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Ordföranden har ordet
V i i S e n ior psy kologer na står på tre
ben – ja, jag menar inte att alla går
med käpp! Jag menar att föreningens
syfte och innehållet i vår verksamhet
är baserade på tre olika utgångspunkter! Vi ser framåt drivna av vår nyfikenhet om utvecklingen av psykologin både på det tillämpade planet och
inom forskningen. Vi ser bakåt som
förvaltare av den kunskap vi förvärvat
genom ett helt yrkesliv och som vi vill
dela med oss av till yngre psykologer.
Och sist men inte minst – vi lever i
nuet – vi har en social samvaro kollegor emellan där vi dryftar både nytt
och gammalt och har det trevligt tillsammans.
Ett bra exempel var årsmötet i maj
som inleddes med en studiedag på
psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Där fick alla tre
funktionerna en ordentlig påfyllning.
(Se separat referat).
Vi lyckades med konststycket att få
ett helt fantastiskt vackert väder. Och
blev rikt belönade: Frescati Hage, den
vackra parken som ligger vid Brunnsviken där psykologerna håller till är
ett arboretum (SAOL uttyder det: en
i studiesyfte skapad plantering av träd
och buskar). Lokalerna tillhörde från
början Skogshögskolan. Nu stod allt i
blom och spirade och fåglarna kvittrade som galna och hela grönskalan var
representerad med tonvikten lagd på
ljusaste grönt. Vi höll till i ett vackert
sammanträdesrum med stora fönsterdörrar som kunde öppnas ut så vi fick
höra den ljuva fågelkonserten och se
all grönskan.
Dage n i n l e dde s med att tre av
forskarna Maria Larsson, Åke Wah-

lin och Ann-Charlotte Smedler berät- på förbundets nya hemsida som alltid
tade om sina pågående forskningspro- hålls aktuell.
jekt – ett spann från tvillingstudier till
kognitiv utveckling hos analfabeter i Årsmötet leddes av William PetersBangladesh och om det viktiga luktsin- son, en trogen medlem och van ordnet. Vi fick också veta att institutionen förande. En fråga om arbetsgruppen
just nu är den största på Stockholms om psykologers arbetsmiljö och dess
universitet och det sjuder av liv, forsk- hastiga avslut diskuterades livligt och
ning, internationella kontakter och vi kommer att ta upp frågan igen till
ivriga studenter på de många kurser hösten i styrelsen. Lennart Brandén
lämnade över en
som erbjuds.
checklista för psyEfter lunch kom
kologer att ha med
Carl-Otto Jonsson,
när man kommer
Cotto, tidigare letill en anställningsgendarisk professor
intervju. Checklispå Psykologen och
tan som finns inne i
såg bakåt på sitt
tidningen är ett bra
liv som psykolog –
exempel på kunvilket inte alltid så
skapsöverföring.
här i efterhand är
förståeligt med nuTill sist avslutades
tida mått mätt. En
dagen med en gemycket intressant
mensam middag på
resumé av psykolo
Brita
hälsar
välkommen
till
Gondolen – högt
gins barndom och
studiedagen
belägen restaurang
med de resurser
som då fanns på 40-, 50-, och 60-ta- med härlig sjöutsikt över Slussen, ett
len, innan mentalsjukhusen stängdes annorlunda perspektiv på Stockholm!
och elchocker var legio. Frågor och Man kan lugnt säga att dagen var hänminnen av många av deltagarnas egna delserik och positiv i alla tre avseenupplevelser avslutade en minnesvärd den som nämndes i början – och vi i
och tänkvärd tillbakablick.
styrelsen vill verkligen satsa på många
liknande sammankomster även under
Före årsmötet var Lars Ahlin och Ör- resten av verksamhetsåret. Men först
jan Salling med oss och orienterade önskar jag er alla en riktigt skön och
om vad som nu är på gång inom Psy- vilsam sommar med både sol och värkologförbundet, bl a arbetar man för me!!
att den nya skollagen ska garantera att
det ska finnas psykologer inom elev- Brita Tiberg
hälsan, och att alla vårdcentraler ska brita.tiberg@telia.com
ha psykologer. Många remissvar har
avgivits och alla uppmanas att gå in
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Årsmöte och studiedag i Stockholm

Inspirerande teman i lärd miljö
S e n i o r p s y ko l o g e r n a s s t u d i e dag
med efterföljande årsmöte kunde inte
ha fått en vackrare inramning. Psykologiska institutionen, som upplåtit
lokaler åt oss, ligger i f d Skogshögskolans lokaler i Frescati vid Brunnsviken med en parkliknande omgivning
som verkligen kom till sin rätt denna
vackra majdag.
Vår ordförande, Brita Tiberg, hälsade oss, ett 20-tal medlemmar, välkomna och lämnade raskt ordet till
Mia Larsson, neuropsykolog och ställföreträdande prefekt vid institutionen.
Hon berättade att ”Psykologen” är
en stor institution som har det största
antalet sökande till universitetet. De
senaste femton åren har institutionen
vuxit enormt och har c:a 160 personer anställda och ca 1.000 studerande
varje termin. Det är omkring tio sökande per plats till psykologprogrammet. Man har två olika ”masterprogram” och en stor forskningsaktivitet.
Läs mer om detta på institutionens
hemsida: www.psychology.su.se

Doft och smak – en väg till tidiga minnen

Mia Larsson fortsatte med att berätta
om sitt forskningsprojekt ”Smell your
way back to childhood. Autobiographical odor memory”. Som ett exempel
på hur smak och doft kan återkalla
tidiga minnen nämnde hon madeleine

kakan i Marcel Prousts ”På spaning
efter den tid som flytt”, en bok som f ö
inspirerade henne till detta forskningsprojekt.
Luktsinnet är det äldsta sinne vi har,
både evolutionärt som ontogenetiskt.
Försök visar att foster utvecklar luktsinne mycket tidigt, men vikten av lukt
minskar i takt med den övriga biologiska, komplexa utvecklingen. För oss
vuxna är syn- och hörselintryck viktigare.
En fråga, som forskarna ställt, är om
minnen som väcks av lukt skiljer sig
från minnen som väcks av syn och hörsel. För att testa detta satte man ihop
ett lukttest bestående av olika dofter
t ex tjära, liljekonvalj, kardemumma
mm.
I testet ingick också bilder och ord
som försökspersonerna skulle reagera
på. Resultatet visade att luktminnen är
tidigare och starkare än andra minnen.

Åldrande och demens hos gamla i Bangladesh

Åke Wahlin, prefekt för Psykologiska
institutionen, medverkar i ett multinationellt, tvärvetenskapligt projekt om
fattigdom och hälsa hos gamla människor på landet i Bangladesh. Man
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vill bl a undersöka prevalensen av demens. De riskfaktorer för demens som
finns i väst verkar inte vara giltiga i
Bangladsh.
Femtiofem procent av jordens befolkning över 60 år bor i Asien. I det
landsbygdområde man valt att undersöka – med bättre tillgång till hälsovård än landet i snitt – var ändå bara
ca sex procent över 60 år. Män och
kvinnor lever lika länge nu i Bangladesh och livslängden ökar. 60 procent
är analfabeter och många vet inte sin
ålder, så i forskningsprojektet får man
ofta skatta åldern Det ”biologiska”
åldrandet kommer tidigare i den undersökta gruppen än vad vi är vana
vid, men det liknar i övrigt åldrandet
hos oss. Således är bara tolv procent
av de gamla välnärda och övriga undernärda eller på gränsen till undernäring, precis som hos oss...
Åke Wahlin berättade att gamla
kvinnor på landsbygden i Bangladesh

presterar signifikant bättre resultat än
gamla män i ett rotationstest, avsett
att mäta visuospatial förmåga (ungefär
som Psif, som ni kanske kommer ihåg?)
Intressant. I Väst är det tvärtom. Från
auditoriet kom tolkningsförslaget att
de undersökta kvinnorna visserligen
mest är hemma medan männen är ute
i jordbruk och hantverk, men att kvinnorna arbetar med vävning och sömnad och är vana att vrida och vända
på mönster.
Psykologerna har använt ett kulturanpassat batteri av neuropsykologiska
test.
I test av episodiskt minne är Fri återgivning starkare korrelerad till åldrande än vad Igenkännnande är. Man får
samma resultat i väst.
Bangladesh är ett land med fantastisk natur och kultur och med god
kompetens hos de inhemska akademiker man samarbetar med, berättade
Åke Wahlin.

Fortsättning från sida 2

Inspirerande teman i lärd miljö

Hur utvecklas för tidigt födda barn?
Samspelet mellan biologiska, psykolo
giska och sociala funktioner i utvecklingen hos för tidigt födda barn är
ämnet för Ann-Charlotte Smedlers
forskning. Hon utgår i sitt projekt från
utvecklingspsykologisk teori med intresse för neuropsykologi. Det är en
stor forskargrupp som Ann-Charlotte
leder. Där ingår bl a Hugo Lagercrantz
och Pia Risholm-Mothander. Flera
psykologistudenter deltar också med
rapporter.

ling. I förskoleåldern gick det ganska
bra för dessa barn men svårigheter
fanns vad gäller koncentration, arbetsminne och inlärning. Föräldrarnas utbildningsnivå visade sig ha stor
betydelse för positiv utveckling hos
barnet.

Uppföljning vid 18 år
Vid uppföljningen sände man ut inbjudan till 18-åringen själv men inbjöd

De allra minsta
Barnen i projektet är födda i början av
90-talet och är nu i 18-årsåldern. De
vägde mellan 1000 till 1500 gram vid
födelsen och var födda vecka 24–36.
Kontrollgruppen är normalfödda
barn vid samma tidsperiod.
De för tidigt födda barnen utsätts
för en otroligt stressande miljö som ger
komplikationer för hjärnfunktionen
och dess utveckling. Det är dock stora variationer mellan barnen och stor
skillnad mellan de som är födda vecka
24 och de som är födda vecka 30.
De komplikationer man funnit i
spädbarnsåldern är medicinska risker
och försenad psykomotorisk utveck-

också föräldrarna som ofta var mycket
angelägna om att barnen skulle delta.
Man använde intervjuer, frågeformulär och självskattning. Man kollade IQ
och kognitiv förmåga. Man frågade
föräldrarna hur de såg på sitt barns
uppväxt, hur skolan fungerat och barnets aktiviteter.
Resultaten i dag är i stort sett liknande de man fått tidigare. Den emotionella utvecklingen pekar på kamratproblem, lägre aktivitetsnivå och
sämre självupplevd kompetens. Även
föräldrarna rapporterade fler emotionella problem, fler kamratproblem och
lägre social kompetens hos de för tidigt
födda än vad föräldrar till normalfödda barn uppgav. Det fanns dock stora
variationer i gruppen.
Frågor som forskarna ställt sig
handlar om föräldrabeskydd och vad
det innebär.
För mycket eller för litet? Kan ärftliga faktorer förklara den stora variation i funktionsutveckling som man
ser bland de för tidigt födda? Här är
flera studier på gång.

