Senior
Psykologen
Jag har upptäckt hur svårt det är att
alltid uppskatta det som pågår i nuet.
Jag satt häromdagen på pendeltåget
in till Stockholm och bestämde mig för
två saker: Att inte reta mig på alla som
satt och pratade högt i sina mobiler och
generöst bjussade på sina privatliv hindrande andra från att läsa eller tänka.
Och att inte göra någonting, inte läsa
tidning eller planera vad jag skulle göra
i morgon. Bara sitta och titta ut genom
fönstret. Njuta av att låta tankarna glida runt. Se och betrakta. Jag fann att
det inte var lätt. Plötsligt satt jag och
planerade dagens middag, nästa möte
med Seniorpsykologerna, allt annat jag
borde göra. Och dessutom fundera ut
hur jag skulle undvika att göra det jag
egentligen inte ville göra. Alla dessa
tankar istället för att sitta lugnt och
låta synintrycken styra tankarna.
Vi har haft en lång vinter och den
har varit helt årstidsadekvat. Det var
många år sedan kylan och snön varade
i månader! Somliga tycker att det har
varit för mycket av det goda, men jag
tycker att årstiderna är en del av livet
i Sverige.
Även om skidutflykterna inte varit
så många som för 20 år sedan så har
det förvånat mig att man har glömt
hur det var. Hos oss finns en fantastisk skog med mycket orörd mark med
både öppna fält och spännande kullar.
Här hade vi våra spår tidigare. Min
betydligt mer spatialt begåvade man
hittar här som i sin egen ficka. Jag
blandar ihop och kör alltid vilse. Men

skillnaden från förr är att
snön är så orörd. Där spåren brukade gå ligger snön
djup och slät. Alla ska numera ha färdiggjorda spår!
Och de få som finns går
inte där vi brukade åka.
Så våra ställen får vi spåra
upp själva. Vad många det
är som missar härliga ställen!
Den här vintern har visat
mig många tecken på tidens gång och förändringar som sakta
men säkert smyger sig på. Inte bara de
saknade skidspåren och mobiltelefonernas invasion i allmänna utrymmen.
Det var därför jag ville vara mindre effektiv på resan in till sta’n. Att hinna
med reflexionerna! Något som borde
vara en extra förmån för oss som befinner oss på andra sidan strecket.
Vårens grönska med ljumma vindar
är mer efterlängtad än vanligt! Förhoppningen om sol och värme överger
oss aldrig.
Så vi önskar oss en solig psykologförbundskongress i slutet av april. Här
blir livlig diskussion när psykologer
från hela landet möts på Djurö för att
behandla frågor om förbundets framtid.
Och likaså vill vi ha vackert vårväder på årsmötet i Göteborg den 7 maj.
En heldag på Psykologiska institutionen med presentation av ny forskning
inom många spännande områden,
diskussioner och social samvaro. Och
själva årsmötet med nya frågor och efterföljande middag på Gothia Towers.

Anemone sympatica

Ordföranden har ordet

Årgång 12. 1:2010

Dessutom en kulturell lördag för dem
som stannar kvar! Läs bifogade kallelse för fler detaljer!
Till sist några ord om den långa följetongen om kunskapsöverföringen.
Styrelsen håller just nu på att hitta en
modell som ligger vår egen verklighet
nära. Vi vill försöka göra övergången
mellan yrkeslivet och den nya tillvaron
på andra sidan åldersstrecket lättare
och mer positiv. Att lotsa dem som
börjar trappa ner sin yrkesverksamhet
och visa en väg vidare både för dem
som väljer att bli medlemmar men
också för andra. Ingen är ju ensam om
att bli äldre. Vi kommer med fler rapporter om projektet så småningom.
En riktigt härlig vår önskas er alla!
Brita Tiberg
brita.tiberg@telia.com

Inbjudan till årsmöte i Göteborg

Fredagen den 7 maj 2009 i Göteborg. Dagordning på nästa sida.
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Kallelse till årsmöte 7 maj 2010

Härmed kallas du till årsmöte i Seniorpsykologer i Sveriges Psykologförbund fredagen den 7 maj 2010
klockan 10.00–15.30. Plats: Konferensrummet vån 3, Instit. f psykologi, Haraldsgatan 1, Göteborg

Dagordning vid Seniorföreningens årsmöte 2010-05-07
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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 12 april. Sådan motion insänds
till ordförande Brita Tiberg (post- och e-postadress i rutan i slutet på SeniorPsykologen).

Seniorpsykologer I Sveriges Psykologförbund
Verksamhetsberättelse 2009-01-01 – 2009-12-31
Styrelsen har från årsmötet 2009 bestått av följande ledamöter:
Brita Tiberg, Stockholm, 		
Ulla-Britt Selander, Stockholm
Gerty Fredriksson, Helsingborg
Hans-Olof Lisper, Uppsala
Ann-Marie Frisendahl,Holmsund
Ingrid Göransson Vellinge
Agneta Zotterman-Molin, Stockholm
Birgit Lundin, Stockholm, 		
			
			

ordförande
vice ordförande
sekreterare
kassör
ledamot
ledamot
ledamot
redaktör för SeniorPsykologen,
är ständigt adjungerad till
styrelsens sammanträden.

Årsmöte

Årsmötet hölls i Stockholm den 8 maj
och samlade 22 deltagare.
Som ordförande för årsmötet valdes
William Petersson.
Brita Tiberg omvaldes till ordförande
för föreningen med en mandatperiod av
ett år.
Ingrid Göransson och Ulla-Britt Selander valdes som ordinarie ledamöter
i styrelsen med en mandatperiod av två
år.
Ann-Marie Frisendahl, tidigare vald
Fortsättning nästa sida
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som suppleant med en mandatperiod
av två år ingår nu som ordinarie ledamot för återstående del av mandatperioden.
Gerty Fredriksson, Hans-Olof Lisper och Agneta Zotterman-Molin har
ytterligare ett år kvar av sin mandatperiod i styrelsen.
Inga Hedberg-Sowa omvaldes som
ordinarie revisor för en tid av ett år.
Ingalill Thun nyvaldes som revisor
med mandatperioden ett år.		
Anne Bederoff och Brittmarie Ullhammar omvaldes som revisorssupplenter 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.
Årsavgiften för år 2010 fastställdes
till oförändrat 100 kronor. Medlemsantalet var vid verksamhetsårets slut
cirka 300.
Diskussion skedde om svårigheter
att engagera och rekrytera nya medlemmar.
Regionernas ekonomiska problem
togs upp. Konstaterades att varje region
har en viss summa pengar att disponera
över mot uppvisande av kvitto.
Arbetsmiljöfrågor togs upp. Lennart
Brandén hade gjort ett förslag till mall
för checklista att användas vid arbetssökandes intervjuer. Beslöt att styrelsen
ser över checklistan för ev. publicering.
Årsmötet avslutades av ordföranden
för mötet.

Studiedag.

I samband med årsmötet arrangerades
en studiedag på psykologiska institutionen i Stockholm.
Professor Maria Larsson, neuropsykolog och ställföreträdande prefekt,
presenterade institutionen och dess
stora tillväxt under de senaste 15 åren.
Därefter fortsatte hon med att berätta
om sitt forskningsprojekt ”Smell your
way back to childhood. Autobiographical odor memory” Resultatet visade
att luktminnen är tidigare och starkare än andra minnen.

Professor Åke Wahlin, prefekt för
psykologiska institutionen, berättade
därefter om sin medverkan i ett multinationellt, tvärvetenskapligt projekt
om fattigdom och hälsa hos gamla
människor på landet i Bangladesh.
Docent Ann-Charlotte Smedler redogjorde därefter för sin forskning om
samspelet mellan biologiska, psykologiska och sociala funktioner i utvecklingen hos för tidigt födda barn.
Slutligen informerade Psykologförbundets ordförande Lars Ahlin om
arbetet inom Psykologförbundet.

Styrelsens verksamhet

Styrelsen har under året haft sju sammanträden varav tre möten i Stockholm och fyra telefonmöten.
Följande områden har varit föremål
för styrelsens aktiviteter:

Möte med förbundsordförande Lars Ahlin

Lars Ahlin är seniorpsykologernas
kontaktman med förbundsstyrelsen.
Brita Tiberg har haft flera kontakter
med honom mellan våra möten.

Stadgar och namnfrågan

Vårt nya namn ”Seniorpsykologer i
Sveriges Psykologförbund” samt de
stadgeändringar som gjordes vid förra
årsmötet, har följts upp. Ordförandebeslut har tagits och nya stadgar har
tryckts upp.

Representation

Ordförande är föreningens representant vid rådskonferensen. Hon är även
föreningens representant i yrkesföreningarnas nätverk. Brita Tiberg är också med i Psykologförbundets valberedning innevarande kongressperiod.
I övrigt har föreningen varit represente
rad vid de olika yrkesföreningarnas
studiedagar. Det är viktigt att våra med
lemmar 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 Psykologi
dagarna mot en reducerad avgift.
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
fungerar så tillvida att kontaktpersoner har utsetts men kontakten med
studenterna är fortfarande inte tillfredställande. Mer energi bör läggas
på detta område.

Programgrupp

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 två möten under
verksamhetsåret.

Arbetsmiljögrupp

Tidigare av förbundet utsedd arbetsgrupp har inte haft något möte under
verksamhetsåret. Enligt information
från Ahlin har man lyft upp frågan på
en högre Saconivå.
Vår styrelses uppdrag från årsmötet
att se över Brandéns checklista har resulterat i att denna har sänts över till
förbundet för kännedom och eventuella åtgärder.

Information om Seniorpsykologer
i Sveriges Psykologförbund

Den informationsfolder för rekrytering av medlemmar som utarbetades
år 2005 har omarbetats under året.
Ny broschyr har tryckts upp.
Rekryteringsproblemet har diskuterats. Styrelsen har utsett Ingrid Göransson som ansvarig för medlemsfrågor och medlemsvård. Dessutom har
hon till sin hjälp fått en regional medlemsansvarig för varje region. Anmälningsblankett har utarbetats.
Försöken att bilda en nordlig region
pågår intensivt.

Information om vår verksamhet

Vi uppdaterar regelbundet hemsidan
om våra program samt informerar i
Psykologtidningen. Diskussion om
Fortsättning nästa sida
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hemsidans utseende och förbättring
har diskuterats med förbundets ansvarige för hemsidan.
Ambitionen att bilda regionala
mediagrupper kvarstår.

Remissbevakning

Ann-Marie Frisendahl har utsetts att
bevaka remisser, som kommer till förbundet, samt bedöma om det är något
för seniorpsykologerna att ge synpunkter på.

SeniorPsykologen

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. Ytterligare förbättringar har gjorts under året.
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.
ddddd

per år till andra städer och då blir det
oftast i Mellansverige.
Under år 2009 har vi gästat psykologiska institutionen för att uppdatera
oss kring forskning i musikpsykologi.
På Teologikum föreläste Gustaf Ståhlberg om ”Religionspsykologi som psykologisk vetenskap”. Psykologarbetet i
vardagen berättade Maria Lindau på
Minnesmottagningen om och Karin
Edsjö delade med sig av sina erfarenheter inom skolvärld och flyktingenhet
med fokus på mångfaldsfrågor. HansOlof Lisper ledde ett samtal utifrån
temat ”Tankar om självkännedom”.
För att visa på aktiviteter som kan
vara värdefulla för oss seniorer hade en
välbesökt träff förlagts till Landsarkivet och Karin Börjeson introducerade
oss i ämnet släktforskning. Vår vårutflykt gick till Sala, där Bengt Kebbon
gav oss en inspirerande inblick i Ivan
Aguélis liv och leverne.
Bob Englebertsson lärde oss sedan
allt om Sala.
Vi har våra traditioner. Under år
2009 hade vi en segeltur med HansOlof Lispers Penelope, Linné-vandring
i strålande sol och jullunch hos Gunvor Ängfors. Fotokursen, som startade
under året, har blivit ett uppskattat inslag i vår verksamhet.
Det gångna verksamhetsåret har
varit stimulerande och lärorikt för oss
som deltagit. Vi är mycket tacksamma
mot aktörerna i våra olika program.
Vi önskar att fler medlemmar hade
möjlighet att närvara vid regionens
programaktiviteter.

