verksamheten skulle vara ekonomiskt självbärande.

Psykologförbundets kongress 1985 beslöt att, tillsammans med Psykologi
Förlaget, försöksvis starta ett utbildningsinstitut. Det fanns flera orsaker
till detta. Man hade inom förbundet i
början av 80-talet börjat diskutera en
specialistordning för psykologer, man
visste att psykologer var den yrkesgrupp inom SACO som vidareutbildade sig mest, och man hade planer på att
arrangera en återkommande Psykologstämma.
Den viktigaste frågan var nog den
om specialistordning och specialistutbildning. Där var man klar över att
förbundet inom överskådlig tid fick ta

Inte bara för psykologer
1986 startades ett handelsbolag, Institutet för Högre Psykologiutbildning,
IHPU Hb, gemensamt av Psykologförbundet och PsykologiFörlaget AB.
Förlaget var då helägt av förbundet.
”I”-et i namnet Psykologiutbildning
var viktigt. Man ville inte enbar rikta
sig till psykologer. Ett annat syfte var
att göra psykologikunskaper tillgängliga för också andra avnämare.
Man räknade med att anställa en
projektledare på halvtid och en sekreterare på kvartstid. Jag blev rekryterad till jobbet som utbildningsledare
och blev anställd sommaren 1986. Jag

hade redan tidigare börjat delta i planeringsarbetet. Sekreteraren var under
det första året hämtad från förlaget
och hade också sin arbetsplats där.

Kontakter tas och kurser annonseras
Den första tiden ägnade jag mycket
tid åt kontaktverksamhet med bl a
yrkesföreningarna i förbundet i syfte
att informera om IHPU och också
undersöka deras utbildningsbehov.
IHPU möttes av viss skepsis på många
håll, inte minst från universiteten, men
också från yrkesföreningarna som såg
IHPUs planerade verksamhet som
en konkurrent till deras studiedagar.
Denna skepsis har så småningom lagt
sig och ett gott samarbete har utvecklats med flera av föreningarna och
även med universiteten.
Redan hösten -86 annonserade vi ut
Fortsättning nästa sida
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tre ganska omfattande kurser. Två av
dem fick ställas in p g a för få anmälningar och den tredje kom igång först
under våren 1987. Dessa första försök
gav oss en del viktiga lärdomar om bl
a marknadsföring. Jag lärde mig också
tidigt att för att det ska vara möjligt
att genomföra en kurs skall det finnas
en efterfrågan – det hjälper inte att

man tycker att ”detta borde psykologer kunna”.
IHPU medverkade också med deltagaradministrationen under den första
Psykologstämman 1986.

IHPU på fast mark
Beslutet om införandet av en specialist
ordning och specialistutbildning kom
att dröja i åtta år – till 1993, och IHPU
fick ägna sig åt annan kursgivning under tiden. 1987 genomfördes ett tiotal
kurser och seminarier. Efterhand har
specialistkurserna ökat i omfång, men
det har inte tagit riktigt fart förrän efter

de förändringar i specialistordningen
som beslutades av 2007 års kongress.
Under de första åren inriktades
mycket av IHPU-styrelsens arbete på
att spåna fram idéer om kurser och utbildningar som vi sedan prövade mot
verkligheten med skiftande resultat. Så
småningom kom andra realiteter, som
t ex ekonomi, att ta större utrymme i
styrelsens arbete.
Och det har ju faktiskt fungerat,
IHPU är inne på sitt 23:e verksamhetsår.
Anders Hallborg
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Vinterns och vårens aktiviteter
Sedan psykologstudenter i Uppsala och
Östra regionens seniorer haft en uppskattad fördragning i ämnet ”Självkännedom, vad är det” av Hans-Olof
Lisper fick vi i februari en chans att
ta del av hans tankar. Ett utförligt referat av programpunkten gjordes efter
mötet i Stockholm och finns i Seniorpsykologen nr 3:2008. Vi upplevde en
fin förläsning om olika tolkningar av
begreppet självkännedom. Och vi började fundera själva.

Psykologers självkännedom
Hur är det med psykologers självkänne
dom? Är det vad vi får genom egenterapi? Eller genom livserfarenhet? Hur
används begreppet i mer eller mindre
seriösa kurssammanhang?
Nyfikenheten på begreppet fick oss
att slå upp ordet i bland annat Svenska
Akademins Ordbok. Och faktiskt, redan 1788 hade man tydligen självkännedom (’kännedom om det egna jaget
och (särskilt) dess begränsningar’).

Besök hos konstnär
I en mindre grupp har vi besökt konstnären Sara Johanssons hem och fått
en förevisning av hennes verk. Sara
är en prisad konstnär (och dessutom
brorsdotter till Gunnar Johansson, en
tidigare professor vid psykologinstitutionen i Uppsala). Vi ser nu fram emot
18

Saras aprilutställning på Galleri 1 i
Uppsala!

Om mångfaldsfrågor
Den 25 mars talade Karin Edsjö om
sina erfarenheter av arbete som psykolog inom förskola, skola och introduktionsenhet för flyktingar/invandrare
med fokus på mångfaldsfrågor.
Vi fick en genomgång av hur olika
grupper har kommit till Sverige och hur
inställning och behandling har förändrats över tid. Karin beskrev hur man
arrangerat gruppverksamhet med olika
innehåll och olika mål, stöd för familjer, psykologsamtal med tolk m m. Frågan ”när är man svensk” är inte lätt att
besvara upptäckte vi under samtalets
gång.