Psykolog på 50-talet
Professor emeritus Carl-Otto Jonsson
(Cotto) höll ett intressant föredrag om
sin väg till psykologin och om den tid
då psykologerna började etablera sig
inom vården. Det fanns inga formella
vägar till psykologyrket. Vanligt var
att läsa filosofi och pedagogik, och
försöka hitta handledare som kunde
inspirera till fortsatt yrkesutveckling.
Det dröjde innan psykologin skilde ut
sig från både filosofi och pedagogik.
Detta hade bland annat till följd att
psykologernas kompetens såg olika
ut, beroende på både vad man läst
och var man skaffat sin utbildning. De
uppgifter som psykologer hade bestod
till stor del av testning, vilket man t

ex använde vid bedömning av vilka
som skulle steriliseras, en uppgift som
Cotto idag tycker att det finns anledning att skämmas för. Tyvärr räckte
tiden inte till för att följa utvecklingen
av och striderna kring den kommande
psykologutbildningen. Även här har
Cotto stor erfarenhet, som vi hoppas
få ta del av vid ett senare tillfälle.
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Psykologförbundet informerar
Lars Ahlin, förbundsordförande, och
Örjan Salling kanslichef, berättade
om förbundets näraliggande satsningar. En viktig uppgift är att arbeta för
att det ska bli möjligt för allmänheten
att få tillgång till en psykolog på såväl
vårdcentral som i den specialiserade
sjukvården – psykiatrin. Vidare arbetar man med att det i den nya skollagen skall skrivas in att elever ska ha
direktaccess till psykolog. Intresset för
arbetspsykologin har växt sig stark
inom det europeiska samfundet, vilket
också ska återspeglas i förbundets arbete.
Men man har inte heller glömt
”gamla” frågor, som t ex offentlig finansiering av privatpraktiserande psykologers tjänster. Frågan är aktualiserad på nytt i en pågående utredning.
Till sist slog Lars Ahlin ett slag för
den nya Psykologiguiden, Sveriges första psykologiportal, som tagits fram
efter en marknadsundersökning om
behovet av information om psykologi.
Portalen riktar sig till allmänheten
och ger, förutom information om psykologi, tips på psykologer som passar den enskildes behov. Innehållet är
kvalitetsgranskat av psykologer som
är knutna till förbundet.

Lars Ahlin, förbundsordförande, och Örjan Salling, kanslichef, redogjorde för bl a förbundets arbete för möjligheten att få tillgång till
psykolog på såväl vårdcenral som inom psykiatrin.

Protokollet från årsmötet

bifogas tidningen. Vi hälsar också
Ingrid Göransson välkommen som ny
ledamot i styrelsen. Ett stort tack till
avgående styrelseledamoten Irmelin
Englesson för hennes arbete för hennes arbete i styrelsen.

Referaten från studiedagen är skrivna
av Birgitta Granholm, Birgit Lundin
och Ulla-Britt Selander
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Studiedag för förskole- och skolpsykologer

Förskola och skola vår största arbetsplats
Under några år på 70-talet hade jag en
heltidstjänst som konsultpsykolog i en
av de växande kranskommunerna till
Stockholm. Förutom att vara ett stöd
för socialsekreterare och andra som
arbetade med sociala frågor ingick
också i tjänsten att handleda skolkura
torer och tillgodose förskolorna med
psykologisk expertis. Det var en brytningstid under vilken nya arbetsformer
växte fram men också ifrågasattes.
När jag nu drygt trettio år senare
blev tillfrågad att delta i Föreningen
Psykologer i förskola och skolas kompetensdagar var det med spänning jag
emotsåg uppdraget. De senaste åren
har upptagits av nog så intensiva diskussioner om problem i skolvärlden,
alltifrån stora barngrupper till mobbning och undermåliga studieresultat.
För mig blev frågan vad de som
planerade kompetensdagarna skulle
fokusera på? Vad är viktigt att i dag
ta tag i och ge kunskaper om för att
stödja kollegerna i vardagsarbetet?
Drygt 200 psykologer hade mött
upp till dagarna i Malmö, som hölls
vid höstterminens början. Den rubrik
som satts för kompetensdagarna var
Mening i förskola och skola.

När jag gick min psykoterapiutbildning betonades att hörnpelarna i den
mänskliga tillvaron var att
ha tillgång till gemenskap
och uppleva meningsfullhet. Uppenbarligen
uppfattade arrangörerna
att det finns en risk för
att den unga generationen
möter en värld, där meningen gått förlorad.

Egocentrerad kultur
Första talaren Peter Bastian, med flera
strängar på sin lyra, såsom musiker,
författare och föredragshållare, tog
upp hur vi påverkas av den postmoderna kulturen. Kännetecknande för
denna menade han var narcissism, offermentalitet och egalitarism. Narcissismen gör att vi leds in emot oss själva
och sätter det egna jaget i centrum.
”Det viktigaste är hur jag mår och att
jag känner mig lycklig.”
Offermentaliteten skapar en grogrund för att skylla ifrån sig. ”Det
är inte mitt fel. Jag har inte skuld
till det och rår inte för det skedda.”
Denna hållning leder bort från allt
ansvarstagande, men också från möjligheten att skapa något meningsfullt.
Med ett sådant resonemang förlorar
människan sin delaktighet i det gemensamma.
Egalitarismen kallade han det gröna
plattlandet, där det växer ett motstånd mot hierarkier. Kännetecknande
är t ex påståendet ”Jag är OK, du är
OK.” Där han ställde frågan vilken
utveckling det finns i ett sådant påstående.

Skyltfönsteraktiviteter
Bastian pekade således på farliga tendenser i dagens kultur medan professor Mats Alvesson, belyste postmodernismens verkningar i organisationer.
Han brännmärkte dagens tendenser
till intet förpliktande prat och uppvisande av sådant som ser bra ut dvs
skyltfönsteraktiviteter. Han tycker det
finns en grandiositet som tar sig uttryck i att man ”ska glassa”. Man är
inte chef utan ledare. Medarbetarna
går inte på kurs. De håller på med
kompetensutveckling.
Speciellt kritisk var Alvesson i förhållande till offentlig verksamhet,
där han menade att ceremonier och
olika illusionsnummer håller på att ta
överhand. Man har visioner och tjusiga värderingar. Vad han vill se är att

innebörder och föreställningar klargörs. Det ska vara tydligt vad det är
som styr. Viktigt är också att peka på
motsägelserna mellan ideal/prat och
realitet.
Kärnfrågan är ”Vad pågår här?”

Från skolans vardag
Med Bastians och Alvessons föreläsningar i bakhuvudet blev teol.dr. Ann
Heberleins skrämmande bild från skolans vardag förklarlig.
En kultur som sätter jaget i centrum, förnekar ansvar och likställer.
Ett organisationsklimat som premierar glassighet, tomt prat och skyltfönsteraktiviteter verkar i samma riktning.
Det skapas naturligtvis destruktivitet
människor emellan. Heberlein lyfter
fram ett exempel som är en prototyp
för det våld, som tillåts elever emellan.
Hon beskriver hur Kalle kan utsätta
Lisa för ständiga kränkande uttalanden om hennes kropp och utseende.
Hon är tjocka Lisa. Hennes ryggsäck
kan Kalle förstöra. Varför ska hon som
är så tjock ha en sån fin ryggsäck?
Heberlein har sett mobbning dels
på alla de skolor hon själv och hennes barn gått på, men också på många
skolor hon via sin verksamhet kommit
i kontakt med.
Heberlein lyfter fram hur dessa båda
barn i allmänhet betraktas. Kalle bor
på fel sida om järnvägen, där de enkla
bostäderna ligger. Hans mamma ligger på soffan och stinker alkohol.
Pappan är sedan länge borta. Kalle
spelar Allan i skolan. Han är en cool
typ där. Det är alltså synd om Kalle,
som har det så besvärligt hemma så
att han måste spela över när han kommer till skolan. Medan Lisa kommer
från ordnade förhållanden och är ett
älskat barn. Hon har redan allt man

Fortsättning nästa sida
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kan önska sig. Det hindrar inte att
Lisa är rädd för Kalle och trycker i ett
hörn. Hon vet att Kalle sätter agendan
och hon känner att hon saknar värde i
andras ögon.
De vuxna tycker det är synd om
Kalle – han är en looser med de omständigheter han har – ett offer. Därför gäller det att inte göra det värre.
Istället förtigs det Kalle ställer till
med. Förhoppningsvis går det över så
småningom.

Problem bagatelliseras
I organisationer som vill att det ska se
bra ut är det enklast att sopa problem
under mattan och tala om vikten av
positiv förstärkning. Den postmoderna
kulturen förstärker också ansvarslösheten. Det är fult att tala om skuld. Vi
är alla OK. Ingen är förmer än någon
annan.

Frågan Heberlein ställer
sig är vart etiken tog
vägen, eftersom det står
i läroplanen att skolan
ska tala om etik. Etik är
handling i vardagen.
Kalle har gjort sig skyldig till handlingar som är klandervärdiga. Han behöver få reaktioner på sina handlingar,
så att han vet när han gör saker som är
dåliga. Den besvärliga hemmiljön tar
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inte skulden ifrån Kalle, när han gör
saker som är fel. Han har ett ansvar
för det han gör.
Heberlein pekar på ett felaktigt psykologiserande kring barn med Kalles
bakgrund. Personligen tror jag att olika omständigheter har kastat omkull
ett sunt förhållningssätt till mobbning
eller egentligen våld människor emellan. Bortsett från det som kan skyllas
på postmodernism har nedrustningen
vad gäller den psykologiska expertisen
inom skolområdet haft betydelse på så
sätt att rollfördelningen mellan olika
personalkategorier kan ha blivit otydlig.