Västra regionen

Regionernas verksamhet
Norra regionen

I programverksamheten i Norra regionen har vi haft tre inriktningar: att
uppdatera oss kring aktuell forskning,
att möta psykologer i deras yrkesutövning och att ha en social samvaro gärna ute i naturen. Regionen med drygt
60 medlemmar är geografiskt mycket
vidsträckt. Vi har medlemmar både i
Örebro och i Boden. Många programpunkter förläggs till Uppsala. Men vi
försöker lägga åtminstone en aktivitet
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Västra regionen har haft nio möten under verksamhetsåret. I januari diskuterades seniorpsykologens roll i samhället – en uppföljning från ett möte
hösten 2008.
I februari kom leg. psykolog Björn
Fors och talade om astrologi och dess
historik. Göteborgs kommuns ”starke
man”, socialdemokraten Göran Johansson, deltog i marsmötet, rubricerat ”psykologi och politik”, och delgav
sina erfarenheter från mångårig verksamhet.
Vid april månads möte deltog professor Claudia Fahlke från psykologiska

institutionen i Göteborg och hade rubriken ”När anden fastnar i flaskan”
för sitt ämne om psykologens roll vid
missbruksproblematik.
Våren avslutades med en vårutflykt
till Sofiero slott i Helsingborg och vidare till Krapperuds slott i Kullabygden med lunch och middag vid två
havsnära krogar.
Höstterminen startade i september
med att docenten i idé- och lärdomshistoria, Claes Ekenstam, gav en föreläsning om känslornas historia, speciellt gråtens.
På oktobermötet deltog professor
Boo Johansson vid psykologiska institutionen i Göteborg och talade om
åldersdiskriminering.
I november fortsattes vårens ämne
”psykologi och politik” med att den
moderate politikern Jan Hallberg,
också han med många års erfarenhet,
gav sin syn på hur det är att vara politiker.
Året avslutades med en lunch på
Operans restaurang.

Södra regionen

Under året som gått har vi seniorer
träffats vid sju tillfällen. Fem av dessa
sju gånger var på nya platser för att på
så vis försöka nå medlemmar utanför
universitetsorten.
Vårt första möte var dock på Psykologiska institutionen i Lund, som
känns som vårt hem. Anders Hallborg,
tidigare vd för IHPU, gav en inblick i
hur verksamheten kommit igång och
utvecklats. Det handlar om en verksamhet som började redan 1986 och
som Anders ledde under 23 år. Han
berättade hur verksamheten etablerades och växte sig stark i och med tillkomsten av specialistutbildningen. Vi
förstod att det varit ett angeläget stöd
för allas vår utveckling men också att
det inte varit en lätt uppgift, eftersom
verksamheten skulle vara ekonomiskt
självbärande redan efter försöksåret.
Ekonomiska realiteter belystes också vid vårt nästa möte, då Kjerstin
Hallberg fortsatte sin föreläsning från
hösten om sitt arbete på Volvo. Denna
Fortsättning nästa sida
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gång träffades vi i Kjerstins hem på Österlen och fick också ta del av en film
från hennes verksamhet. Kjerstin började på Volvo i roll av arbetspsykolog
men gick vidare till linjechefsskap, där
hon axlade såväl produktionsansvar
som verksamhetschefskap. Vi hade en
intressant diskussion om arbetsmiljö,
arbetsorganisation och återtåget till
tidigare övergivna mänskliga produktionssätt.
Vårens sista möte var på Hanö – en
ö välkänd från väderleksrapporterna.
Det är en liten ö med ett trettiotal åretruntinvånare. Professor em. Bo Hagberg bor tillsammans med sin hustru
året runt på ön. Vi fick ta del av hur
det är att leva ö-liv utan tillgång till
bil eller affärer. Bilen parkeras på fastlandet och livets olika förnödenheter
transporteras med båt. Historier om
hur det är att leva på ön är legio och vi
fick en liten inblick i detta men också i
Bo Hagbergs forskning om åldrandet.
Hösten inleddes med ett besök på
Wallåkra stenkärlsfabrik, där vi njöt
av trevlig samvaro, paradisiskt lugn
och konsthantverksmässigt tillverkade
lerkärl.
I oktober var vi äntligen tillbaka i
vår välkända miljö på institutionen
och lyssnade på professor em. Martin
Johnssons erfarenhet från sina tio år
som professor i parapsykologi vid universitetet i Utrecht. Han sammanfattade sin verksamhet med att säga att
han ”inte är mer troende på parapsykologiska upplevelser nu än när han
började sin forskning men anser att
det ej är rimligt att genast avskriva det
hela”.
Hur är det att tillämpa en ny metod i
sitt arbete som psykodynamiskt inriktad psykolog? Leg. psykolog Gunvor
Ingemansson presenterade metoden
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) och beskrev
hur hon kunde förena denna metod
med psykodynamiskt inriktad terapi.
Eftersom Gunvor arbetar i Malmö och
en del av våra medlemmar bor där förlade vi mötet till hennes mottagning.
Jullunch och årets sista sammankomst var på Söderslätt i byn Håslöv,
som blivit en arkeologisk sensation i
samband med utbyggnaden av E6 från

Trelleborg till Vellinge. Håslöv – kan
sägas vara en by, där det från och till
drömts om att vara del av något stort.
Kanske skulle byn bli välkänd genom
sitt prästerskap, sin kyrka – slättens
katedral eller bli en del av det moderna
dvs en viktig knutpunkt för det framväxande järnvägsnätet eller… men byn
ruvade på en annan hemlighet.
Den nya motorvägen byggs på mark
som varit ett kommunikationsstråk i
5500 år. De fynd arkeologerna gjort
är så ovanliga, att de jämförs med engelska Stonehenge och franska Carnac.
Vår hedersmedlem Bengt Göransson
berättade om detta och mycket annat,
som rör byns historia.
Våra sammankomster har besökts
av 13 – 20 deltagare.

Östra regionen

Första mötet för Östras medlemmar
hölls i januari på Historiska Museet där vi såg utställningen ”Mariadrömmen om kvinnan” med Mariabilder från 1100-talet och framåt. Syftet
var att visa de olika roller som Jungfru
Maria tillskrivits under olika tidsepoker. Det var en mycket vacker utställning som berörde oss mycket.
Februarimötet handlade om hjärnan. Prof. Ove Almkvist berättade om
sin forskning inom neuropsykologi
(läkarna kallar ämnet beteendeneurologi). Man intresserar sig särskilt
för vilka förändringar som sker i hjärnans blodflöde vid olika aktiviteter
och vilka områden som aktiveras då
försökspersoner utför olika uppgifter.
Man har upptäckt att även lillhjärnan
har intellektuella funktioner. Man för
söker också kartlägga vari de tidiga
förändringarna består av hos Alzheimerpatienter.
I mars inbjöd vi Ann Mari Orrenius
till samtal om farmor- och mormorsrollen – ett aktuellt ämne för oss seniorer. Diskussionen blev förstås livlig.
Ann Mari menade att i vår ständiga
utveckling sker en fjärde individuation
då vi får barnbarn. Man upptäcker t ex
att man har kvar förmågan att älska!
I april kom Bente och Gunnar Öberg
och delade generöst med sig av sitt
långvariga arbete med familjer i kris
framför allt i vårdnadsstrider. Deras

arbete har ju resulterat i flera böcker
och de har också 20 år senare gjort
uppföljning av 15 familjer.
Vårutflykten ställdes till Vendela
Hebbes Hus i Södertälje. Vendela Hebbe betraktas som vår första kvinnliga
journalist. Vi fick en entusiasmerande
guidning full av kulturhistoria av Kerstin Holmerin.
I september återgick vi till barnen
och deras föräldrar. Inga Gustavsson
ställde sig frågan: Behöver man som
förälder utbildning för att bli tillräckligt bra? Inga anser att föräldrar har
ett emotionellt förhållningssätt till
sina barn till skillnad från dagis som
står för den rationella sidan. Inga ser
problem i att de nya program som bl a
rekommenderats från Folkhälsoinstitutet rekommenderas till alla föräldrar En del föräldrar behöver andra
åtgärder och stöd. Inga citerade Winnecot till slut. Han såg föräldrar som
ansvarsfulla och kompetenta.
I������������������������������������
oktober����������������������������
���������������������������
beskrev��������������������
�������������������
dr Dag Körlin terapiformen ”Guided Imagery and Music”
(GIM). Den har sitt ursprung I Carl
Rogers ”Non Directive Therapy” och
har utvecklats av Helen Bonny, amerikansk musikterapeut. GIM fungerar
för störningar där det finns en stressfaktor med i problembilden, framför
allt vid PTSD. Det kan vara trauman
man drabbats av i vuxen ålder eller
komplicerad PTSD om man drabbats
i barndomen. Metoden innebär att bli
medveten om sina kroppsförnimmelser, lukt, hörsel, rörelse. Avslappning
tillsammans med musik gör att man
får tag i de inre bilderna. Terapeuten
gör musikvalet utifrån den bedömning
som han gjort av patienten. Det är nästan alltid klassisk musik som spelas,
därför att den är så mångtydig – öppen
för många tolkningar.
”Kopplingen mellan hur man mår
och hur man lever. Om den existentiella psykologin” var rubriken för
novembermötet med Dan Stiwne som
föreläsare. Dan påpekade hur vi har
försummat de stora existensfrågorna. I
utbildningen finns inga seminarier om
t ex kärleken, döden eller friheten. De
Fortsättning nästa sida
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Verksamhetsberättelse
Fortsättning från föregående sida
blir vanligtvis inte aktualiserade förrän
vi är i kris. Som terapeut är det viktigt
att vara helt närvarande, förbereda sig
och fokusera på patienten, som är unik.
Man undviker att tolka eller ställa
diagnoser. Man är personlig utan att
vara privat. Som terapeut måste man
själv ha bearbetat de stora frågorna. I
utbildningen använder man bl a musik,
poesi, film för att få eleverna att tränga
in i de riktigt starka känslorna. F n
är inte den existentiella psykoterapiutbildningen legitimationsgrundande
men redan legitimerade psykoterapeu-

ter erbjuds kompletteringsutbildning
motsvarande femton högskolepoäng.
Mötet väckte stort intresse. Deltagarantalet var rekordartat trettio personer. Diskussionen efteråt var mycket
livaktig. Många tyckte att skillnaden
mellan denna terapiform och ”vanlig”
psykodynamisk psykoterapi inte var så
stor. Det är ju relationen mellan patient
– terapeut som är det avgörande enligt
forskarna.
Höstterminens och årets sista möte
var traditionsenligt jullunchen i Hammarby sjöstad. Margaretha Holmgren

ledde sången och stämningen var hög!
Men hur ska vi kunna locka fler manliga kollegor att komma på våra möten?
Helsingborg den 19 februari 2010
Brita Tiberg
Ulla-Britt Selander
Gerty Fredriksson
Ann-Marie Frisendahl
Ingrid Göransson
Hans-Olof Lisper
Agneta Zotterman-Molin

Aktuell information från Psykologförbundet
Förbundsstyrelsen lägger mest tid just
nu på förberedelser inför kongressen
som äger rum på Djurönäset i Stockholm 23–25 april. Det mesta står att
läsa i Psykologtidningen om nomineringar, propositioner och motioner.
Även hemsidan har ett eget avsnitt om
kongressen. Man kan nog med visst
fog påstå att vi ser en föryngring när
det gäller kongressombuden till denna
kongress. Vi har därför lagt extra omsorg om att ge de många nya ombuden
en bra beskrivning av Psykologförbundet i en nyproducerad och ”layoutad”
verksamhetsberättelse för kongressperioden 2007–2009.
I våra elektroniska medlemsbrev försöker vi sedan en tid tillbaka ge medlemmarna information om vad som är
på gång i förbundet. Detta brev kommer varje månad, minst. Jag är medveten om att vi inte når alla elektroniskt
och långt ifrån alla seniorpsykologer.
Jag skall därför här ge lite färsk information från senaste medlemsbrevet:

Ta inte bort psykologi från skolschemat

Ämnet psykologi får minskat utrymme
i det förslag om förändringar av gymnasieskolan som Skolverket lämnar
till regeringen. Det betyder att en elev
kan gå exempelvis genom samhällsvetarprogrammet utan en enda lektion i
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psykologi, trots att behovet av psykologisk kunskap snarare ökat än minskat i dagens samhälle. Debattartikeln
är signerad av mig och Lars-Göran
Nilsson, ordförande för Nationalkommittén i Psykologi vid Kungliga
Vetenskapsakademien. Artikeln publicerades den 20 februari i landets
näst största dagstidning Göteborgsposten med en upplaga om ca 250 000
exemplar och kan läsas på GP:s eller
Psykologförbundets hemsida. Vad jag
förstått har Psykologförbundets och
Nationalkommitténs båda skriftliga
inlagor gett preliminära men positiva
resultat och Högskoleverket tänker
förhoppningsvis om.

delse att en person utger sig för att
vara psykolog utan att ha legitimation,
säger Camilla Damell, förbundsjurist
vid Sveriges Psykologförbund.
Jag anser självklart att detta skall
beivras liksom om en arbetsgivare
medvetet använder olegitimerad personal inom andra yrkesgrupper som
exempelvis läkare.