Aguélimuseet och Silvergruvan
Som avslutning av vårterminen har vi
lagt in ett besök i Sala. Vi tänker samlas vid Aguélimuseet och hoppas få en
kopp kaffe i kaféet intill före visningen. En vandring längs Gröna Gången
skall leda till lunch på MånsOls. Sen
vandrar vi vidare mot Silvergruvan.
Vår förhoppning är att fler medlemmar än Uppsalabor skall ha möjlighet
att möta upp.
För övrigt har vi funderingar på
fotokurs, släktforskning och Friskisjympa så småningom.

Psykologialumner

Den 26 mars hade Alumnföreningen
vid psykologiska institutionen i Uppsala årsmöte. Ordförande är Birgit Hansson. Mötet omfattade tre delar: ett intressant föredrag om ögonrörelser hos
autistiska barn, årsmöte och som avslutning ”mingel på institutionen”.
Det beslutades att arbetet framöver
skall fortsätta inom de redan påbörjade
områdena: Teoretiska studiers bäring
på yrkeslivet, Mentorskap, Praktikplatser, Fråga en alumn och Föreläsningskvällar. Årsmötet beslutade även att
byta namn till Psykologialumnerna.
För oss seniorer, som deltog, var det
en mycket stimulerande eftermiddag.
Karin Börjesson
Inga Hedberg-Sowa
Hans-Olof Lisper

Regionernas vårprogram 2009
Norra

Västra

Program Våren 2009

Program för våren 2009

Tisdag 21 april
Kl 15.00–17.00
Plats: Dag Hammarskjölds väg 14B,
Lithellrummet

Maria Lindau.

Fredag 9 maj

Föreningens årsmöte i Stockholm.

Tisdag 26 maj
Tid och program
meddelas senare.

Utflykt till Sala. På programmet

Jag glömde nycklarna i dörren! 		
Ett tidigt tecken på demens?

Vad är vardagsglömska och
vanliga tecken på kognitiv sjuk-		
dom? En psykologs erfarenheter 		
från en minnesklinik.

bl a museibesök, guidning genom
staden till lunch på MånsOls och
besök vid Silvergruvan. Anmälan
senast 24 maj till Hans-Olof för 		
samordning av resandet.

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

Östra

27 maj alt. 28 maj

Dagsutflykt till Sofiero slott ,

Prof. Claudia Fahlke, Psykolo-		
giska inst. Göteborg
Psykologens roll vid arbetet med 		
missbruksproblematik

Helsingborg, lunch på slottsrest.
ev. vidare till Krapperuds slott.
Programmet ej slutgiltigt
fastställt
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

Program våren 2009
Barn och separationer

Bente och Gunnar Öberg berät		
tar utifrån många år som familjeterapeuter, utbildare, handledare
och författare.

Maj
				
				
				

i Södertälje. Vendela Hebbe anses
vara Sveriges första kvinnliga
journalist. Hennes sommarhus i 		
centrala Södertälje finns bevarat 		
av föreningen Vendelas vänner.
Psykolog Marianne Lerner tar 		
emot oss och berättar. Därefter
äter vi lunch i husets restaurang.

Vi träffas om inte annat anges i Psykologförbundets
lokaler, Vasagatan 48. Var och en tar med sig något att

Utflykt till Hanö. Programmet 		
under planering.
Anmälan om deltagande i
mötena till Ingrid Göransson
Tel. 040-42 31 15

Hjärtligt välkomna!

Vårutflykt till Vendela Hebbes hus 		

Anmälan till Agneta senast 19 maj. Pendeltåg 36 avgår från
Stockholms Central till Södertälje Centrum kl. 9.57.
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När anden fastnar i flaskan

Södra

Program för våren 2009
Torsdag 16 april
Kl 16.45		
				
				
				
		
Torsdag 28 maj		
Kl 11.00		
				
				
				
				
				
				
				

Onsdag 29 april
Kl 13.00 – 16.00
Plats: Lektionsrum L4,
en trappa upp t.h.
Haraldsg. 1, Göteborg

äta. Vin finns till självkostnadspris. Kolla gärna programmen i Psykologtidningen för ev. ändringar.
Varmt välkomna!
Östra regionens programkommitté
Barbro Genberg-Katz
tel: 08-755 04 41
Birgit Lundin
tel: 08-731 98 72
Brita Tiberg
tel: 08-754 48 69
Ulla-Britt Selander
tel: 08-642 58 34
Agneta Zotterman-Molin tel: 08-753 04 38
E- post: agnetaz@hotmail.com

Glad påsk till er alla! önskar redaktionen.

Seniorpsykologerna		
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

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

Ulla-Britt Selander, vice ordf. Vintertullstorget 44,
116 43 Stockholm, 08 - 642 58 34, mobil 073 - 600 15 67.
E-post: ulla-britt.selander@comhem.se

Irmelin Englesson, Spårsnögatan 65, 226 52 Lund,
046 - 30 76 06 E-post: englesson@mbox302.swipnet.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
Seniorpsykologernas Plusgiro 434 01 51-2
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Ann-Marie Frisendahl, Zakrisvägen 4, 913 35 Holmsund
090 -23 456. E-post: frisendahl@telia.com
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