Roller – rätt och fel
Ju mer komplicerat ett samhälle blir
dess fler roller behöver utvecklas. När
jag ser tillbaka på min egen skoltid
och också på den korta period jag var
i skolvärlden var det under en period
med betydligt mindre komplexitet än
vad som råder i dag. Medborgarna
hade i stort betydligt fler gemensamma
värderingar och uppfattningar om rätt
och fel. Vi var också i stort överens om
t ex pedagogens roll i skolans värld. I
dag har pedagogen betydligt fler roller
i repertoaren. Roller som i vissa lägen
blir kontroversiella.
Kalle t ex liksom Lisa behöver båda
under en period få lov att i det terapeutiska rummet ge uttryck för sina upplevelser och i lugn och ro komma fram
till lämpliga handlingssätt i kritiska si-

tuationer. Medan pedagogen visar på
rätt och fel i det verkliga rummet.
Leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi, Johan Hintze, poängterade rektors viktiga roll när det
gäller att stärka såväl pedagogerna
som eleverna. Han utvecklade sina
tankar kring den meningskapande relationen i skolsystemet.
Hintze tog ett mer organisatoriskt
grepp, medan psykiatern, Ben Furman
från Finland, visade på hur den lösningsfokuserade terapin kan tillämpas
i skolan. Han gav exempel på hur problem löses på ett konstruktivt sätt och
på hur oacceptabla handlingar bemöts
med ansvarstagande i stället för straff.
Härigenom menade han skapas trivsel
både för elever och lärare.
Ur detta axplock från dagarnas
föreläsningar fick jag en föreställning
om vad som är väsentligt att sätta i fokus på i dag är hur vi förhåller oss till
varandra, så att inte destruktivitet och
våld får fritt spelrum. Det våldsamma
slår sönder gemenskapen, som vi alla
kan vara en del av. I de goda mötena
med varandra kan mening skapas.
Vårt Jag skapas i samspel med ett Du
(enligt Buber) men i detta samspel Har
Jag ett ansvar i förhållande till Du (Levina).
Ingrid Göransson

Flyga i tystnaden
J etst r i dsf lyga ru t bi l dn i nge n

Nedanstående berättelse är hämtad ur psykolog Torbjörn Stockfelts
bok ”Tystnadens väsen – 22 berätteser om tillgängliga verkligheter”
Det är en hisnande upplevelse som Torbjörn här delar med sig av. Ljud
och tystnad, musik och pausens betydelse i musiken har inspirerat
honom. Och det är något som psykologer bör uppmärksamma tycker
han. Här kommer hans rymdäventyr.

för r

i vä r l de n i n n e höll e n fa n tast isk
öv n i ng .

Alla människor som har nog
starkt hjärta borde få vara med om
den. Framförallt musiker och andra
skapare av ljud skulle få ett helt nytt
perspektiv på vad hörd tystnad kan
vara, om de lyssnade konstruktivt på
det som finns att höra i sittbrunnen på
ett snabbt flygande jaktplan.
Man börjar med att stiga med fören rakt upp, tills man närmar sig den
höjd, över vilken det inte är vare sig
tillrådligt eller tillåtet att gå med den
flygplanstyp som man sitter i, i mitt fall
J 28 Vampire, ”Fladdermusen”, ”Blodsugaren”, eller vad man nu vill kalla den
på svenska. Tolv tusen meter över marken sätter man motorn på tomgång.
Därefter inträffar många, var för sig
mycket specifika händelser. Först blir
det ofattbart tyst. Tiden står stilla och
stunden har evig varaktighet. Man
upplever rymdens oändlighet, kommer alltid att befinna sig just där man
är. Att flygplanet faller mot marken
märker man inte. Det är ingen hjälp
att man vet det. Kunskaper och känslor håller inte varandra i hand.
I början faller flygplanet med
stjärtrodret neråt, men redan efter
några hundra meter vänder det, framåt
eller bakåt, så att fören kommer neråt.
När processen är helt färdig känns
det som vore flygplanet upphakat i
bakrodren och bakrodren i himlen.
Det är som en kotte på en grangren en
vindstilla dag.
Om fallet går framåt känns jorden
välbekant, när den smyger sig upp
över fören. Faller flygplanet bakåt, ser
marken visserligen ut som du minns
den, men den är ändå en aldrig förut
sedd mark. Det är både roligare och
skönare att falla bakåt. Möjligen beror skillnaderna mellan fall framåt
och fall bakåt på att de kemiska processerna i hjärnan blir olika om gravitationen påverkar den från nacken
och framåt och därmed synkontrollen
först och förståndet efteråt eller från
pannan och bakåt och därmed från

Med en Vampire tolvtusen meter över marken sätter jag motorn på
tomgång. Först blir det ofattbart tyst ...

förståndscentra först och till syncentra sen. Upplevelsen är mycket fylld av
ro.
Sedan börjar fören gunga från sida
till sida som kläppen på en klocka.
Övningen kallas också mycket riktigt
för ”moraklockan”.
Så börjar flygplanet att snurra runt
sin egen längdaxel. Samtidigt kastas
fören från sida till sida och framåt
och bakåt, allt våldsammare ju högre
farten blir. Man får hårda törnar mot
flygplansstolens kanter. Man tappar
kontrollen över sig själv, fallet, flygplanet och marken. Skönt, otroligt skönt
för den som är hållbar, men förmodligen smärtsamt för den som är vek.
Så blir slängarna mycket märkbart
mindre våldsamma. Under ett ögonblick är allt stilla. Med ”attityden”,
som det heter på pilotspråk, fören
rakt neråt och aktern rakt uppåt faller flygplanet snabbt, mycket, mycket
snabbt, rakt ner mot jordens yta. Fast
det känns mer som att jorden kommer
uppåt.
Sedan börjar flygplanet rotera runt
sin egen längdaxel, först långsamt,
men efterhand med mer och mer fart.

Allt är samtidigt mycket verkligt och
mycket overkligt och därför ändrar
man sitt referenssystem. På flygpsykologspråk heter det att ”man flyttar
konstansen” eller, rättare ”konstansupplevelsen”, från marken till flygplanet eller egentligen till sin egen
kropp och sina egna ögon och sin egen
hjärna. Piloten och det som är honom
konkret närmast i den stunden blir det
konstanta i tillvaron. Det som är längre ifrån honom, men som han ändå
har tydliga upplevelser av, alltså i det
här fallet marken rakt under flygplanet, blir föränderligt.
Man vet visserligen att det är flygplanet som roterar runt sin egen axel
och faller neråt och marken som står
stilla, men ändå odlar man snabbt,
ögonblickligt, upp övertygelsen att det
är tvärtom. Marken rör sig uppåt på
samma sätt som flygplanet kändes röra
sig neråt ögonblicket innan. Husen,
bergen, träden sjöarna, åarna, vägarna med bilar på virvlar med och stiger
uppåt, hastigare, allt hastigare. Jorden
Fortsättning nästa sida
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roterar runt flygplanet, medsols om
flygplanet roterar motsols och motsols
om flygplanet roterar medsols.
Man har bara några sekunder på sig
att förhindra att flygplanet slår i marken. Men det känns som om man har
evigheten till sitt förfogande. Det är en
hisnande underbar känsla. Några piloter har inte kunnat avstå från att låta
den finnas och växa aningen för länge.
Deras kroppar är begravda i den stad
där flottiljen ligger. Utom någras som
har flyttats till hemorterna.
Om man lyckas objektifiera sig och
sina handlingar flyttar man konstansen till marken, hittar fötterna och
trampar på rätt pedal till skevningsrodren. Flygplanet, om man känner
det så, eller marken, om det är så man
känner, slutar att rotera så tvärt att
det känns som en stöt.
Så drar man åt sig spaken till höjdrodret, stabiliserar avståndet till marken, ger full gas, översvallas av dånet
från motorn och planar ut. När flygplanets kropp och vingar ligger säkert
parallellt med marken i höjd och sidled, drar man av gasen. Motorn blir
tyst, känns det som.
Om manövern är snabb och kontrasten mellan dykning och utplaning därför är kraftig, kan gravitationstrycket
ökas sexfaldigt och blodet pressas ner
från hjärnan och ner i kroppen. Därför ser man svart, något som är vanligt också när man gör looping, alltså
flyger i en tvär cirkel med ovansidan
av flygplanet inåt och nedersidan utåt.
”Blackout” kallas reaktionen.
Man motverkar detta med en dräkt
som pressar ihop bröstet, buken och
benen så att blodet blir kvar i huvudet.
Dräkten förhindrar dock inte att hjärnan momentant förlorar så mycken
energi att dess förmåga och kraft att
förstå det som händer reduceras och
att ögonen förlorar i funktion.
Det sägs, att italienska stridspiloter
under Mussolinis egid överraskade
fienden genom att loopa med ovansidan utåt och undersidan inåt. Bunt”
kallades manövern. Piloten fick ”redout” på grund av att blodet trycktes
från kroppen och upp till hjärnan.
Han reducerade effekten genom att
använda en strypsnara som minskade
8

genomsläppligheten i halspulsådrorna.
Blackout och redout är givetvis fysiska, men de har psykisk innebörd
långt bortom den fysiska, främst därför att hjärnan tryckbelastas mycket
mer eller mycket mindre än annars,
och på grund av de förändringar av
tanke- och känsloverksamheten som
orsakas av tryckvariationerna. Under
en objektivt, mätt med klocka, kort
stund upplever man många fler händelser än det går att få in i den tid som
händelserna tar.
Enligt bestämmelserna skall man ligga
minst fem hundra meter över markens
nivå, men ingen kollar, förmodligen,
och förresten har man rätt att ligga
lägre under vissa omständigheter. Gör
man det, och man flyger snabbt, så
känner man hur flygplanets undersida
får stötar av den luft som pressas ihop
när man passerar över kullar. ”Kytt”
kallas det på flygarspråk. Ju starkare
man är desto skönare känns stötarna.
Ligger man nog lågt rusar kullarna
på sidan om flygplanet förbi och synen
av dem drar yttersidan av ögonen utåt
och bakåt. Man känner sig som en
skämtteckning av en kines.
Flyghastigheten, relativt marken, är
litet grand över ljudets. Man tycker att
man hör det på att ljudet blir efter och
att det därför blir tyst. Åtminstone
minns jag det så.
När man minskar gaspådraget blir
det ofattbart tyst, lika tyst som det var
elva och en halv kilometer längre upp
i luften och en evighet av upplevelser
sedan. Men tystnaden där nere är helt
annorlunda än den var där uppe.
Såväl under själva skeendena i fallet
som under det som händer efteråt blir
medvetenheten och lyssnandet helt
främmande för det som man har vant
sig vid i sitt tidigare liv.