Psykologförbundet anmäler kommun för
obehörig skolpsykolog

•

Sveriges Psykologförbund har anmält
Skellefteå kommun till Socialstyrelsen då kommunen har en person, som
saknar legitimation, anställd som
skolpsykolog. Personen har i sin yrkes
utövning obehörigen använt sig av titeln psykolog. Psykologförbundet vill
att Socialstyrelsen granskar huruvida
Skellefteå kommunen bedrivit sin psykologverksamhet i enlighet med gällande lagstiftning på hälso- och sjukvårdens område.
– Tyvärr är det inte en enstaka hän-

Nu är nya lönestatistiken här och i Psykologtidningen finner du lönebilagan.
Här är en del av det som händer under
våren:
•

•
•
•
•
•

Inspirationsdag för kunskaps
företagare i Västerås 25 mars
Handledarträff för PTP-hand
ledare i Stockholm 19 mars
Inspirationsdag för kunskaps
företagare i Malmö 17 mars
Inspirationsdag för kunskaps
företagare i Stockholm 15 april
Psykologförbundet medverkar i
Psykoterapimässan 6–8 maj
Testdagen äger rum i Stockholm
26 maj
Nomineringar till Stora Psykologpriset 2010 tas tacksamt emot.

			

Lars Ahlin

Mödra- och barnhälsovårdspsykologernas studiedagar

Ny forskning pekar på
behov av ökat stöd till barn och föräldrar

Antenatal maternal stress, anxiety
and depression; effects on the neuro
development of the fetus and the child.
Vivette Glover, professor vid Imperial
college i London, beskrev sin forskning om hur stress, oro och depres
sion hos den gravida kvinnan påverkar fostret. Bl a söker hon svar på hur
organutvecklingen hos det mänskliga
fostret påverkas, varför barnet föds
prematurt med låg födelsevikt och
hur den neurologiska utvecklingen
påverkas. Vissa kohortstudier visar på
kognitiva utvecklingshämningar. Gra
viditeten är en period då kvinnan av
olika anledningar kan utsättas för oro
och stress. En anledning kan vara att
parrelationen ansträngs i den rollför
ändring som graviditeten och barna
födandet innebär och detta i sin tur
leder till att kvinnomisshandel ökar.
Ytterligare frågor som hon vill få svar
på är: Hur inverkar stress och oro hos
modern på fostrets utveckling i olika
kritiska perioder? Hur reagerar fostret
vid hormonpåverkan? Vad har cortisol
för betydelse? T ex att moderkakan
släpper igenom för mycket cortisol till
fostret (flickor visar sig vara mer skyddade än pojkar – en forskning som är
i sin linda). Vad händer med den s.k.
HPA-axeln vid stress? Det är väsent7

Drottning Blanka, målning av Albert Edelfelt

Mödra- och barnhälsovårdspsykologernas årliga nationella konferens
ägde rum under tre dagar i Kalmar i
september 2009. Ämnet för konferensen var: ”Forskning och praktik i
Mödra- och Barnhälsovård”. Nedanstående referat är skrivet och sammanställt av Birgitta Rydén genom
intervjuer med Penny Fagerberg, fil.
dr och psykolog och Monica Lidbeck,
psykolog, ordförande i mödra- och
barnhälsovårdspykologernas förening, doktorand i psykologi. Material
från de olika föreläsarna vid konferensen har dessutom använts.

ligt, menar hon, att följa den pågående
anknytningsforskningen som har visat
att en god anknytning tidigt i barnets
liv har gynnsam effekt på utveck
lingen, även om starten varit svår.

Viktigt med stöd under graviditeten

Vi bör bli bekymrade, säger hon, av
den kunskap som stressforskning under graviditeten ger. Det behövs en
bred folkhälsoupplysning och en atti
tydförändring för att med tillräckligt
allvar beakta hur känslig perioden
kring barnafödandet är. Det är alltid
en fråga om individuella möjligheter
och sårbarheter och det behövs insatser individuellt avpassade och på flera
nivåer före och efter barnafödandet.

Och det är nödvändigt med en tvär
vetenskaplig forskning för att bättre
förstå hur depression, oro och stress
hänger ihop och hur fostret och det lilla barnet påverkas. Och det behövs en
insikt om värdet av en god parrelation
och andra nära relationer för stöd, och
det behövs en gynnsam attityd och
omsorg om den gravida kvinnan från
samhällets sida.

Samspelsbehandling för barn och föräldrar.

Nancy Cohen, professor vid HincksDellcrest Centre vid universitetet i To
ronto talade under rubriken “Watch,
Fortsättning nästa sida
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Wait and Wonder: An Infant-led Approach to Treating Troubled Infant-Parent Relationships”. Hon har utvecklat
en samspelsbehandling, ”infant-led”,
som utgår från barnet. Föräldern, oftast modern, och barnet erbjuds insat
sen antingen för att modern kliniskt
uppmärksammats med depression,
ångest, oförmåga att känna kontakt
med sitt barn, svårighet att leka med
barnet eller förstå vad barnet önskar
och behöver. Det kan handla om ett
alltför våghalsigt beteende gentemot
barnet och när det finns risk för miss
handel. Dysfunktionella tecken hos
barnet kan vara irritabilitet, att det är
svårtröstat, har starka affektutbrott,
sömnstörning, problem kring mat och
ätande eller företer ett klängande och
alltför beroende beteende. Även om behandlingen framför allt koncentreras
till dyaden mor–barn tas stor hänsyn
till pappans betydelse för samspelet
i familjen. I medeltal räcker åtta sessioner efter 1–3 bedömningstillfällen.

möjlighet att bearbeta eventuell ångest
som väcks i samvaron med barnet och
bli bättre på att observera vad som
sker, öka sin lyhördhet och stimuleras
till att tänka över barnets inre värld
(reflective function).

Tidig minnesutveckling hos spädbarnet

Mikael Heimann, professor i psykologi
vid Linköpings universitet, beskrev
aktuell forskning om spädbarnets
minnesfunktion. Långtidsminnet delas
in i två system, det implicita, omed
vetna, ofta kroppsnära minnet, som
omfattar färdigheter, vanor och visst
igenkänningsminne, och det explicita

Erfarenheter lagras redan vid tre månaders
ålder

Leonardo da Vinci

Vara “tillräcklig” som förälder

Den teoretiska basen för insatsen är
bl a Bowlby´s anknytningsteori och
Winnicott´s objektrelationsteori med
tonvikt på begreppen ”good enough
mothering”, ”holding” och ”going on
being” – att låta barnet vara och följa
sin egen rytm. För att förstå låsningar
och hinder i mor–barnrelationen är
Selma Fraibergs uttryck “ghost in the
nursery” – ”mentala spöken” använd
bart. Det kan handla om obearbetad
sorg, olösta trauman eller aktuella
svårigheter, oftast i parrelationen, och
sociala och ekonomiska problem som
kan hindra ett gynnsamt samspel mellan föräldern och barnet.
Behandlingens syfte är att få mamman att ”bara vara” med sitt spädbarn
under sessionen och fortsättningsvis,
att bli så avspänd och öppen i samspelet
som möjligt och följa barnet och svara
an på barnets initiativ. Samspelssessio
nen varar i 20–25 minuter och filmas.
Därefter följer en lika lång diskus
sion mellan modern och terapeuten.
Filmen används av terapeuten för att
förstå vad som händer i processen och
i handledning, men den visas inte för
modern. I diskussionen får modern

verad aktivitet när det gått en viss tid.
Piaget menade att barnet uppnått den
förmågan i sin kognitiva utveckling vid
18 månaders ålder. Nu vet man att den
finns redan vid sex månader och vissa
resultat pekar på att man kan gå ner så
långt som till tre månaders ålder. Min
nesförmågan påverkas av vilken metod
forskaren använder vid den första exponeringen. Om barnet endast får åse
den specifika aktiviteten, exempelvis
hur man använder en leksak – ”observation only design” – eller om barnet
själv får pröva att utföra aktiviteten,
”elicited imitation”, ger det olika utfall. Barnet som fått pröva kommer
ihåg under längre tid.

Tvärvetenskaplig forskning är
nödvändig för att bättre förstå hur
depression och stress påverkar
fostret och det lilla barnet.
systemet, det deklarativa, episodiska
och självbiografiska minnet, som tidigare ansågs förutsätta språkförmåga
och vissa utvecklade jagfunktioner,
men som nu visar sig finnas mycket tidigare som en icke-verbal minnesfunk
tion i analogi med den verbala.

Omvärdering av teorier

Tidigare teorier behöver därför omvärderas, t ex Piaget´s forskning om
spädbarnets förmåga till ”fördröjd
imitation” (deferred imitation), dvs att
barnet kan utföra en tidigare obser

Det finns ännu ingen enighet om hur
separata de båda minnessystemen är.
Det man är överens om är att det implicita minnessystemet visar sig först
och att så snart den neurologiska
förutsättningen finns utvecklad hos
barnet är det möjligt att lagra erfarenheter och minnen. En tämligen ny
studie visar hur det lilla barnet, tre
månader gammalt, trots att det inte besitter motoriska färdigheter att utföra
det som det observerar i omgivningen,
ändå tar till sig och lagrar erfarenheten:
”barnet ligger i sin säng och formar
minnesbilder” för att ur minnet utföra
aktiviteten när färdigheten så småning
om finns.
Den neurobiologiska forskningen och
minnesforskningen följs åt. Det finns
individuella skillnader som tempera
ment, genetisk disposition, hur
familjerelationer och anknytningsmönster ser ut och i kognitiva proces
ser. Redan vid ett års ålder minns
barn i flera månader det som de fått
se vid ett enskilt tillfälle. Och då gäller
det experimentella studier som inte
innebär en stark känslomässig upp
levelse. Vad innebär då denna förmåga
hos det lilla barnet om det utsatts för
starkt emotionellt färgade, traumatiska upplevelser?

Fortsättning nästa sida
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Framtida föräldrastöd

Antonia Reuter och Birgitta Toomingas, mödra- och barnhälsovårds
psykologernas styrelse, var föreningens
representanter i den tvärprofessionella
arbetsgrupp inom Mödra- och Barnhälsovården som författat rapporten
”Tidigt föräldrastöd” (2007) som ett
inlägg till den statliga utredningen om
ett nationellt program för föräldrastöd.
De ville med sitt anförande väcka tankar och få igång en diskussion kring vad
psykologer kan bidraga med i ett professionellt föräldrastöd i framtiden. De
uppmanar till kritiskt tänkande både
vad gäller evidensbegreppet och inför
– ibland okritisk – implementering av
metoder för att stödja föräldrar. Hur
ska evidensbegreppet tolkas om man
förväntas nå föräldrar generellt? Och
vad riskeras om man använder meto
der utan att nogsamt ta reda på vilka
grupper och i vilka sammanhang som
metoden ifråga är avsedd för. Det finns
ett statligt intresse att få igång ett brett
föräldrastöd som sträcker sig upp till
barnet är 18 år. Kommuner och lands
ting tilldelas pengar och det kan finnas
risk för att man då okritiskt väljer
metoder för att få igång arbetet.