För den som undrar över ljud och
tystnader går annorlundaheten aldrig
över. Man glömmer inte olikheterna
mellan tystnaderna där uppe, när man
drog av gasen och fallet började, lugnt
och städat, och tystnaden där nere,
när händelserna var våldsamma.
Ju mer man känner på dem, desto
tydligare blir det att det var olika sorters tystnader. Tystnaden där nere är
mer total än tystnaden där uppe, men
ändå förlorar den sin betydelse snabbare, eftersom den är fysisk mer än
psykisk, och eftersom den är slutet på
en händelse och inte mitten av den.
Där uppe styr fantasin det mesta
och det fysiska ganska litet, men där
nere är det tvärtom. Och som alltid
har det föreställda mer att bestämma
än det verkliga.
Redan efter några moraklockor har
det som man erfar nere vid markplanet blivit en rutin, något som kommer
så som man väntar sig att det skall
komma och som visserligen är värt att
pröva många gånger, men som inte har
samma otroliga innebörd av liv och
skapande som det har, som händer där
uppe.
Vad det än är, efteråt minns man alltid tystnaderna och olikheterna mellan
dem, ja, man kommer aldrig ifrån dem
och aldrig kommer man ifrån att sakna
det som hände, därför att man var helt
utan kontroll när man steg och föll,
rollade och roterade och blev en annan
hörare och lyssnare än ditintills.
Man förstår, att tystnadernas väsen
nästan bara har med fantasin och upplevelsekraften att göra.
– Du, som är psykolog, säger flygläraren, när vi går mot mässen, du kan
väl förklara, varför jag älskar den här
övningen.
– Förklara kan jag inte, men kanske
det är just därför att det är oförklarligt, som det är så skönt.
Torbjörn Stockfelt
Tystnadernas väsen, 22 berättelser om
tillgängliga verkligheter.
www.foqus.nu
Stemme & Wiberg AB 2009.

Lästips

Håll igång säger Skinner
Referatet av Skinners bok Enjoy old
age – A practical guide är framme vid
kapitel 6. – Keeping Busy. Det blir
spännande att se vad den åldrade
Skinner säger, om ett för seniorer
intressant och förmodligen viktigt
ämne – att hålla igång!
Skinner inleder med att fundera över
att många räknar pension som start på
något nytt. För Skinner blir då det nya
att bli gammal. Och det betyder att vi
på sätt och vis skulle välja när vi ska
uppleva oss som gamla. För arbetsgivare är det en fördel om vi tidigt blir
gamla, det vill säga säger ja till förtidspension. En ung ersättare får lägre lön
och fler unga får arbete. Det betyder
dock att vi är gamla en längre tid, och
därmed blir det viktigt att göra det arbetslösa livet behagligt.
Lugn ålderdom är dock en sen historia. I Amerika var 1870 tre fjärdedelar av männen över 65 kvar i arbete.
Hundra år senare arbetade endast
en fjärdedel efter 65. Vidare betydde
1800-talets stora barnkullar att föräldrarna var kring sextio när det sista
barnet lämnade hemmet. Idag är man
i samma situation mellan fyrtio och
femtio. Då vi kan dra oss tillbaka tidigt blir ålderdomen i den här meningen längre, utan att vi egentligen är
äldre. Problemet är nu att sysselsätta
sig utan det betalda arbetet.

Att vila är inget ideal
Påståendet, att med ett långt arbetsliv
bakom oss är vi värda vår vila, menar
Skinner leder oss fel – in på fel tankebanor. Sättet att tänka följer upp en
cykel av dagens arbete, nattens vila;
veckans arbete och helgens vila. Att se
pensionen på samma sätt är naturligt
– att det handlar om att få vila. Men
pension följer inte samma mönster –
långt arbete och en välförtjänt oändlig vila. Med det sättet att tänka blir
lätt att längta bort från alla former
av arbete – det är välförtjänt vila som
gäller. Men vad som fortsatt gäller är
”håll igång”.
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Exakt så här uttrycker sig inte Skinner – jag tolkar andemening, och håller med honom i synen på den gränsöverskridande pensionen! Det handlar
dock om en språklig beskrivning av
arbetsliv och viloliv, som inte stämmer och definitivt inte är relevant för
de flesta seniorpsykologer. Ändå förförs vi av bilden, och använder den
förmodligen i vår analys av samhället
och pension i stort.
Om vi har ett liv enbart i vila blir
det lätt att som barn då och då säger:
Jag har ingenting att göra! På samma
sätt kan nämligen pensionens arbetslöshet ta sig uttryck – jag har ingen-

ting att göra. Nu stämmer det inte för
de flesta, att vi inte har något att göra.
Seniorernas egen enkät gav ett annat
resultat, att vara utan uppgifter var
sällsynt. Att hålla igång med något är
alltså viktigt, och uppfylls förmodligen idag för de flesta.

Använd den lediga tiden
För att få oss att förstå blir Skinner historiker. För tusentals år sedan började
människan odla och ta till sig husdjur.
Produktionen rationaliserades och en
del människor fick tid över. Rationaliseringen fortsätter, fler och fler får tid
över, och de som inte har meningsfullt
arbete blir spelmissbrukare, missbrukar annat, äter för mycket, och riskerar livet på andra sätt. Att ha något
att göra, att hålla igång, är också ett
problem inom vården. För äldre sköter ibland vårdarna allt, även det man

själv skulle kunna sköta. Vi har alltså i
rikt mått tid över när vi blir gamla, på
samma sätt som de rika och de arbetslösa har det tidigare livet.
Hur vi ska se på problemet, säger
Skinner något om i avsnittet: What
is good about work? Skinner skiljer där mellan ett avlägset resultat av
vårt arbete (t ex månadslönen) och
ett omedelbart resultat. Till exempel
för en hemslöjdare som tillverkar en
bokhylla kan slutprodukten ses som
resultatet/belöningen, speciellt om den
säljs. Den belöningen är dock inte det
primära för att slöjda ska vara roligt.
Det viktiga är i stället de små stegens
framgång. Ett eget exempel är att lägga
pussel, eller lösa korsord. Det som får
oss att fortsätta är inte slutmålet, utan
det är varje pusselbit, varje nytt ord
som vi klarar, och förenar med andra
till slutprodukten. Jag har också ett
annat exempel. Den välskrivna boken
är inte linjär. Den boken vi sträckläser
ger inte direkt svar. Ett antal skeenden varvas, och avslutas utan klarhet.
Klarhet i den lilla biten får vi genom
att läsa vidare, och klarheten avlöses
av en ny fråga, som kräver fortsatt
läsning. Det är inte slutprodukten, att
boken är bra som får oss att läsa. Det
är de ständiga problemens lösning som
styr läsandet. Därför är en bok som
Da Vinci koden en storsäljare. Snabba
resultat är belönande.
Skinner menar att de omedelbara
resultatet också är kärnan i alla sporter. Golf engagerar med kontroll över
enskilda svingar och träffar, och slutresultatet att vinna är inte det viktiga.
Därför är även slagträning något som
belönar. Att jag själv inte spelar golf
beror förmodligen på den bristande
kontrollen. För mig hjälper inte handikappsystemet, trots att det nästan
belönar den aktuella prestationen.
Många får dock genom handikappet
ett kortare avstånd mellan omedelbart
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resultat och avlägset resultat. Golf kan
därför vara och är något för pensionärer. Dessutom hålls kroppen igång!
Det omedelbara positiva resultatet
är också vad som gör att vi trivs med
att arbeta. Och det är just det vi kan
sakna när vi inte längre har något arbete att gå till. Det sägs ibland att äldre
personer är inaktiva därför att de ”saknar motivation”. Skinner menar att se
det på det sättet antyder att det något
fel hos individen, snarare än i den situation personen finns i. Vad som inte
finns är då de konsekvenser som håller
igång oss människor, vare sig det handlar om arbete eller lek. Det beskrivs sedan felaktigt och inte konstruktivt som
att de inte är motiverade.
En för mig spännande, aktuell fråga, är om de högsta lönerna är befogade som årligt slutmål, eller om det är
mer dagliga framgångar som belönar
våra Vd:ar. Det vill säga fungerar näringslivets toppar som andra människor, men med en felaktig teori om eget
mänskligt handlande?

relation. Det är speciellt viktigt för oss
”hjälpare” att vi ger akt på hur barn
och äldre reagerar, för att vi ska låta
bli att hjälpa.
I hjälpen till barn och äldre ligger
dock att det går fortare, blir billigare,
än när de hjälper sig själva. Naturligtvis måste både barn och äldre få hjälp.
Men Skinner menar att för vår egen
del som åldringar gäller:
The natural impulse is simply to stop
doing what we can no longer do successfully, but unless we find something
else we shall have nothing to enjoy.
Keeping busy does not mean never resting. To rest is not to be bored. It is,
rather, one of the most enjoyable things
we can do – provided we need it. The
nothing-to-do of boredom is nothingyou-want-to-do.

Some Obstacle to Keeping Busy, det
vill säga vad som hindrar oss från att
hålla igång, är nästa underrubrik. Skinner inleder med något som jag tycker är
viktigt, men ibland svårt att följa:

Onödig hjälp ger mindre fysisk aktivitet, något som för äldre är viktigt.
Någon går och handlar åt oss och
vi sitter mera hemma. Att säga nej
till hjälpen är dock inte lätt. Skinner
menar att vänner som verkligen vill
hjälpa, accepterar att vi vill göra saker
själv – att vi vill hålla igång. Onödig
hjälp är inte något som bara gäller
äldre. Det gäller genom hela livet att
andra välvilligt vill hjälpa, utan att vi
ber om det. Ibland är hjälpen irriterande, och vi har en konfliktunge i en

Instead of trying hard to enjoy what
you are doing, try hard to find something that you like better. It may
take some time. You know what you
like to do now, but not what you would
like to do if you did it successfully.