Flexibelt metodval nödvändigt

Hur kan mödra- och barnhälsovårds
psykologernas erfarenhet av föräldra
utbildning och föräldragrupper, vid
sidan av mödra- och barnavårdscent
ralernas kunskaper, tas till vara? Det
är viktigt att förmedla ett flexibelt tän
kande, att inte låsa sig för en metod
utan att först se vilken nivå av insats
som behövs, i grupp eller individinriktad. I diskussionen med kollegerna
framkom att många deltar i nätverk
och arbetsgrupper i sina kommuner
och landsting i utveckling av professionellt föräldrastöd.
Föräldrar måste främst mötas, menar de, av budskapet att föräldraskapet
är glädjerikt och möjligt. Och väsentligt för samhället är att möjliggöra ett
gott föräldraskap med ett brett utbud
av insatser vid behov, på olika nivåer
och i samverkan. Och, till sist: ”kunskap är som mest värdefull när den används för att utveckla förhållningssätt
som kan generera parallellprocesser”.
9

Depression och ångest hos pappan i
samband med barnafödande.
Birgitta Wickberg, docent och psykolog och Pamela Massoudi, psykolog
och doktorand, berättade om aktuella
forskningsinsatser.
– Men pappa då? frågade Pamela
Massoudi och beskrev sin pågående
studie om pappor och depression. Hur
upplever nyblivna pappor sitt föräldraskap? I vilken utsträckning upplever
de stress, nedstämdhet och ångest?
Finns det samband mellan moderns
och faderns psykiska hälsa? Aktuell
forskning visar ökad risk för beteendeproblem hos barnet vid 3,5 och sju år
om fadern varit deprimerad i nyföddhetsperioden och något större risk för
pojkar om fadern var deprimerad både
under tidig graviditet och i post par
tumtid. En annan studie visar försämrad språkutveckling hos barnet när
fadern var deprimerad, något som förklaras med att föräldrarna inte orkat
läsa och tala med barnet. En riskfaktor
för depression hos fadern efter förloss
ningen är om han varit deprimerad dels
tidigare i livet och dels under kvinnans
graviditet.

Balansgång mellan friskt och sjukt

Birgitta Wickberg sammanfattade aktuell forskning och metodutveckling. I
hennes egen forskning med screening
metoden EPDS – Edinburgh postnatal
depression scale – var prevalensen av
post partumdepression 12,5 procent
vid två månader efter förlossningen
och 4,3 procent kvinnor visade depressionstecken både vid två och tre
månader (1996).
Det finns risker med screening
förfarande, menar hon. Det krävs en
balansgång mellan att patologisera det
friska och att bagatellisera det sjuka.
Det är viktigt att kontinuerligt fortbilda nyanställd personal och det krävs
konsultation/handledning av psykolog
för att främja en ”sensitive screening”.
Det är väsentligt att följa upp kvinnor
som visat depressionstecken och att
uppmärksamma hur pappan mår.
I nationella riktlinjer för primär
vården ges viss prioritet för screening
med EPDS efter förlossning och föror
das samtalsbehandling t ex personcen

trerad counselling vid lindrig depres
sion och psykologisk behandling som
KBT, IPT eller psykodynamisk terapi
vid måttlig egentlig depression.

Depression hos modern är en riskfaktor
för barnet

Flera studier särskiljer olika grupper
av deprimerade mödrar med olika
symtombild, olika tidpunkt för insjuknandet och återinsjuknande och olika
riskfaktorer i de olika grupperna. I en
svensk studie framkom att kvinnor,
som var deprimerade både under graviditeten, post partumtiden och 1 år
efter barnets födelse, bar på upprepade traumatiska upplevelser. Fler hade
annat modersmål än svenska och det
fanns arbetslöshet i familjen.
Flera forskare har visat att barnet
påverkas om modern varit deprimerad i nyföddhetsperioden. Det handlar
om störningar i den kognitiva utvecklingen och i anknytningen. Barn till
långvarigt deprimerade mödrar visade sig vara otryggt anknutna i större
utsträckning än andra. Men mödrar
med tryggt anknytningsmönster kun
de skydda barnet från negativa effekter av depressionen.

Interpersonell psykoterapi

Alla och envar inser vikten av lämpliga
behandlingsinsatser för den här grup
pen kvinnor och män. En metod som
visat sig användbar är interpersonell
psykoterapi, IPT, en korttidsterapi,
som utgår från anknytningsteori, kom
munikationsteori och social teori och
speciellt lämplig vid rollförändringar,
sorg och förlust, interpersonella konflikter, interpersonella svårigheter
med ensamhet och isolering som konsekvens.
Avslutningsvis citeras D. H. Winnicott: ”...a person may come out of
depression stronger, wiser and more
stable than before...” – en god utgångs
punkt för att satsa på tidiga psykologiska insatser inom mödra- och barn
hälsovården.
Birgitta Rydén

Rapport från regionerna /Södra

Neuropsykologi – historia och framtid
Sveriges Neuropsykologers Förening
har högtidlighållit sitt 20-årsjubile
um med ett seminarium i Lund. Det
inleddes med att professor emeritus
Jarl Risberg höll en fängslande föreläsning med rubriken: ”Neuropsykologi ur ett historiskt och framtida
perspektiv”.
Jarl Risberg började med en definition och förutsättningarna för neuropsykologin. ”När människans hjärna
får möjlighet till symboliskt, kreativt
och metakognitivt tänkande – redan
då börjar neuropsykologin.” Och när
skedde detta då? I människosläktets
historia inträffar en Kreativ Explosion
för 70 – 100000 år sedan i Afrika och
för 40 000 år sedan i Europa. Det finns
fynd av bearbetade konstföremål från
Afrikas sydkust som visar på mänsklig kreativ förmåga och skapande och
därmed kreativt tänkande. Europas
eftersläpning beror bl a på att halva
Europa var täckt av is för 20 000 år
sedan och ett föga gynnsamt ställe för
mänsklig kultur.

Teorier om själens centrum

Jarl Risberg fortsatte sin framställning med en historisk översikt över de

olika uppfattningar som funnits om
sätet för högre mänskliga förmågor
som t ex Aristoteles kardiocentrala
hypotes som menar att hjärtat är själslivets centrum eller Celldoktrinen som
kopplar mentala funktioner till hjärnans ventriklar.
På 1500-talet växte en kunskap om
hjärnans anatomi fram, men man hade
ingen eller liten kunskap om funktionerna. Den frenologiska kartan är ett
exempel på försöken att koppla olika
funktioner eller egenskaper till områden i hjärnan.

Metodexplosion

Wernicke började tala om samverkan,
nätverk mellan celler. Och mycket av
senare forskning, bl a i minnesforskningen, bygger på tankar om funktionella nätverk. Under de senaste åren
har skett en ”metodexplosion” som
gjort det möjligt att med bl a magnet
resonansteknik fånga samverkande
nätverk vid olika mentala processer.
Man kan ”fotografera” det inre livet –
metakognitionen.
Allt detta gör att neuropsykologin är ett gigantiskt tvärvetenskapligt
kunskapsområde med tillämpningar
på alla psykologins områden och på

andra näraliggande vetenskapsområ
den. Detta kan på sikt medföra avgränsningsproblem.

Väletablerad neuropsykologi

Så lite om framväxten av neuropsykologin i Sverige. Från mitten av 60-talet
fanns Jarl Risberg på lasarettet i Lund
och sysslade med blodflödesmätningar i hjärnan. Han var den förste som
disputerade i ämnet neuropsykologi i
Lund. Denna verksamhet betraktades
med viss tveksamhet från Psykologiska institutionen, som ju ägnade sig
åt den ”riktiga” psykologin. Detta har
snabbt ändrat sig och neuropsykologin
är numera väletablerad på institutionen för psykologi, med en egen professur och med Jarl Risberg som förste
innehavare.
Föreningen har vuxit snabbt och är
nu den största yrkesföreningen inom
Sveriges Psykologförbund, och har en
framgångsrik historia med konferenser,
internationellt nätverksbyggande mm.

Hur tillämpa ny kunskap?

Så följde en diskussion mellan panelen
av veteraner inom föreningen, Roger
Carlsson, Ia Rorsman, Aki Johanson,
Ann Wirsén Meurling, Jarl Risberg
och Christina Elfgren och åhörarna.
Denna diskussion blev livlig och kom
huvudsakligen att handla om hur
man tillämpar de kunskapsmässiga
framsteg som görs i neuropsykologisk
forskning på det kliniska arbetet med
enskilda patienter. Detta är ett problem som inte på något vis är unikt för
neuropsykologin. En möjlig brygga
kan vara att man försöker använda
den kunskapsmassa som finns som referensram eller utgångspunkt för tänkandet.
Seminariet hade lockat en nästan
full föreläsningssal på Gamla Semina
riet i Lund. Det var en stolt och entusiastisk församling, som avslutade
sammankomsten med bubbel och
smörgåstårta.
Anders Hallborg
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Lästips

Skinners råd om socialt umgänge
Referatet av Skinners bok, Enjoy old
age – A practical guide, är framme vid
kapitel 8 (av 12). – Getting along with
people.
Jag kan inte låta bli att direkt ta ett
citat ur inledningen till kapitlet, där
Skinner själv citerar en fransk författare på 1600-talet:
”The most dangerous weakness of
old people who have been amiable,”
said La Rochefoucauld. ”is to forget
that they are no longer so.”

La Rochefoucauld skrev 1664 verket
Réflections ou Sentences et Maximes
Morales (Maximer), och en av 500
korta funderingar över livet var denna.
Vad La Rochefoucauld säger är centralt för Skinner, det gäller nu för mig
att förstå.
Det jag fastnar på, men ändå förstår
är ”amiable”, och Engelsk-Svensk ordbok ger ingen ledtråd – ordet saknas*.
Jag tar hjälp av MSWord engelska
synonymlexikon och väljer att förstå
”friendly” och ”likable” och översätter ”varit lätt att tycka om”. Nu håller
jag inte med Skinner och La Rochefoucauld som tydligen menar att när man
åldras är man inte lätta att tycka om,
men tror dessutom felaktigt att man
fortfarande är det. Jag måste läsa vidare för att förstå!
Skinner motiverar citatet med vad vi
tidigare gått igenom – med ökad ålder
följer förändringar och bland dessa
finns förmågan att umgås. Det blir speciellt kritiskt om vi inte förstår detta.
Jag förstår nu bättre, men hur menar
Skinner att vi ska klara av detta?
Och Skinner har lösningen! Först
måste jag bestämma om det är jag eller

världen som
förändrats,
och han ger
ett exempel.
Tänk dig att
du varit hejare på småprat,
men
nu inte lika
lätt
hittar
orden. Det
kan då bero
på att världen har förändrats, inte
François de La Rochefoucauld med sina funderingar
så många är
intresserade av vad du har att säga. El- annan kör. Naturligtvis inte bokstavler du kan ha tappat intressen, världen ligt, men han menar att om jag tänker
har så att säga krympt. Till det kom- mig tapen, kanske det räcker.
Jag tycker hans andra förslag är
mer att minnet inte längre är som det
varit. Du läser morgontidningen och bättre, jag ska bokföra antalet gånger
hittar en del intressant, men framåt ef- jag kör bakifrån och ge mig själv beröm när antalet minskar. Hans tredje
termiddagen är det intressanta borta.
Lösningen för minnet är anteck- modell är att jag ska föreställa mig att
ningsboken, idag iPhone eller liknan- jag åker med en buss som kör rätt. På
de. Men säger han, det kan vara svårt något sätt måste jag i alla fall komma
att ta fram detta minne i ett samtal. från ovanan, redan innan jag slutar
Men för brevväxling, idag till exempel som egen förare.
Du har nu tack och lov slutat köra
Facebook, är det en utmärkt lösning.
Jag vill lägga till en fråga till mig själv. från baksätet. Men du kör fortfarande
Hur ska jag bära mig åt för att, trots tyst för dig själv. Nu drabbar du inte
att jag vet att han har rätt och har föraren, det är du själv som drabolika sparmöjligheter, använda denna bas. Du åker med mot korsningen
och bromsar med båda fötterna, eller
hjälp för minnet?
släpper på gasen för du vet att det blir
grönt. Känn efter, stressar du dig själv
Att vara ett gott sällskap
Du kör inte bil längre, men du har på det här viset? Lösningen på alla
andra som kör dig, lyckliga du. Men problem är slappna av. ”Stop looking
för att det ska fortsätta måste du vara at the road ahead.” Titta på naturen
en god passagerare. Skälet är att de utanför fönstren, och när det blir oinflesta tycker illa om baksätesförare, tressant, tänk på någonting annat än
samtidigt är de flesta faktiskt baksä- bilkörning.
Jag kan ändå inte låta bli att vända
tesförare. Jag är själv i båda positionerna. Ändå talar jag om vilken väg på det hela och funderar på hur jag
är bäst, och ingen är tacksam. Skinner som fortsatt förare kan köra så att
menar att jag för att bli av med ovanan en passagerare ska kunna slappna av.
ska sätta tape över munnen när någon Jag har två idéer: Hålla alla hastighetsgränser och markera i mycket god

* Inte så konstigt då jag använde

svensk-engelskt lexikon. Ett tecken
som säger – följ Skinner och sätt en
engelsk flagga på boken.