Det här betyder, tror jag, att det
gäller räkna med initiala problem med
träningen, för att sedan få ut något av
aktiviteten. Jag kanske ska börja träna
golf? Jag kan också ta ett exempel från
den samtalsträning jag fortfarande leder. I början känns nya ord svåra och
till och med fel, men när du väl vant
dig, är de belönande. Det kan helt
enkelt vara så att för alla färdigheter
gäller det att komma förbi besvärligtgränsen, för framtida kortsiktiga belöningar och långsiktiga resultat.

Pensionering i etapper

Onödig hjälp hämmar initiativ

We will find it harder to keep busy if
other people, with the best of intentions, begin to do things for us. Helping really helps only those who need
to be helped. Others are deprived of the
chance to be active. (A truly compassionate God would not, contrary to the old
saying, help those who help themselves.
He or She would not thus deprive them
of the enjoyment of achievement.)

Att försöka hålla på med något därför du tycker du ska det, eller för att
du läst i en bok att man ska det, är förmodligen bara dumt. Det gäller få mer
ut av vad du gör, än att enbart känna
att du gjort vad du borde göra. Igen
säger ett citat från boken mer:

Gamla vanor sitter i
Nästa avsnitt heter Being Busy to No
Effect. Här tar Skinner upp hur svårt
det är att sluta med gamla vanor som
nu inte längre ger vare sig kortsiktiga
eller långsiktiga positiva resultat. Han
ger som exempel att bli kvar vid fiskestället när fisken, som den faktiskt gör
idag, gradvis försvinner – man väntar
längre och längre på nappet. Hade det
tagit lika länge första gången hade vi
bytt till ett nytt ställe. Ett kanske tydligare exempel är spelaren som efter
turliga vinster i början blir fast – blir
spelmissbrukare. Han sammanfattar
sedan:
The simple fact is that much of what
you do, you learned when you were
more effective. If you take a fresh look
at the current consequences, you may
turn to other things.

Retiring from Retirement är rubriken
på nästa avsnitt. Skinner menar att
idealet är att gradvis gå ner i antal timmar per dag. Om du går direkt från
arbete till pension, försök hitta en deltid på annat ställe. Om den inte finns
inom närliggande område försök något nytt. Men ge inte upp det nya om
det inte direkt går bra, träning behövs
som sagt var, och efter ett tag känns
det bra att hålla igång med något nytt.
Att enbart minska takten är svårare,
då vi under ett arbetsliv har hamnat i
en viss takt. Du ser det om du till exempel försöker diska eller göra något
annat i långsam takt.
Skinner avslutar kapitlet med avsnittet Things������������������������
������������������������������
to Do och pekar på möjligheten att bidra med frivilligt arbete,
till exempel politiskt (kanske passar
bättre i USA än i vårt land). Mer passande för oss kanske är insatser för
olika hjälporganisationer, till exempel
Röda korset, eller i våra pensionärsorganisationer. Skinner avslutar med
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Fortsättning Skinner
vad jag direkt citerar:
Of all the problems of old age, keeping
busy probably profits most from early
planning. Instead of looking forward
to retirement as a yearned-for rest or
an escape from hard labor, make sure
that you know what it will actually
mean. When choosing an occupation,
consider whether it will eventually permit you to taper off instead of coming
to an abrupt stop. Taking in account

the changes that old age will demand
is easier in choosing an avocation (bi����
syssla) than in choosing a vocation. If
you have already made your choice,
chances are you can still alter it to help
yourself remain profitably active when
you are old.

För många seniorpsykologer är det
yrke som vi pensionerats från utmärkt
i Skinners mening. De flesta av oss har
inte ett abrupt slut på yrkeslivet, utan
kan trappa ner och fortsätta med egen
verksamhet av något slag. Vidare kan
vi behålla ett intresse för psykologin

som område och finna glädje i böcker
inom området och kan fortfarande
tänka kring psykologisk problematik
och vara aktiva i vardaglig rådgivning.
Vi är så att säga på något vis kvar i
vårt yrke vare sig vi vill det eller inte.
Vi har helt enkelt lättare att ta till oss
Skinners tankar om vårt nya liv som
pensionärer.
Hans-Olof Lisper

För kännedom och för synpunkter publicerar vi här den checklista som Lennart Brandén
sammanställt utifrån diskussion i arbetsgruppen för psykologers arbetsmiljö och arbetsvillkor.
Listan är tänkt som ett stöd för arbetssökande psykologer. Som framgår av förbundsstyrelsens
information på sista sidan är arbetsgruppen vilande t v.

CHECKLISTA RÖRANDE ARBETSVILLKOR
Listan är en förteckning på förslag från yrkesverksamma
om vad som kan vara värt att veta något om, när man
funderar på att söka en psykologtjänst.
Psykologförbundet har gett ut en broschyr, Handlingsprogram angående psykologers arbetsmiljö och arbetsvillkor. Den lär ska vara under omarbetning eftersom
den utkom 1996. Tyvärr är fortfarande det mesta i broschyren aktuellt fortfarande, vilket gör att vi ibland hänvisar till vad som står i broschyren genom tecknet Hp och
aktuell sidhänvisning.
Efter de flesta angivna förslagen finns hänvisning till
artikel i Psykologtidningen, som kan ge en bakgrund till,
eller ett stöd för att om möjligt beakta den angivna aspekten på arbetsplatsen. Det sker genom tecknen PsT samt
nummer, årgång och sidnummer.
Antingen Du söker tjänsten eller avstår, kan det vara
av värde för den fackliga representanten att ta del av vad
som framkommit, som därmed kan få stöd för att eventuellt begära förbättringar i de aktuella arbetsvillkoren.
Vi hoppas att Du kan ha nytta av checklistan när du
gör dina sonderingar rörande den tjänst du är intresserad
av, och även vid en anställningsintervju när Du intervjuar
arbetsgivaren.
Under alla omständigheter är det av intresse för oss
som gjort denna förteckning, att få veta om du tycker att
du haft nytta av den och om du har synpunkter på förbättringar.
1. Får psykologen bestämma hur låg tid som behandlingsarbetet måste få fortgå? Finns några begränsningar,
exempelvis minimiantal klienter per psykolog, maximitider
för en behandling? Hur gör man exempelvis med klienter
med stört anknytningssystem. PsT 5/2008 s.6–7
2. Hur tar man hänsyn till de starka känslor som kan
uppstå vid psykologens motöverföring i en behandlingssituation, t.ex avsatt tid för återhämtning mellan olika sessioner, (uppdrag).		
PsT 5/2008 sid 19–21
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3. Förekommer det några sammankomster för psykologerna där man granskar de yrkesetiska aspekterna på sina
arbetsvillkor? Förbundsordf: ”Både globalt och lokalt är
en levande yrkesetisk diskussion inte bara önskvärd utan
helt nödvändig”			
PsT 6/2008 s.3
Jämför Läkartidningen		
PsT 6/2008 s.26
4. Hur tillgodoses psykologprofessionens behov av à
jourhållning rörande arbetet via konferenser, work-shops,
forskningsrapporter och studiedagar speciellt för respektive psykologgrupp?
PsT 6/2008 s.13
5. Förekommer gemensamma studieresor och konferenser för politiker och psykologer? Ex: Besöka det
norska akutteamet i skolan
PsT 10/2008 s.4 ff
STP:s testdagar Kvalité och Etik (Stiftelsen för tillämpad
psykologi)
6. Görs något lokalt arbete för att utvärderade olika
behandlingsmetoder som förekommer på arbetsplatsen?
Sker det någon matchning mellan terapeut och klient och
på vilka grunder?		
PsT 7/2008 s.4–10
7. På vilka sätt utvecklar man samarbetet mellan dem
som arbetar psykodynamiskt resp. KBT-inriktat?
		
Hp s.22		
PsT 2/2009 s.7 och
					
PsT4/2009s.12–14
				
resp.
PsT5/2009 s.10–11.
8. Psykologer som i likhet med vårdcentralernas psykologer kan vara ensamma representanter för professionen
har ett stort behov av ett individuellt stöd i form av en
mentor för att kunna fungera effektivt på sin arbetsplats.
En sådan resurs skall vara medgiven i det enskilda anställningsavtalet t.ex. i samband med nyanställning eller förändring av arbetsplatsen.		
Hp s.21
Lennart Brandén
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Östra

För barnens bästa – skilsmässa utan strid
Att arbeta med familjer i kris har långvarig tradition i vårt land. Några av pionjärerna inom detta område, Gunnar
och Bente Öberg, gästade oss i östra
regionen på vårt aprilmöte. Gunnar
och Bente, psykolog resp. socionom,
är väl kända genom sitt arbete med
och sin forskning kring skilsmässo
familjer och genom de många böcker
i ämnet de skrivit.

Långa kvällssejourer
Inspirerade av Walter Kempler började
de sitt arbete -72 med 15 familjer som
befann sig i vårdnadstvist. Familjemötena ägde rum på kvällstid för att alla
skulle ha möjlighet att närvara. De
hade själva hemmaboende barn de här
åren och svårt att få barnvakt vilket
ledde till att arbetet med familjerna
skedde mellan klockan 20 och 23 på
kvällarna i den inredda vinden i deras
hus i Österskär. I snitt träffade de varje familj sju gånger och i tre timmar
per gång.
Målet med arbetet var att få de stridande föräldrarna att upphöra med
anklagelser, aggresivitet och misstrodende mot varandra. Att få paret att
börja tala till varandra istället för om
varandra. Att få dem att se hur dåligt
barnen mådde av allt bråk. Och att få
dem att lägga ner vårdnadsutredningen och själva enas om hur boende och
umgänge med barnen skulle se ut. Elva
av de femton familjerna lade ner vårdnadsstriden.