Fortsättning nästa sida
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tid genom viss hastighetssänkning att
en korsning eller annat som ska uppmärksammas är uppmärksammat. Sedan blir jag baksätesförare när jag vill
att de jag åker med ska göra på samma
sätt, men jag tycker att jag är den tysta
typen som hänger med, men utan att
bli stressad.
Men samtidigt har jag funnit att
jag har nytta av att yngre passagerare
uppmärksammar mig på vissa trafiksituationer, och jag har också lärt mig
tacka. Det var sämre förr, och är det
också nu när någon ropar till i en situation jag redan tagit in. Problematiken
finns alltså och Skinners observationer
är kloka tankar om detta. Det räcker
faktiskt med att han ber mig observera
problemet. Vi bör alla fundera kring
hur vi förhåller oss i den här typen av
situationer.
Skinner ser det här med bilkörning
som ett specialfall av en bredare kritik
för oss äldre, och jag vill be dig observera detta:
As you gradually withdraw from the
role of doer, you are likely to find
it more and more tempting to tell
others what to do and how to do it.
Unwanted advice is seldom helpful,
and it rarely makes the adviser a
more valued companion.

Jag tycker att Skinner i citatet säger
något som vi äldre psykologer bör ta
med oss ut i världen i många avseenden. Det är till exempel bra komma
ihåg detta inför Seniorpsykologernas
eventuellt kommande kunskapsöverföring.

höra när man blir tilltalad, kräver att
man hänger med i samtalet.
I största allmänhet är vissa sysselsättningar inte längre lika givande. Då
ska du aktivt se till att undvika dessa.
Skinner tar som exempel ett restaurangbesök – du vet att lokalen är mörk
och ljudnivån hög. Det betyder att du
inte hör vad personen på andra sidan
bordet säger, och belysningen gör att
du inte riktigt ser vad du äter. Det
finns bara ett sätt att komma från den
gamla styrningen dvs om du tidigare
hade jätteroligt i en sådan här miljö:
When you receive an invitation, think
of the probable consequences of accepting it. Limit yourself to the kinds
of things you enjoy doing as you are
now. You need to be firm with wellmeaning friends who forget that you
do not enjoy what they still enjoy.

Fortsätt att odla social kontakt

Jag frågar mig, har jag översatt avsnittets rubrik ”Staying friendly” rätt?
Skinner inleder med:
If you are seeing fewer friends, either
because there are fewer or because
seeing them is difficult, you may find
it worthwhile to contact old ones.

Det finns vänner som du inte hört av
dig till på år och som skulle uppskatta
kontakt. Skinner föreslår att du skriver, ringer om ”rikssamtal” inte är för
dyra, eller skickar en kassett. Har du
två kassettspelare kan du lyssna på din
väns band och spela in dig själv på den

Undvik att trassla till det

När syn och/eller hörsel försämras blir
sociala situationer ibland ett problem.
Ser du, men känner inte igen vänner
och hinner inte heja förrän det är för
sent är det ett problem. Skinner menar
då att inte ha upptäckt är bättre än att
”se” men inte heja. Alltså bör du när
du är på stan inte fästa blicken på mötande. Om du istället hejar på alla som
du möjligen borde känna igen så blir
det också konstigt. Skinner menar att
man riskerar ”being taken for a campaigning politician”. Den risken tror
jag är mindre i Sverige. Ser du dåligt
är utsträckta händer något som du ska
koncentrera dig på. Även att se och
12

”postar” dessa med bifogade bilder
och ljudinspelningar. Vi kan göra en
bildtelefon av datorn och vi kan direkt
kommunicera i skrift. Vi kan med facebook få ett skriftligt samtal här och
nu. Att hålla kontakt är idag lättsamt
och gratis. Har vi bara apparaterna är
det bara att köra. En del av modellerna
kräver av oss idag gamla, instruktion
och träning, och jag ger själv upp inför
en del av det nya. Frågan är, hur framtiden i detta avseende ser ut för kommande generationer av pensionärer?
Vi har inte valt alla personer vi umgås med, de finns där av andra skäl.
Skinner tar upp ett för mig otänkt problem:
Retirement may raise that problem
even for a husband and wife because
it greatly increases the amount of
time they spend together. The wife
often feels that her house has been
invaded by someone who does not
belong there.

På något vis känns det som om det
inte riktigt stämmer för oss i Sverige,
hemmet är idag mer en delad plats,
möjligen har här hustrun ett tolkningsföreträde. Min tolkning är att
företrädet finns redan före pension,
en obalans som ger fler skilsmässor
ju mer gemensamt hemmet är. Om vi
når jämställdheten i samhället, och
samtidigt jämställdheten i fråga om
tolkningsföreträde i hemmet, kommer
den gemensamma pensionen inte vara
något problem.
Skinner vill som vanligt göra något
åt situationen och utgår från att det är
trivsamt med gemensamt boende, och
alltså ska man ta itu med problemet.
Allt man gör är värt besväret. Längre
kommer han dock inte den här gången. Är eller blir du ensam, ta mod till
dig och hitta någon att bo tillsammans
med.

Att vara tillsammans med ungdomar

andra spelaren. Det sista tycker jag är
fyndigt, men överspelat.
Här har vi nått långt. Skinner, när
han någon gång under 1980-talet
skrev sin text, hade inte en susning om
att vi idag med datorer skriver brev,

Skinner utgår från Jonathan Swift
(Gullivers resor) som menade att när
han blev gammal skulle han inte söka
sig till yngre om de inte tydligt önskade detta. Det för Skinner tillbaka till
grunden, att vad vi idag gör har vi lärt
Fortsättning nästa sida
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oss många år tidigare, och i en annan
värld. Vi talar gammalt om gammalt,
våra skämt tillhör en förfluten tid och
vi lär oss inte det nya. Alltså ska vi inte
försöka utan acceptera vår ålder. Jag
håller på något vis med Skinner men
jag har svårt att se hur man kan sluta
skämta dåligt genom att ”acceptera
sin ålder”.
Han återvänder till Swift, som tydligen hade resonerat kring ungdomars
förfall, och menar att det inte kan
stämma, jorden har ju inte gått under.
Och om den gör det – jag tänker på klimatkrisen – menar jag att den kan vi
inte skylla på ungdomar. Han råder oss
också att i förhållande till ungdomar:
You will probably not change young
people much by criticizing, and you
will certainly not make yourself a
better companion by doing so.

Vi möter en vän som vi inte sett på
många år och noterar ålderns förändringar, mer än för oss själv där vi i spe-

vara mycket vuxna. Och han talar här
om vuxna barn:
We seldom speak to a spouse, parent,
child, or sibling with the manner
and tone of voice we adopt when
speaking with causal acquaintances.
If you live with your children, try
thinking of them as friends.

geln faktiskt inte förändras speciellt
mycket. Vi ser alltså inte de sakta smygande tecknen. Övervikt smyger sig på
så långsamt att några kilos ökning inte
märks. Vi kan se förändringen i fotografier och då ser vi samma förändring
som hos vännen vi nyss träffat.

Att umgås med barn

När jag här läser Skinner ser jag att
barn är alltid små, men de kan också

Han har rätt! För vår del är de vuxna
barnen egentligen i en mening mer intressanta än de unga barnbarnen. Vi
har säkerligen fler onödiga och svåra
konflikter med vuxna barn än med de
små barnen.
Men nu går Skinner över till de små
barnen, och jag nöjer mig med kapitlets avslutande parentes:
(The world changes. Be prepared for
surprises when you see what children
are up to these days.)

Om det gällde Skinners sjuttio-åttiotal,
är omvandlingen idag ännu mer uttalad.
Hans-Olof Lisper

Psykolog och professor emeritus i musikpedagogik Bertil
Sundin har avlidit. Han blev 85 år.
Bertil var en intresserad och aktiv medlem i vår senior
förening redan från starten för över tio år sedan. Han
var även en idérik deltagare i östra regionens planeringsgrupp under många år.
Många har beskrivit Bertils liv och verksamhet både
som psykolog och framför allt som musikpedagogisk
forskare. Jazz var ett stort intresse och för de flesta blev
han känd genom sina jazzprogram i radio och jazzrecensioner i Orkesterjournalen, där han skrev sin sista recension hösten 2009.
För oss psykologer är han måhända mest bekant genom sin bok ”Individ, institution och samhälle” (1970),
som ingick i kurslitteraturen i gruppsykologi inom psykologutbildningen.
Många av oss har också mött honom under åren som
mycket uppskattad lärare, handledare och kollega.
Vi saknar honom.
Birgit Lundin

Bertil Sundin

Foto: Gunnar Heiling

Minnesord
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Nya behandlingsmetoder
Vid vårt novembermöte presenterade
leg. psykolog Gunvor Ingemansson sin
erfarenhet av behandling med EMDREye Movement Desensitization and Reprocessing vid enstaka och komplexa
traumatillstånd.
Under 90-talet arbetade Gunvor
Ingemansson inom psykiatrin i Malmö
med Rosengård som upptagningsområde. Där mötte hon många människor,
som hade svåra och traumatiserande
krigsupplevelser. Hon använde sig av
krisbearbetande samtal och symboldramaterapi. Dessa arbetssätt hade hon
lång erfarenhet av. Hon märkte emellertid att hon inte riktigt kom åt traumat i botten.

Pröva nytt

Detta ledde till att hon måste pröva något annat. 1994 hade metoden EMDR
kommit till Sverige och introducerats
av Roger Salomon. Han i sin tur hade
en förstahandserfarenhet av metoden,
eftersom han utbildats och samarbetar
med Francine Shapiro, som skapat metoden. Hennes grundläggande bok är
”Eye Movement Desensitization and
Reprocessing”, utgiven på Guilford
förlag. Shapiro har senare benämnt
metoden ”Adaptive Information Processing Model”. I vardagligt språk i
Sverige benämns metoden ofta som
ögonrörelseterapi.
Shapiro utvecklade ett sätt att arbeta med traumatiska erfarenheter till
följd av egna upplevelser. Hon drabbades nämligen av en svårbotad cancer, som läkaren inte kunde ge besked
om hur den skulle utvecklas. Hon lade
märke till att när hon under sina promenader rörde ögonen på ett visst sätt
hände någonting i hennes kropp. Hon
undersökte detta vidare och successivt växte den behandlingsmetod fram
som i dag spridit sig till många länder
för att behandla bl a traumatillstånd.
Det finns på sina håll ett visst ifrågasättande av metoden, men de evidensbaserade studier som gjorts visar
på effekt av behandlingen.
14

Frusna känslor

Traumatillstånd kännetecknas hos
drabbade människor framför allt av
en känsla att allt stannar upp. Reaktionerna blir som frusna. Människan
stänger av det upplevda och dissocierar. Det kan också förekomma en obehaglig känsla av att allt snurrar runt.
Man kan känna sig förvirrad. Det kan
även inträda en känsla av overklighet
kring händelsen.
Dessa upplevda reaktioner har också studerats vidare. Det visar sig att
de stressupplevelser som är förknippade med traumatillstånd påverkar
områden i hjärnan, bl a hippocampus
och amygdala. Detta medför också att
språkcentrum påverkas, vilket bidrar
till att upplevelserna inte bearbetas.

Hur hjälpa traumatiserade människor?

Gunvor Ingemansson säger att hon
i sitt arbete haft stor hjälp i bedömningsfasen av att hon under många år
arbetat med personlighetsdiagnostik,
då det i många fall kan vara svårt att
särskilja djupgående traumatiska tillstånd från en psykosnära symtombild.
Johan Cullbergs beskrivning av ett
krisförlopp har även varit ett stöd i att
skapa en uppfattning om var i krisens
förlopp patienten befinner sig just nu.
EMDR lämpar sig inte för personer
som har en instabil personlighetsstruktur eller är utsatta för ett aktuellt
trauma. Den eller de traumatiserade
händelserna bör ligga minst tre månader tillbaka eller längre.
EMDR kan användas både som en
del i ett längre behandlingsförlopp eller med ett uttalat fokus att komma
tillrätta med det som skapat traumat.
Målet för behandlingen är att personen i fråga framöver ska kunna leva
här och nu med det som hänt. Det är
också viktigt att patienten återfår förmåga att känna tillit till sig själv och
andra samt att kunna känna hopp inför framtiden.
Rosengårdspatienterna kom framför allt för att de behövde intyg, medi-

cin eller annan praktisk hjälp med
vardagen medan de patienter, som hon
numera träffar som privatpraktiker
söker själva eller inom t ex ramen för
erbjuden behandling i samband med
försäkringsersättningar. Gunvor Ingemansson har således erfarenhet både
av att arbeta med enstaka trauman, i
samband med t ex rån, trafikolycka,
brand, dödsfall etc och med mer komplicerade trauman.
Vanligt är att Gunvor Ingemansson
i samband med anamnesupptagning
gör en första bedömning under tre
gånger för att ta reda på vad personen
i fråga vill ha hjälp med.

Hur behandlingen går till

Eftersom det är mycket tungt för en
människa att arbeta med traumatiska
händelser krävs förberedelse så att patienten ska känna sig trygg tillsammans
med sin behandlare.
Gunvor Ingemansson berättade om
hur hon hjälper patienten att få distans
till den traumatiserande händelsen.
Hon hjälper dem också att i sitt inre
skapa en trygg plats att kunna lyfta
fram, om det skulle kännas för svårt.
Eftersom patienten varit i situationer
som varit utanför den egna kontrollen är det oerhört betydelsefullt att i
den aktuella behandlingssituationen
ha kontrollmöjligheter. Det innebär
att patienten själv kan avsluta behandlingen när det blir för överväldigande
genom att ge ett stopptecken.
Under samtalet zoomas problemet in
och patienten lyfter fram en händelse
som representerar problemet. Ofta ses
problemet som en bild, där patienten
spelar en negativ roll, vilket innebär
att patienten fortfarande tänker negativt om sig själv. Vanliga tankar är att
patienten gjort fel, har skuld, burit sig
dumt åt, missat sitt ansvar etc. Frågan
är vad patienten nu i stället vill tänka
om sig själv i situationen dvs en positiv tanke om sig själv t ex att jag gjorde
Fortsättning nästa sida
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rätt, jag är värd att älskas, jag är klok.
Lika viktigt som den kognitiva aspekten är på händelsen är känslorna som
förknippas med den negativa händelsen. Hur starka känns dessa nu och
var i kroppen upplevs de?
På skattningsskalor ger patienten
uttryck för hur störande den negativa
känslan är just nu, samt hur realistisk
den positiva tanken om sig själv är för
ögonblicket.
Skalorna som är förbundna med
behandlingen är guld värda både för
patient och för behandlare. Behandlingen går dels ut på att de negativa
känslorna som är förknippade med
händelsen ska släckas ut, dels på att
patienten framöver ska kunna tänka
positivt om sig själv i den traumatiska
situationen. Den bedömning patienten
gör på skattningsskalorna visar tydligt
behandlingsförloppet både för patient
och behandlare.

Hur uppnås förändringen?

Patienten tar fram bilden/händelsen,
som är förknippad med den negativa
kognitionen och lägger märke till var
i kroppen känslorna sitter samt stimuleras bilateralt. Den bilaterala stimuleringen kan gälla ögonen, öronen
eller en taktil stimulering på knäna.
Behandlaren hjälper patienten att röra
ögonen från vänster till höger och

tillbaka ett trettiotal gånger eller får
patienten en ljudsignal i örat som på
samma vis skiftar från vänster till höger. Liknande sker vid den taktila stimuleringen.
Efter hand som stimuleringen pågår
förändrar patienten sin upplevelse av
händelsen och känslorna som förknippats med den.
Det tar naturligtvis olika många
gånger för en patient att känna att det
fruktansvärda inte längre berör. När
detta skett inträder en stark lättnad hos
patienten. Patienter uttrycker ofta förvåning över att dessa känslor som varit
så svåra att härbärgera nu är borta. Likaså är det som en stor sten faller från
bröstet när patienten ser sin positiva
kraft i situationen och inte längre är offer. Patienten ger sig själv upprättelse.
Det sistnämnda sker i installationsfasen. I denna fas skapas en positiv koppling mellan den positiva tanken om sig
själv och den ursprungliga händelsen.
De positiva resurserna länkas samman
med det ursprungliga problemet.
Den stora frågan som återstår att få
besvarad är vad som sker i hjärnan under den bilaterala stimuleringen. Forskningsresultat har visat på förändringar
i hjärnaktiviteten, men kan ännu inte
helt förklara hur detta sker. I praktiken
vet vi dock att det sker en förändring
under arbetets gång samt att förändringarna är bestående.

Avslutning av arbetet för patienten

Lika viktigt som det är att föra in
patienten långsamt och noggrant i
behandlingen, lika viktig är avslutningen, dvs dels avslutningen mellan
gångerna, dels slutet på behandlingen.
Gunvor Ingemansson poängterar hur
hon alltid ser till att patienten lämnar
mottagningen i ett lugnt tillstånd. Hon
påminner om den trygga platsen patienten har fått och hur det är möjligt
att återvända dit, om det skulle kännas svårt. Eller att ringa Gunvor.
Nästa session börjar alltid med att
hon följer upp föregående möte och
hur det varit under mellantiden.
När arbetet nått sitt slut sker också
en genomgång av aktuella kroppsförnimmelser, så att spänningar och obehag inte är kvar.
Vi som var åhörare till det intressanta föredraget fick också uppleva
hur en avslutning mellan ett par behandlingar kunde utformas för patienten. För mer information om EMDR
se www.emdr.se.
Gunvor Ingemansson, som dels gått
grund- och vidareutbildningen i metoden, dels handledarutbildning, konstaterade att utan tillgång till denna
arbetsmetod hade hon inte kunnat
hjälpa sina patienter så genomgripande och konstruktivt.
Ingrid Göransson

Julkaffe om gård, präster, kyrka, by – och Skåne.
Södra regionen har i tioårstid kallat
höstens sista möte för ”Julkaffe”.
Ibland ägnat att planera vårens verksamhet. December låter i allmänhet
möjligt för träffar utan snöhinder och
så var det även 2009 när Södra regio
nen träffades på den gård där sammankallande Ingrid Göransson bor,
en släktgård på maken Bengts sida.

Sibiriskt Skåne

Men sen kom det obegripligt stora vallar som förhindrade sikten. Det räckte
uppenbarligen inte med julesnö. Men
den åttonde var det fritt fram med prinskorvar från Ängavallen (grisar, vegeta-

rianer sen 1997) som
utlovats i ett tidigare
skede, plus lite småvarmt. För den som
skriver detta påminner skeendet starkt
om
krigsvintrarna
åren 1941/42. Stolt
skickar TV:s Sydnytt
nu bilder på snöyra
(fyk) till Stockholm
där innevånarna got-

Forts

Påminnande om krigsvintrarna 1941-42
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tian som kunde mana ner en person i
marken, se till så att kollegans hästskjuts hem ”hängde upp sig”. Men det
var tidigare än vid kyrkobygget.

tar sig i känslan att inte behöva bo i
Sibirien.
Att bo i Sibirien innebar också att
regionens nästa sammankomst i början av februari fick ställas in. Inga bussar, få tåg var igång på grund av snö
som snabbt fick dem att försvinna.
Lokaliteter för julkaffe 2009 är alltså en gård, Ängslätt på Söderslätt, som
är motsatsen till Österlen. Snöhögarna
föregicks av enorma jordhögar väster
om gården. De blev kvar över vintern
sedan Riksantikvarieämbetets arkeologer och grävare skapade dem med
anledning av undersökningar kring en
ny förbättrad väg mellan Trelleborg
och Vellinge.

Hämnande andar

Världskänd by

Byn heter Håslöv och riskerar att bli
världskänd, eftersom just arkeologerna
upptäckt en processionsväg längs vägens aktuella sträckning. Femtontalet
dösar har kommit i dagen, dokumenterats och döljs nu successivt under
den kommande vägmassan. Men egendomligt nog har inga begravningsstoft
kunnat observeras. Har processionsvägen ”rensats” när kristendomen kom?
Så skedde uppenbarligen med många
stora stenblock som släpades till kyrkbyggen eller gårdsbyggen i samband
med enskiftet.
Processionsvägen har ingen motsvarighet i Skandinavien men väl på

Slättens katedral i tornbeprydd gotik,
numera i kändisbygd.
Irland. Därav kändisskapet.
De arkeologiska studierna har skett
alldeles i närheten av kyrkan som blev
färdig 1880. Åkrarna kring Söderslätt
tllhör de bördigaste i landet. Det var
därför naturligt att bönderna under
andra hälften av 1800-talet ville manifestera sig på ett tydligt sätt, dvs bygga
en ny kyrka och rasera den gamla, en
12–1300-talskyrka. Byn hade haft ett
antal originella präster, en av dem lär
också ha kunnat trolla. Det var Bas-

Ändå sträckte sig hans krafter in
i 1800-talets dåtid. Historierna är
många om hur föga gentlemannamässigt som byggfolket bar sig åt, bröt upp
kistorna under kyrkogolvet, sålde dem
till en bonde för att användas som
krubbor. Men hästarna ville inte äta
ur dem. En murarlärling drog Bastian
i skägget. När lärlingen passerade ett
kvarstående valv ramlade det över honom och han omkom.
Trassel uppstod med byggmästaren,
men kyrkan blev färdig så småningom.
I tornbeprydd gotik reser den sig som
”Slättens katedral”. Fram till 1960
gick det tåg mellan Trelleborg och
Malmö som passerade Håslöv över
Vellinge med avstickare till Falsterbo.
I dag kan Håslöv ha lämpiga tomter för förtätning av den lilla byn, ett
eget byalag. Däremot saknas sedan
60-talet en av två spannmålshandlare,
en post- och järnvägsstation, en telegrafstation, två livsmedelsbutiker och
en godisautomat …
Bengt Göransson pratade om detta
den 8 december 2009 och skrev sedan ned ovanstående text.
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Ålderism – vad är det?
Ja, det försökte professorn i åldrandets
psykologi eller geropsykologi, Boo Johansson förklara för oss åtta seniorpsykologer. Det betyder diskriminering av
människor på grund av att de är äldre.
Finkänsligt gick han inte in i detalj om
detta för oss seniorer. Boo Johansson
menade att vi har benägenhet att kategorisera. Detta kan ge oss en stereotyp
syn på äldre. Han påpekade att mycket
är skrivet på svenska om åderdomen.
Speciellt rekommenderade han ”Äldre
i centrum”. I nr 3 2009 finns en artikel av Lars Andersson ”Effekt av ål-

dersdiskriminering”. Tidningen ingår
i medlemskapet i SGS Svenska gerontologiska sällskapet. Han påpekade att
äldre människor kan väcka olika känslor som vördnad eller nedvärdering.