Avhandling blir bok
Arbetet resulterade i en doktorsavhandling och skrevs för hand med
blyerts på en ö i Ålandshav. Detta
var före hemdatorernas tid. Den lades
fram 1979. Lagstiftarna tog starkt intryck av Öbergs forskning och lagen
ändrades så att det numera är vanligt
vid skilsmässor att döma till gemensam vårdnad. Avhandlingen kortades
och några nya delar tillkom. Den publicerades 1982 med titeln ”Kristerapi

Våra aprilgäster Bente och Gunnar Öberg

vid vårdnadsstrider” och kom att bli
något av en bibel för många socialsekreterare i arbetet med krisfamiljer.

Vad tyckte barnen?
Det har blivit många möten med
många familjer och barn under åren
vilket resulterat i forskningsprojekt
och publikationer. Ett av de mer spännande är den uppföljning de gjorde
med 85 skilsmässobarn efter 20 år. De
hade länge funderat över hur det gått
för barnen till de familjer de haft kontakt med men hittade inte adresserna
till föräldrarna. Men ett år då Bente
skulle baka julkakor och behövde en
kakburk från förrådet så hittade hon
adresslistan i burken!
De träffade 50 av de 85 barnen som
nu var mellan 23 och 40 år gamla. De
flesta av barnen som haft delat boende
var nöjda med det. Då de blev ton-

åringar valde flera att flytta till en av
föräldrarna. De som hade enskilt boende hos den ena föräldern saknade
den andre föräldern, vilken oftast var
pappan. Undersökningen visade att
pappor ofta tappar kontakten eller har
en sporadisk kontakt med barnen efter
skilsmässan. En orsak till det var att
då det fanns en styvmamma var hon
ibland emot att pappan skulle träffa
sina barn så ofta. Detta projekt resulterade i boken ”Vuxna skilsmässobarn
berättar”.
Mötet avslutades med en livlig och
spännande diskussion kring skilsmässor och relationen till barn och barnbarn där många åsikter vädrades. Bl a
synpunkter på vad det innebär för barn
Fortsättning nästa sida
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Fortsättning Bente och
Gunnar Öberg:

att veckopendla mellan föräldrarna
vilket är ganska vanligt idag. Och
hur vi i den äldre generationen bör
förhålla oss till barn och barnbarn
då familjer separerar.

Besök hos Wendela Hebbe

Birgit Lundin
Här följer en kanske ofullständig
lista på publikationer av Gunnar
och Bente Öberg:
”Nu går jag”, en bok om skilsmässa
och vårdnadskonflikter. W & W
1978
Kristerapi vid vårdnadsstrider. AWE/Gebers 1982
Skiljas – men inte från barnen. Natur och
Kultur 1987
Pappa, se mig! Om förnekande barn och maktlösa fäder.
Vuxna skilsmässobarn berättar.
Norstedts 2002
Samarbetssamtal : en väg till fortsatt föräldraskap. 2006 ny uppl. Marelds förlag

Vårens utflykt gick till Södertälje och
Wendela Hebbes hus.
Wendela Hebbe (1808–1899) anses
vara Sveriges första kvinnliga journalist, i vilket fall var hon den första med
ett anställningskontrakt på Aftonbladet. Hon skrev socialreportage, teatermusik och litteraturkritik och var en
framstående person i Stockholms kulturella liv. På 1850-talet drog hon sig
tillbaka och var då följeslagare till dottern Signe Hebbe som var en berömd
operasångerska och sedermera mycket
erkänd sångpedagog. Lars Hierta,
chefredaktör på Aftonbladet och
mycket nära vän köpte ett sommarhus
utanför Södertälje till Wendela. Detta
hus har föreningen Wendelas Vänner
lyckats flytta och bygga upp som museum i centrala Södertälje.
Vi fick en intressant och rolig guidning av Kerstin Holmerin och Marianne Lerner. Lunch intogs i husets
restaurang under livliga diskussioner
om Wendels liv som ensamstående
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mor, yrkeskvinna och väninna till
Lars Hierta. Dessutom diskuterades
Europaparlamentsvalet.
Föreningen Wendelas Vänner är en
mycket livaktig förening som ordnar
föreläsningar och ger ut en tidning.
Se: w.w.w.wendelasvanner.se
Agneta Zotterman

Pianostycket
”Wendelas mörka
lockar”
komponerade
Carl Jonas Love
Almqvist till
Wendela Hebbe.
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Besök på minnesmottagning
Psykolog Maria Lindau och psykologpraktikant Anna-Karin Andersson tog
emot oss och mötet inleddes med ömsesidig presentation. En välkänd vana
men alltid lika givande. Nytt var att vi
uppdaterades kring psykologpraktik.
Till Minnesmottagningen kan man
söka själv, inget remisstvång. Men
merparten kommer på remiss från t ex
arbetsgivare, FHV eller husläkare. De
sökande är i alla åldrar men gruppen
av ”55+” är störst. Problemen kan
vara förändringar i minne, tänkande,
språkförmåga m.m.
På mottagningen arbetar medicinsk
och paramedicinsk personal. Läkarna
ställer diagnoser. Psykologerna står
för neuropsykologiska utredningar.
Arbetsterapeuter kan t.ex. kolla hur
den sökande klarar vanliga uppgifter
i vardagen. Sjukgymnaster utreder
motorikstörningar. Sjuksköterskor tar
lab.prover och assisterar vid kliniska
undersökningar. Anamnes från patienter och anhöriga ingår naturligtvis
också i utredningar. En utvidgad utredning kan innehålla en grundligare
neuropsykologisk testning, lumbalpunktion för analys av ”alzheimerproteiner”, MR och PET. Psykologerna
gör körkortsbedömningar, en grannlaga uppgift. Här kommer olika tester
till användning. Neuropsykologens
utlåtande väger tungt, men läkare på
Länsstyrelsen tar besluten.
Maria Lindau gick igenom hur en
psykologisk utredning av minnesstörningar genomförs. Den omfattar 2-3
timmar och innehåller intervjuer och
olika testarrangemang. Maria Lindau
demonstrerade några av testerna och
berättade om andra. En nyttig uppdatering för oss seniorer kring ex. Klockritning, Wechslers Memory scale, Luria, Räknefärdighetstest, Klossar och
Korttidsminnestest. Maria betonade
att man skall försöka få ut så mycket
som möjligt av psykologiska test, innan röntgenundersökningar påbörjas.

Vem önskar sig inte ett litet extraminne i fickan då
och då? Ett USB-minne att koppla in när det behövs?
Vad gäller diagnostik finns ju DSM
IV som grund men tiden är den bästa
diagnostikern och uppföljningar är
mycket viktiga.
Det var ett stimulerande besök på
minnesmottagningen och tänkvärt då

vi i vår ålder har frågor kring minnesfunktionen även för egen del!
Karin Börjesson
Hans-Olof Lisper
Inga Hedberg Sowa

Vårutflykt till Sala

Intressant besök
på Aguélimuseet
som visades av
Bob Engelbertsson.

I strålande majsol (vi brukar ju skriva
så!) gjorde en grupp Seniorer från Norra regionen en upptäcktsresa till Silverstaden Sala. Lite tråkigt att bara Uppsalapsykologer hörsammat kallelsen.
Den första upptäckten var de utomordentliga guiderna Bengt Kebbon och
Bob Engelbertsson. Den förstnämnde
gav oss en inspirerande inblick i Ivan
Aguélis liv och leverne. Med stort intresse studerade vi sen tavlorna som
finns i det nya Aguéli-muséet. Bob
Engelbertsson har efter disputation i
Uppsala återvänt till hemstaden och
tycks kunna allt av värde kring Salas
historia. Han ledde oss till Aguéliplatsen och kyrkan och vi fick målande
beskrivningar hela tiden.
Nästa upptäckt var utvärdshuset
MånsOls, vackert beläget med god och
prisvärd lunchbuffé.

Vi följde sedan Gröna gången, som är
en stig längs en av kanalerna. Stigen
gick i lummig grönska från MånsOls
ner mot gruvområdet. Här fick vi Bobs
information både direkt och via de
skyltar längs vägen som han var författare till. För att förse gruvan med
kraft har ett imponerande arbete lagts
ner att leda vatten mot gruvan.
Vi hann inte följa med ner i gruvan.
Men vi upptäckte att man också kan få
en hel del kunskap om gruvbrytningen
genom tiderna via den film som visas i
gruvmuseet.
Vår slutsats efter dagen: Sala är verkligen värd att upptäcktas.
Karin Börjesson
Hans-Olof Lisper
Inga Hedberg-Sowa
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Södras utflykt med Volvo i minnet
I Seniorpsykologen 3:2008 berättades
om Södra regionens höstmöte i Lund
med Kjerstin Hallberg, arbetspsykologen som blev fabrikschef för Volvos
produktion av traktorer, egenföretagare och konsult men även ansvarig
för uppbyggnad, organisation, start av
och lönsamhet för två Volvofabriker i
Kungälv, baserade på lagerlös just-intime-produktion.
Nu i tidig vår 2009 blev det dags för
ett nytt möte.
Kjerstin hade nämligen mer att berätta och på stående fot bjöd hon in
regionens medlemmar till sitt hem på
Österlen. En talrik skara samsades i
ett antal bilar från Mamö-Lund-regionen, men också medlemmar från
Kristianstad och Österlen dök upp i
Hallbodal, nära Tomelilla. Kjerstin
bjöd på kaffestund, Volvofilm och berättelser om den lilla gårdens upprust-

ning. Deltagarna gladdes åt allt detta
och åt alla minnessaker som fyllde
väggar och vrår – men framför allt åt
Kjerstin Hallbergs hyllningstal till den
arbetande människan.
Kjerstin utstrålar en obändig tro på
människan, hennes behov och resurser
och hur hon ska komma till sin rätt i
ett arbetsliv som i alltför stor utsträckning litar till invanda strukturer, traditionellt chefskap, som organiserar
hierarkier men inte ser utvecklingspotential och kreativitet. Själv tog Kjerstin utmaningar hela livet och fullföljde vägarna till sina mål – och nådde
dem, ibland till ett högt pris. Hon var
övertygad om att hon hade rätt i sin
tilltro till den enskilda människan och
hennes utvecklingspotential. Men när
det gällde att visa andra människors
kapacitet och även tron på det egna
könet i nya roller såg hon att den enda
möjligheten att göra detta var att axla

produktionsansvar och verksamhetschefskap själv. Hon visste att linjechefskapet var det enda som räknades i
den värld där hon fanns. Hon åtog sig
dessa roller tvåfaldigt, med Volvo BM
och fabrikerna i Kungälv.
Om detta och arbetsmiljö, arbetsorganisation och återtåget till tidigare
övergivna, mänskliga produktionssätt
rörde sig diskussionen innan det var
dags att lämna Hallbodal. Den som
vill veta mer kan ta del av Kjerstin
Hallbergs arbetslivsmemoarer Spadtag ur mitt innehållsrika liv med och
för människor. Bildovision AB. 2008.
Omslaget visar Kjerstin Hallberg i begrepp att som ansvarig ta första spadtaget till Kungälvsfabrikerna.
			