Lag mot åldersdiskriminering

Det har kommit en ny lag 1/1 2009,
som förbjuder åldersdiskriminering i
arbetslivet. SGS arbetar för att äldre
personer skall erbjudas insatser i samband med utredning/diagnostik och
konsultationer/behandling samt att
vård och äldreomsorg skall utvecklas

med utgångspunkt från geropsykologisk kunskap om äldres egna resurser,
önskemål och förutsättningar. Krav
från nya generationer av äldre kommer att föra med sig ökad efterfrågan
av kvalificerade psykologinsatser.

Brister i kunskap om åldrande

Hur skall man göra studenter och
unga psykologer intresserade av åldersfrågor? Psykologer ligger lite efter
Fortsättning nästa sida
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andra yrkesgrupper då det gäller äldre
specialitet. Psykologprogrammets arbetsområde har inte med åldrandets
verksamhetsområde. De områden i
psykologprogrammet som inkluderar
åldringspsykologi är utvecklingspsykologi och kognitiv psykologi. Boo
Johansson framhävde att det var ett
arbete för seniorpsykologer att verka
för hur ålderspsykologi inkluderas i
grundutbildningen. När man intervjuar psykologer vid avslutad utbildning önskar 2 procent sig arbete inom
gruppsykologi. De unga psykologerna
känner sig mindre bekväma ju äldre
patienterna är.
Boo Johansson ansåg att det var
gott att psykologerna kommit in på
vårdcentralerna. Nästa steg är att se
att det är de äldre som söker vårdcentralerna.
Världens äldsta innevånare blev 122
år. Medellivslängden i Sverige idag är
80+. Den ökar hela tiden och för personer födda efter 2000 kommer det att
vara 50 procents chans att bli 100 år.
Risken att drabbas av demens efter 80
år är 50 procent. Risken att dö är fördubblad om man har demens.
Avslutningsvis kom vi överens om
att på verka seniorföreningen att skriva en motion till psykologkongressen
om ökad utbildning i gerospykologi i
grundutbildningen.
Ulla Davidsson
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Politikens hantverk och essenser
Tio psykologer var närvarande då Jan
Hallberg, moderat Göteborgspolitiker,
talade om psykologi och politik på seniorpsykologernas novembermöte på
psykologiska institutionen i Göteborg.
Jan Hallberg är utbildad socionom och
har bred erfarenhet av politiskt arbete,
bl a sjukvårdsfrågor.
Ideologin är grunden för politiken
men i dagens svenska demokratiska
samhälle blir partierna i praktiken
alltmer lika. Det politiska arbetet bygger på kompromisser och processen
blir trög och långsam. Men vi har f n
inget bättre system i vårt komplexa
samhälle än ett noggrant sammanvägande av många faktorer och intressen
inför de politiska besluten. I samband
med val, främst inför riksdagsvalen,
bemödar politikerna sig dock om att
tydliggöra de ideologiska skillnaderna
mellan partierna. I lokalpolitiken finns
mycket av praktiskt samarbetsklimat,
vilket den så kallade Göteborgsandan
är ett exempel på.

Vad innebär partiarbete?

Partierna har två huvudsakliga uppgifter:
• leda, upplysa, föra ut information,
vara pedagogisk
• läsa opinionen, lyssna, förankra
Partiarbetet sker på olika nivåer alltifrån riksdag, region, kommun ner till
stadsdelsnivå.
Förutom att ha en professionell relation till media och känna till dess
arbetsmetoder behöver politikern ha
andra kontaktytor, såsom till föreningar, kyrkor, direktkontakter med
enskilda individer eller med deras ledare. En politiker behöver lyssna på
många, men ta egna beslut.
Politiker hade i det antika Grekland, där demokratin föddes, högt
anseende, medan vår tids politiker har
relativt lågt förtroende bland allmänheten. Ursprungligen kommer ordet
idiot från grekiskan och avser en person som inte var politiker.
Det som påverkar politikerns anseende numera är t ex exponeringen i

media, ju mer exponering desto bättre
anseende. Att kommunicera ut sitt
budskap, vad man åstadkommit och
framtidsplaner, är mycket viktigt för
partierna. ”Det som ingen vet, finns
inte i politikens värld”.

En öppen hållning är bäst

Är politikern öppen och tillgänglig och svarar på frågor, även ger sin
version vid ”avslöjanden” av mindre
smickrande art, klarar han eller hon
sig bättre igenom mediestormen. Om
politikern uppträder med kraft och
säkerhet istället för att ha ett undflyende och räddhågat beteende, kommer publiken bättre ihåg intrycket än
sakfrågan. ”En bild är bättre än tusen
ord”, men även det talande ordet har
stor genomslagskraft, speciellt om
man åskådliggör det man vill få fram i
berättelser och exempel.
På riksplanet gör väljarna mer ideologiska val, medan man lokalt mer
ser till praktiska resultat, vilket där
ofta gynnar den sittande majoriteten.
Valmanskåren fäster sig mer vid det
som utlovas framåt än det som redan
åstadkommits vid riksdagsvalen.
De sittande regeringspartierna i ett
land kan ha fördel av att få mer medieexponering, men även av att vissa
individer vill följa vinnare och starka
ledare. Internationellt sett uppträder
samma fenomen gällande stater med
stark ekonomi eller vapenmakt. I en
demokrati krävs som motvikt till dessa fenomen fria media och en offentlig
fri debatt.
En av de frågor som ställdes avslutningsvis var huruvida makt korrumperar, på vilket Jan Hallberg svarade
ett obetingat ”ja”.
Namnet på referatskrivaren har
tyvärr kommit bort men redaktören
tackar för texten.
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Leve vardagslivets psykologi!
Seniorpsykologerna i Göteborg tog vid
mötet sistlidna tjugofjärde februari
upp personliga tankar om vad professionell psykologi kan och bör vara. Jag
fick i uppgift att skriva protokollet för
mötet, men eftersom jag är litet enögd
bad jag om hjälp. Ulla Davidsson tog
på sig uppgiften. Därför finns det två
skildringar av det som skedde. Hennes
referat finns här nedan under rubriken
”Framtiden”. I synnerhet ni, som tycker att begreppet ”psykolog” är mångfacetterat, kan ju ha ett utbyte av att
jämföra dem.

Många idéer

Idéerna vid mötet var många, ibland
givetvis olika, men egentligen aldrig
konfronterande. Vi samsades som goda
psykologer. En övergripande tanke, när
vi slutade, var att vi borde gå vidare.
Den ambitionen överlämnar jag härmed med öppet och varmt sinne till dig.
Du har alldeles säkert mycket att bidra
med och vår tidning är ju bland annat
till för en dialog om vad psykologi och
pedagogik är, kan och bör vara.

Försvunna områden

Vardagen är den vanligaste sortens
dag. Så var tanken hos många av oss,
när vi på 1950–60-talen organiserade
Psykologförbundet i de tre huvudlinjerna arbetsliv, skola och terapi. Sedan
har man tagit bort mycket om skolan
och det mesta om arbetslivet och psykologernas situation i och till det. Varför och vem/vilka, som gjorde det, är
inte lätt att veta, ens om man har varit
med under hela processen. Läget i dag
illustreras av exempelvis att praktiskt
taget allt på de tio sidorna annonser
om psykologer i Stockholms telefonkatalog har satts in av olika sorters terapeuter. Inget ont om dem, men nog är
det konstigt att det just inte finns något
annat är terapeuter?

Fuskpsykologin växer

Likaså är det märkligt, såväl ideologiskt som ur inkomstsynpunkt, att man
i psykologutbildningen och i Psykologförbundets verksamhet och tidning visar så litet intresse för vardagliga livssituationer och för arbetsmarknaden

”Att fuskpsykologin växer
och att näringslivets före
trädare inte frågar efter
akademiskt utbildade
psykologer är en självklar
konsekvens”
och behov och möjligheter till insatser
där. Att fuskpsykologin växer och att
näringslivets företrädare inte frågar efter akademiskt utbildade psykologer är
en självklar konsekvens. Vi bör tänka
på detta, inte minst därför att många,
både utom och inom psykologkretsen,
har en vidskeplig syn på psykologyrket, men framförallt därför att vi har
en yrkesbaserad plikt att se till att god
psykologi blir en vanlighet.
Som psykolog har man möjlighet att
vara en av dem, som nyfiket studerar
människan och vardagen och allt det
märkliga och mänskliga som finns –
och hjälper oss att få en ny och skapande syn på oss själva, livet och samhället. Tänk på det!
Torbjörn Stockfelt.

Framtiden
Ett diskussionsämne på seniorpsykologernas träff den 24 februari var framtiden. Det blev ett intressant utbyte där
alla berättade hur de såg på senior
psykologernas framtid och i många fall
sin egen.
Flera ämnesgrupper kom upp som
vi kan använda oss av i framtiden. Här
kommer ämnesgrupperna och deras
komponenter:
Hur kan vi använda oss av vår kunskap i samhället: psykologi i vardagen;
arbetspsykologi; förebyggande psykologi, hälsopsykologi; bidra så att det
blir en förbättring då det gäller bemötande av barn och ungdomar.
Åldrandet: döden; avslutningen av
livsprocessen; viktigheten av att finnas
till; behov att fylla på; vad har jag att
ge: livsfilosofiska frågor; religion.

Abstrakta företeelser: epifani (starka
insikter, höjdpunktsupplevelser); ambiguitet (att tolerera eller inte tolerera
motsatsen).
Konkreta ämnen: att använda händerna; musik och färger och hur det
påverkar mig.
Utveckla mentorskap: hur föra över
kunskap till yngre psykologer.
Neuropsykologi: ny forskning; Rolf
Ekman; Eva Esbjönsson.
Vad händer inom psykologområdet:
ämnen och diskussionsforum om erfarenheterna, fördjupa ämnen.
Vore intressant att utveckla detta.

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

Ulla Davidsson
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Förändring av livsstil kan rädda miljön
Att rädda vår miljö från fortsatt förstöring med förändrade klimatförhållanden som följd är en angelägen uppgift. Och hur kan vi psykologer bidra
och påverka i detta arbete? Med den
frågeställningen hade vi i östra regio
nen inbjudit psykologerna Kristina
Salén och Ingela Stolt till vårt januarimöte De ingår i en grupp som kallar
sig ”Psykologer för klimatet”.
Ingela, som har arbetat inom barnoch vuxenpsykiatrin, berättade att

svar. Gruppen var i Almedalen i Visby
i somras för att tala med politikerna
om dessa frågor. Men det blev mest
med allmänheten. Många var mycket
intresserade av miljöfrågorna, speciellt
de unga. Gruppen har också ordnat
ett ”klimatparty” för vänner och andra
intresserade för att prata om miljön och
för att försöka bilda fler ringar, dvs fler
små grupper av miljöaktiva.

Är psykologer miljömedvetna?

Ingela tror att många psykologer är miljömedvetna,
men har ej gått från vetskap till handling. Många
har lärt sig sophantering,
men att ta nästa steg är
svårt. Hon berättade att
de i gruppen jobbar mycket med sig själva kring hur
de kan förbättra sitt eget
handlande vad gäller miljöfrågorna.
Kristina, som har arbetat inom PA-rådet, bor i
Psykologerna Ingela Stolt och Kristina Salén
Västerås och är aktiv inom
anser att det går långsamt med miljöarbetet.
Miljöpartiet, är orolig för
de är en liten grupp på fem personer, att det går så långsamt med miljöarbefyra psykologer och en psykiater, som tet. Många diskuterar och förhandlar
träffas en gång i månaden. De har så men det händer så litet. Utsläppen är
gjort i två år utifrån funderingar kring värst i USA och den övriga västvärlden.
vad man kan göra för att mildra mil- U-länderna, som är många och har stor
jöförstöringen. De för protokoll över befolkningstillväxt, kommer på sikt att
sitt arbete för att ha samlat vad de gör, stå för allt fler utsläpp. Vad gäller utvilka frågor de ställer och vad de får för släpp av växthusgaser så är flygtrafiken

värst men bilar och produktion av mat
kommer inte så långt efter.