Bengt Göransson

Västra

Astrologi – en vetenskap?
Nio psykologer var närvarande vid
västras februarimöte när leg. psykolog Björn Fors talade om astrologi
och dess historik. Björn Fors arbetar
på psykologenheten i Hisingen i Göteborg. Hans intresse för astrologi
väcktes i slutet av 70-talet och har sitt
ursprung i hans intresse för historia.
Ända fram till 1600-talet var astrologi
en syssla för vetenskapsmän, astrologer och astronomer var samma sak.
Vår kalender har sitt ursprung i de
tolv stjärntecknen och veckans dagar
har fått sina namn efter de sju synliga
himlakropparna i vårt solsystem.
I tidiga kulturer var det självklart
att fråga astrologerna till råds vid sto15

ra beslut. Men trots att astrologin förr
betraktades som vetenskap finns det
fortfarande inga bevis för att det finns
en sanning i den.
Fors citerade också brevväxling mellan Jung och Freud från år 1911, där
Jung bl a skrev ”ockultism är ett annat
fält som vi måste erövra med hjälp av
libidoteorin”. Jung var intresserad av
det mediala och allt som människor
skapat och försökt finna en förklaring
till. Just nu, skrev han till Freud, var
han intresserad av att studera astrologi som i mycket är kopplat till mytologi. Freud varnade honom för att han
skulle bli ifrågasatt om han fördjupade
sig i detta. Enligt Jung använde han sig
dock enbart vid enstaka tillfällen av

detta, när han ”kört fast” med patienter.
En annan vetenskapsman, Newton,
ägde t ex 400 böcker om astrologi.
På 1950-talet försökte den franske
psykologen Gaugelin belägga sambandet mellan vissa yrkesgrupper och planeternas positioner i deras horoskop.
Andra forskare som upprepat hans
studier har dock inte fått samma resultat.
Det kanske skulle vara bra med modernare forskning om astrologi. Den
forskning, som bedrivs i dag går mest

Fortsättning nästa sida
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ut på att få oss sluta tro på astrologi i
stället för tvärtom.
Fors talade därefter om astrologin
som läran om stjärnorna och om horoskop. Två horoskop visades och genomgicks.

Horoskop är grekiska och betyder
”bild av himlen”, vilket syftar på hur
stjärnhimlen såg ut sedd från jorden
under tidpunkten för någons födelse.
Fors avslutade med att dela ut en
lista på termer och astrologilänkar.

Intresserade kan kontakta undertecknad för att få en kopia av dessa listor.
Gerty Fredriksson

Göteborgs starke man på besök
Den 25 mars hade västra regionen en
sammankomst med Göteborgs ”starke
man” Göran Johansson som inbjuden
inledare. Rubriken var psykologi, pedagogik och politik.
Göran Johansson avgick som kommunstyrelsens ordförande i början av
år 2009 efter lång tid som ledande politiker i Göteborg. Han talade mycket
engagerat och öppet om sin väg från
fackligt engagement till politiken samt
om sin tid som politiker. Han poängterade också att han inte i första hand
företrädde kommunen utan väljarna.
På tal om utbildning sa han bl a ”jag
umgås hellre med en outbildad, bildad
människa än med en utbildad, obildad”, ett uttalande som vi alla kände
stark sympati för.
Han nämnde vidare att det är ett systemfel att få har kunskap om logistik.
Brister i logistiskt tänkande har t. ex.
varit till nackdel för Göteborgs sjukvård. Hudkliniken tog t ex in Chalmers för att få hjälp med logistiken,
vilket resulterade i att köerna snabbt
försvann.

När Göran Johansson blickade
framåt var han angelägen att framhålla att barnen och deras situation
är det viktigaste. Jämställdhetsarbete
kräver utbildning och är viktigt inom
skolväsendet, bl a för att öka flickornas intresse för naturvetenskap. Han
framhävde också betydelsen av den
kommunala musikskolan. Han poängterade vikten av gott ledarskap
för verksamheten inom skolan och att
rektorers ledarutbildning måste beaktas. Ledarskap och empati hör ihop.
Vikten av kontakt mellan generationer påtalades också. Det är positivt
när skolan låter barnen intervjua äldre
generationer om livet förr. Traditioner
lever på så sätt vidare.
Johansson nämnde också sitt engagement i ”ung och trygghetsprojektet”. Det är viktigt med ett bra samarbete inom det sociala med polis och
åklagare för att vid behov få till stånd
snabba åtgärder. Han påtalade också
betydelsen av att tala med dom som
är nära barnen som t ex skolstädare,
fastighetsskötare m fl för att få kunskap om området.

Hans engagement för tillkomsten av
Universeum och dess betydelse togs
också upp. Hit kommer besökare alltifrån daghem till universitet. Det finns
något för alla där.
Göran Johansson fick frågan från deltagare om svårigheten att arbeta politiskt med tanke på alla kompromisser
som måste göras – var går gränsen?
”Gränsen går vid moralen” blev svaret.
Tiden gick snabbt och vi avslutade med
att tacka och utse honom till västra seniorpsykologernas hedersledamot.
Ann-Marie Dahlberg
Gerty Fredriksson

Vårutflykt till Helsingborg och Kullabygden
”Tio seniorpsykologer skulle ut och
resa, en fick kalla fötter så var dom
bara nio, nio seniorpsykologer etc”
Och på morgonen den 27:e maj möttes tre psykologer på Helsingborgs
järnvägsstation. Vi var tre ståndaktiga kvinnor som i styv kuling begav oss
mot Sofiero slott efter att ha druckit
förmiddagskaffe hemma hos Gerty.

Sofiero slott var kronprinsparet Oscar och hans hustru Sofias sommarslott i slutet av 1800-talet. De skänkte
slottet år 1905 till barnbarnet prins
Gustav Adolf (sedermera Gustav den
VI Adolf) och hans hustru Margareta
(död år 1920). Sistnämnda par lade
grunden till den unika rhododendronsamlingen, som var i sin vackraste

blomning vid vårt besök. Samlingen
är en av Europas största och består av
10.000 buskar. Slottet testamenterades till Helsingborgs stad, som numera
äger det.

Fortsättning nästa sida
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Fortsättning Kullabygden
Vi åkte därefter via Laröd – Dom
sten – Viken – Gamla Lerberget till
Höganäs, där vi åt lunch på restaurang Kajkanten och hade en fin utsikt
mot hamnen med båtar och ett upprört hav.
Färden gick vidare till Höganäs museum för att se på keramikutställningen
och den permanenta utställningen. Vi
var även en trappa upp och gick genom
en gammal gruvarbetarbostad samt en
trappa ner för att få en inblick i traktens gruvarbetares arbetsmiljö. Vi kan

verkligen rekommendera ett besök på
detta museum. Det är lagom stort och
mycket välordnat med såväl permanenta som tillfälliga utställningar.
Ett hastigt besök med promenad ner
till havet vid Gertys sommarstuga gav
ny energi för att fortsätta till Krapperups slott, några kilometer därifrån.
Sätesgården Krapperup är känd
sedan tidig medeltid. Det nuvarande
slottet med sjuuddiga kritstensstjärnor i fasaden uppfördes i mitten av
1500-talet. Den vackra parken, som är

öppen för besökande året om, har spår
efter 1600-talets barockanläggningar
och är känd för sina vackra rhododendronanläggningar och sin rosenträdgård för att inte tala om sina perennrabatter och stora praktfulla träd.
Ganska trötta och utslagna mellanlandade vi åter i Gertys sommarstuga
för en kopp kaffe med kaka innan
färden gick till Helsingborg, där vi åt
middag på anrika Pålsjö krog, beläget
vid havet. Och till sist hem till Gerty i
vinterbostaden, där vi avslutade med
ett glas vitt vin innan tåget gick tillbaka till Göteborg.
Ann-Marie Dahlberg, Ulla Davidsson
och Gerty Fredriksson

När flaskan tar grepp över anden
Professor Claudia Fahlke vid psykologiska institutionen i Göteborg gästade
västra regionen vid aprilmötet. Hon
hade rubricerat sitt ämne om psykologens roll vid arbetet med missbruksproblematik som ”När anden fastnar
i flaskan”. Fahlke inledde med att
livligt berätta om sitt tidiga intresse
för biologi och hur hon kunnat kombinera detta med sina psykologiska
studier. Berättelsen om det första mötet med Percy Löwenhart och därefter
Knut Larsson gladde oss ”äldre” som
ju mött dessa lärare.

Risker för missbruk
Fahlke är institutionens första kvinnliga professor. Hon arbetar halvtid på
Sahlgrenska sjukhusets beroendeklinik och halvtid på psykologiska institutionen. Hon hjälper bl.a. till med att
kategorisera missbruket i olika grupperingar.
I Sverige har vi:
Tio procent nykterister, 6,5 miljoner
med ett lågriskbeteende, 1½ miljoner
med ett riskbeteende varav 700.000
utgör risk för missbruk, 400.000 är
alkoholiserade, varav 100.000 har ett
svårt beroende.
Detta innebär att var tionde person
har ett alkoholproblem, fler män än
kvinnor. Diagnos ställs med hjälp av
DSM 1V. Det finns sju tecken. De två
första fysiologiskt beroende, de fem
senare är av psykologisk art, där tan17

kar, känslor attityder, motivation och beteende står i
fokus vid behandlingen.

Vad psykologer han bidra med
Alkoholism är ett psykobiologiskt tillstånd som yttrar
sig på olika sätt och med en
multifaktoriell bakgrund.
De som har familj och arbete dröjer längre (ca 10 år)
innan dom får hjälp.
Psykologiska insatser på missbruksområdet kan omfatta:
1. Preventiva insatser i skolan eller på
arbetsplatsen
2. Inom primärvården med tidig upptäckt och med korta interventioner
3. Inom sjukvården
4. Privat

Nationella riktlinjer
Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer för missbruksproblematik.
Dessa består av 50 rekommendationer
som berör
Upptäckt och förbyggande arbete
Bedömningsinstrument och
dokumentation
Behandling av alkoholism och
narkotika
Samsjuklighet
Gravida kvinnor.

Rökning och alkohol går ofta samman.
90 procent av alkoholister äter också
mera sött samt dricker mer kaffe. Man
skall inte avgifta utan att ha abstinensbehandling.
Fahlke avslutade med att ge litteraturtips:
Socialstyrelsens nationella riktlinjer
Robert West, 2008: Theory of addiction
Leonard Blake: Psychological theories of
drinking and alcoholism (mer forsknings
baserad)
Virbing och Johansson, NoK:
Missbruk, riskbruk
Gerty Fredriksson

Regionernas höstprogram 2009
Norra

Västra

Program Hösten 2009
Från och med 			
Måndagen 24 augusti			
				
			
Tisdagen 8 september			
Kl 11.00–14.00
Samling vid Vindbron
Tisdagen 15 september			
Kl 15.00–17.00 			
Plats: Uppsala landsarkiv,
Dag Hammarskjölds väg 19

Program Hösten 2009
När vädret är lämpligt –
Segling på Mälaren.

Intresseanmälan 		
till Hans-Olof Lisper

Onsdagen 23 september
Kl 14.30 – 16.45 		
			
					

Känslornas historia,
speciellt gråtens

Onsdagen 28 oktober.
Kl.14.30 – 16.45
					
					

Åldersdiskriminering

Onsdagen 25 november
14.30 – 16.45			
			
					
		
					

Forts. på vårens ämne:

Fredagen den 11 dec.
					

Jullunch. Lokal och tid 		

Docent i idé- och
lärdomshistoria Claes
Ekenstam inleder

Linnés Danmarksvandring.

Introduktion i
släktforskning.

Tisdagen 6 oktober			
Religionspsykologi som
Kl 15.00-17.00			
psykologisk vetenskap
				
Gustaf Ståhlberg,
Plats: Teol. inst.,			
leg. psykolog och
Humanistcentrum		
teologie licentiat:
					
Tisdagen ?? november			
Planering pågår
Tisdagen 15 december			
Jullunch hos
Kl 13.00–16.00			
Gunvor Ängfors.
Plats: Gärdesvägen 12A				
Varmt välkommen!
Norra regionens programkommitté
Inga Hedberg-Sowa, tfn 018-12 06 02
Karin Börjeson, tfn 018-51 87 34
Hans-Olof Lisper, tfn 018-60 20 64
Ingalill Thun, tfn 018-30 21 24

Prof. Boo Johansson, vid
psykologiska inst., 		
Göteborg, inleder

Politik och psykologi

Förhoppningsvis deltar
Anneli Hulthen,
kommunstyrelsens
nya ordf.
meddelas senare.

Obs! Vi har återgått till de gamla tiderna, dvs ses kl 14.00
för kaffe och därefter börjar programmet kl 14.30 – 16.45
Lokal: Konferensrummet, psykologiska inst., Haraldsg,
Göteborg
Hjärtligt välkomna!
Programkommitten:
Ulla Davidsson, tel. 031 – 26 30 53
Ann-Marie Ebenfelt,tel 031-711 75 74
Gerty Fredriksson,tel 042- 20 17 21
Torbjörn Stockfelt, tel 031-743 47 99

Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften, 100 kr?
Seniorpsykologernas plusgiro är 434 0151-2
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Regionernas höstprogram 2009
Östra

Södra

Program Hösten 2009

Program Hösten 2009

Torsdagen den 17 september
Kl 16.45			
					
					
					
					
					
					
					
					

Behöver vanliga föräldrar
experternas metoder för 		
att bli tillräckligt bra
föräldrar?

Torsdagen den 15 oktober
Kl. 16. 45			
					
					
					
					

Guided Imagery and Music,
GIM.

Torsdagen den 19 november
Kl 16.45			
					
					
					
					

Kopplingen mellan hur man
mår och hur man lever.

En diskussionskväll med
Inga Gustavsson, leg. 		
psykolog, leg psykotera-		
peut som inledare och 		
Barbro Goldinger som 		
moderator.

Dag Körlin, överläkare 		
och psykoterapeut
berättar utifrån sin
doktorsavhandling.

Dan Stiwne, docent vid 		
Linköpings universitet,
berättar om den existen-		
tiella psykoterapien.

Torsdagen den 10 december
Sedvanlig jullunch i KajuKl. 13.00			
tan i Hammarby Sjöstad
					
Styrbordsg. 23 (fortsätt 		
					
till vänster utmed kajen
					
till fristående hus).
					
Anmälan senast 2 dec. till
					
Margaretha Holmgren,
			
margarethaholmgren@hotmail.com
					
tel. 08–34 23 03 eller till
					
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 självkostnadspris..
Välkomna!
Östra regionens programkommitté
Birgitta Granholm
tel. 18 57 85
Birgit Lundin
tel. 731 98 72
Ulla-Britt Selander
tel. 642 58 34
Brita Tiberg
tel. 754 48 69
Agneta Zotterman-Molin tel. 753 04 38
agnetaz@hotmail.com
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Tisdagen den 8 sept.		
Utflykt till Wallåkra
Samling klockan 11.45		
stenkärlsfabrik, Vallåkra
Hemfärd valfritt		
Lunch i restaurangen. 		
					
Guidning i fabriken.
					
Kaffe och en rapport från
					
stressforsknings					
kongressen i Umeå.
					
Anmälan senast den
					
27 aug till Ingrid
					
Göransson då utförligt 		
					
program erhålles.
					
Telefon 040-42 31 15 med
					
telesvar, fax 040-42 33 75.
				
E-post: 086406570@telia.com
Onsdagen den 7 okt.		
Kl 15.30 – 17.00		
					
Plats:
Psykologiska institutionen,
Lund. Våningsplan 2.

Mitt liv som parapsykolog.

Torsdagen den 5 nov.		
Kl 14.00 – 16.00 		
					
Plats:				
Nordlinds väg 95, 		
(vid Fridhemstorget)		
Malmö. 			
		

Erfarenheter av behandling
med EMDR–Eye Movement

Tisdagen den 8 dec.		
Kl 13.00 –15.30			
					
					
					
Plats:				
Ängslätts gård, 			
Kantorsvägen 4–8, 		
Håslöv, Vellinge			

Från bondestenåldern till
våra dagar, en berättelse
om Håslövs by.

Professor em.
Martin Johnsson.

Desensitization and
Reprocessing vid enstaka
och komplexa traumatillstånd. Leg. psykolog
Gunvor Ingemansson.

Nya arkeologiska fynd.
Enkel jullunch.
Anmälan till Ingrid
Göransson, 040-42 31 15
senast den 30 november 		
2009.

Programkommitté: Evelyn Alexius, tel.: 040–41 66 79,
Ingrid Göransson, tel.: 040–42 31 15 och Bertil Nordbeck, tel. 044–24 18 44.
Hjärtligt välkomna!		

Förbundsstyrelsen informerar om arbetsmiljögruppen
2007 års kongress uppdrog till förbundsstyrelsen ”att snarast tillsätta den arbetsgrupp, som kongressen 2004 beslöt om, angående psykologers arbetsmiljö- arbetsvillkor”.
Bakgrunden var dåvarande Seniorföreningens motion till
2004 års kongress att ”uppdra åt förbundsstyrelsen att
utarbeta praktiska former för en arbetsmiljödeklaration
som kan bidra till ökad kunskap om en arbetsgivares och
arbetsplats psykologiska och sociala arbetsmiljö, arbetsorganisation samt psykologiska klimat och därmed ge beslutsunderlag för den psykolog som söker anställning”.
Förbundsstyrelsen tillsatte denna grupp 2008, och gruppen träffades vid ett tillfälle. Där fick gruppmedlemmarna
möjlighet att ta del av det arbete som skett på arbetsmiljöns område sedan den ursprungliga motionen 2004.
Bland annat konstaterades att förbundets information och
rådgivning vad avser arbetsmiljön utvecklats mycket långt
på förbundets hemsida. Här finns också en stor mängd
länkar till såväl aktuell lagstiftning som olika arbetsmiljöfora.
Sedan 2004 har även ett nytt avtal ingåtts mellan parterna på den kommunala sidan, där flertalet av förbundets

medlemmar är verksamma, som berör samverkan och arbetsmiljö. Avtalet förkortas allmänt FAS 05 – en akronym
för ”Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner” och årtalet 2005.
Även i det policyprogram för arbetet med villkorsfrågor
som antogs av kongressen 2007 lyfter särskilt fram arbetsmiljön.
Vid återrapport från mötet med arbetsgruppen till förbundsstyrelsen, konstaterades att de insatser som gjorts sedan kongressen 2004, lyft fram arbetsmiljöfrågorna på ett
sätt som torde motsvara den ursprungliga motionärens syfte. Det beslutades att arbetsgruppen skulle vara vilande tills
vidare och att den skulle kunna tjäna som referensgrupp när
nya frågor aktualiseras på detta område.
Vi kan konstatera att dåvarande Seniorföreningens motion till kongresserna 2004 och 2007 utgjort en väckarklocka som kraftigt reaktiverat förbundets arbete med dessa
viktiga frågor.
Lars Ahlin			
förbundsordförande		

Örjan Salling
förbundsdirektör

Fotografer i detta nummer är Hans-Olof Lisper,
Birgit Lundin m fl.

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

Ingrid Göransson, Kantorsvägen 4–8, Håslöv,
235 91 Vällinge, 040 - 42 31 15,
E-post: 086406570@telia.com

Gerty Fredriksson, sekreterare, Badhusgatan 6,
252 21 Helsingborg, 042 - 20 17 21.
E-post: gerty.fredriksson@comhem.se

Ann-Marie Frisendahl, Zakrisvägen 4, 913 35 Holmsund
090 -23 456. E-post: frisendahl@telia.com

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

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