Risk att bli moraltant?

Ingela och Kristina frågade oss vad vi
tror att psykologer kan göra i dessa
frågor och det blev en livlig diskussion.
Det är viktigt att få till stånd förändringar av vår livsstil. Hjälper upplysningar om olika former av utsläpp att
människor blir mer aktiva med egna
insatser för att skydda miljön?Måste
man själv uppleva in på bara skinnet
att det är fara på taket för att förändra
sitt handlande? Kan man kommentera att vänner flyger till exempelvis
Thailand, dvs orsakar fler koldioxidutsläpp? Finns en risk att man blir
”moraltant”?
Vi enades om att det är viktigt att
skapa ett grupptryck, att det är ”inne”
att inte flyga utan åka tåg, köpa närproducerad, ekologisk mat mm. Att
det är ”inne” att vara klimatsmart och
”ute” att vara klimatbov.
Birgit Lundin
Läs mer på nätet:
www.klimataktion@se
Litteraturtips:
David Jonstad: Vår beskärda del – en lösning på klimatkrisen. Ordfront 2009
Mark Lynas: Sex grader – vår framtid på
en varmare jord. Ordfront 2008

Dataspel på gott och ont
En vanlig konfliktorsak hos barnfamiljer är hur lång tid barnen ska få tillbringa framför datorn och spela dataspel och vilken typ av dataspel som ska
tillåtas. Vi i Östra regionen ville skaffa
oss mer kunskap i ämnet och vårt februarimöte hade rubriken ”Hur unga
människor påverkas av våldsamma
dataspel”. Inbjuden talare var Malena
Ivarsson, doktorand och forskarassistent vid Stressforskningsinstitutet,
Stockholms universitet.
19

Träning att döda

Hon berättade om forskaren Dave
Grossman som hävdar att det är onaturligt att döda en artfrände. I undersökningar konstaterades att ibland så
mycket som 90 procent av soldaternas
vapen inte kommit till användning i
strid. Det ville man råda bot på. Soldater sattes att spela spel, där de måste
döda för att vinna. Ur dessa spel utvecklades med tiden dagens våldsamma dataspel. Det finns olika uppfatt-

ningar om hur människor påverkas av
dessa spel, men det verkar tämligen säkert, att de inte bara är av ondo. T ex
stimulerar de simultankapaciteten och
skapar ibland vänskapsband med spelare i andra länder, berättade Malena.

Våldspel gav högre hjärtverksamhet

Med en bakgrund i jobb som byggFortsättning nästa sida
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nadsingenjör, dekoratör, illustratör
och annat produktivt tog Malena
Ivarsson så småningom en fil. kand. i
psykologi och kom för fyra år sedan
in på forskarutbildningen, där hon nu
studerar hur unga människor påverkas
av våldsamma dataspel. För oss berättade hon om sin undersökning gällande pojkar i åldern 12 – 15 år. I sina
egna hem deltog de i tre försöksbetingelser: de spelade ett våldsamt dataspel,
respektive ett spel utan våldsinslag

och slutligen hade de en kväll utan ngt
spel alls. Ett antal fysiologiska variabler mättes kontinuerligt under dygnet
och pojkarna skrev sömndagbok och
gjorde självskattningar.
Resultaten visade inte någon skillnad i pojkarnas bedömning av sin
egen sömn och heller inte i utsöndring
av stresshormonet kortisol. Däremot
framkom det en signifikant skillnad i
hjärtverksamheten under natten, något som försökspersonerna själva inte

var medvetna om: Spel med våld gav
högre värden i HRV, Heart Rate Vari
ability, som berör variationen i hjärtrytmen. Det anses generellt bra att ha
hög HRV (hjärtat behöver tydligen
kunna anpassa rytmen efter olika behov), men man behöver veta mer för
att förstå det här fyndet.
Birgitta Granholm
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Konstnärsbesök och engagerade diskussioner
Vårterminen inledde vi den 26 januari
med ett besök i Ingvar Staffans ateljé
i Gamla Studentstaden (vilket väckte
minnen av fornstora dagar hos några
i gruppen).
Ovanligt många hade hörsammat
vår kallelse och vi fick en lång och
inlevelsefull redogörelse av Ingvars
konstnärsbana. De verk som fanns i
ateljéen väckte många tankar och vi
fick tillfälle att diskutera symboler vi
såg och också var verken kunde placeras för att komma till sin rätt.
Några foton av Ingvar Staffans
konst togs inte vid vårt besök men
några bilder finns på nätet för intresserade.
Ingvar Staffans är leg. psykolog och
har en lång erfarenhet av arbete inom
arbetsförmedlingen.
Vi fick information om ett projekt
Ingvar varit ledare för. Titel: ”Testning
av invandrare: psykologiska testningar
av språksvaga/svagpresterande invandrare.”
Ett huvudsyfte med projektet var att
utifrån förbättrad kunskap om kulturella faktorers inverkan ge ett förslag
om test/testmetoder som är bäst lämpade för språksvaga invandrare.
En viktig hypotes formulerades inför undersökningen: Svårigheterna att
läsa in svenska kan ha ett ett samband
med en allmän begåvningsbegränsning.

Ett delmål inom projektet var att bidra
till att skapa nätverk för psykologer,
som jobbar med invandrartestningar.
Även denna termin träffas intresserade på fotokurs hos Hans-Olof Lisper
måndagar klockan 15.30.
Ett nytt inslag var en fototävling,
där vi jämförde eget urval av tidningsfoton.
Under programpunkten ”Fråga
Hans-Olof” samlades en grupp hemma hos Hans-Olof den 9 mars och såg
ett avsnitt av TV-serien ”Ett fall för
Louise”, som är en reality-serie och
handlar om en terapeut, som tar del av
relationsproblem i olika familjer. Hon
analyserar situationer och ger förslag
til åtgärder.
En engagerad diskussion följde:
• Hade terapeuten rätt?
• Var det OK att filma olika situationer i familjen?
• Kunde man ha gjort på något annat sätt?
• Gör sådana program någon nytta?
Vi beslöt att längre fram se ytterligare
några avsnitt för att få mer underlag
för våra synpunkter.
I vårt program för våren ingick ett besök på Institutionen för Psykologi vid
Uppsala Universitet.
Institutionen är flyttad till Blåsenhus, nära Botaniska trädgården.

Vi hade lagt ett datum som stämde för
oss, 13 april, och upptäckte sedan att
Alumnföreningen hade planerat in sitt
årsmöte samma dag. Ett mycket lyckat
sammanträffande!
Vi har kallat till klockan 14.30 för
att ha en halvtimme i vår egen grupp.
Sen ansluter vi till årsmötet, som inleds med föredrag av Anna Kåver.
Därefter årsmötesförhandlingar som
följs av mingel.
Fortsatt planering av våren omfattade också maj. Vecka 20 skulle vara
lämplig och i den var torsdagen den
21 maj bästa dagen med tanke på engagemang i andra sammanhang. Den
tidigare framförda idéen om resa till
Söderbärke har bytts ut mot en resa
till Stockholm. Att se något i Stockholm och sedan bevista Östra regionens möte på kvällen var vår avsikt.
En glad överraskning för oss blev att
Östra regionen också skulle ha en
dagsaktivitet den dagen, varför vi har
startat ett samarbete kring 20 maj. Ytterligare information kommer i Psykologtidningen.
Inga Hedberg Sowa
Karin Börjesson
Hans-Olof Lisper
Ingalill Thun
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Regionernas vårprogram 2010
Norra

Västra

Program Våren 2010

Program Våren 2010

April
Datum och tid
meddelas senare.

Studiebesök på ”nya”

Onsdagen den 19 maj
		
		
		
		

Vårutflykt till Olle Nymans 		

institutionen för psykologi
i Uppsala.				
ateljé i Saltsjö-Duvnäs
tillsammans med Östra
regionen. Anmälan till HansOlof Lisper före den 10 maj.

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

Södra

Program Våren 2010
Tisdagen den 13 april		 Läs och skrivsvårigheter
Kl. 15.30–17.00		 förr och nu
Plats: Psykologiska		 Leg. psykolog Evelyn Alexius
Institutionen, Lund.
Våningsplan 2.
Onsdagen den 26 maj.		 Utflykt till vårt världsarv
Samling för lunch kl. 11.30		 örlogsstaden, Karlskrona
på Marinmuseum. 		 Leg. psykolog Claire GamVisning kl. 12.30		 stedt berättar om terapime-		
Kl. 14.00–16.00		 toden The Bonny method of
				 Guided Imagery and Music
				 (GIM).
Kl. 16.00–cirka 17.00		 Kaffe och avslutning
				 på café Utkiken.
Anmälan senast den 17 maj		 För dem som önskar fort-		
till Ingrid Göransson, då		 sättning på kvällen med
program erhålles.		 supé och ev. nästa dag.
Tel: 040-42 31 15
e-post: 086406570@telia.com
Programkommitté:
Evelyn Alexius, tel.: 040-41 66 79,
Ingrid Göransson, tel.: 040-42 31 15
Bertil Nordbeck, tel.: 044-24 18 44.
Hjärtligt välkomna!
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Onsdagen den 21 april
Kl. 14.30 – 16.45
			
			
			
Plats för aprilmötena:

Göteborgspsykiatrins historia.

Leg.psykolog, psykoanalytiker 		
och docent i idé och lärdomshistoria. Per Magnus Johansson
berättar utifrån sin nya bok.
Konferensrummet, vån 3,
psykologiska inst. i Göteborg.

För samtliga möten:

Vi samlas till en kopp kaffe i
kafeterian kl 14.00.

Onsdagen 26 maj
Samling meddelas
senare

Utflykt till Tjörn. Lunch på

Akvarellmuseet. Kaffe hos
Anita Berntsson i Almösund.

Anmälan till Anita Berntsson senast den 20 maj,
tel. 031 – 16 49 57 (telefonsvarare finns).
Meddela om du ställer din bil till förfogande.
Hjärtligt välkomna!
Programkommitten:
Allan Bergman, tel 031-46 51 08
Anita Berntsson, tel 031- 16 49 57
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 031-711 80 55

Östra

Program Våren 2010
Torsdag 15 april		Positiv psykologi – verktyg för 		
			 ökade prestationer

Kl. 16.45		Leg. psykolog Patrik Nyström
			Denna gång bjuder vi på tilltugg
			till vinet. Psykologförbundets
				
lokaler, Vasagatan 48.
Onsdag 19 maj
		
		
		
		

Vårutflykt, till Olle Nymans ateljé i 		

Saltsjö-Duvnäs. Lunch på café
Koloni. Begränsat antal platser. 		
Vi åker bil tillsammans. Anmälan
senast 11:e maj till Brita Tiberg.

VARMT VÄLKOMNA
Östra regionens programkommitté
Birgitta Granholm, tel: 18 57 85
Birgit Lundin, tel: 731 98 72
Brita Tiberg, tel: 754 48 69
Ulla-Britt Selander, tel: 642 58 34
Agneta Zotterman-Molin, tel: 753 04 38
E- post: agnetaz@hotmail.com

Medlemsregister – förändringar fram till 14 mars 2010
Nya medlemmar
Årsmöte Psykologialumnerna
Andersson, Christine
Hagmarksvägen 9 C
903 45 Umeå

Ö

Britz, Ellen		
Ö
Drakenbergsgatan 53, 5 tr
117 41 Stockholm
Engström Agneta		
Drottvägen 2
181 31 Lidingö

Ö

Eriksson, Christina
Baldersvägen 12
791 43 Falun

N

Kristina Thalen		
Malungsvägen 21
192 71 Sollentuna

Ö

Wahlin, Eivor		
Sjömansgatan 5
413 15 Göteborg

V

Österberg, Hillevi		
Sandbackavägen 12 H
903 46 Umeå

Ö

Brattbakk-Göthberg, Tulla Ö
Bjälbovägen 63
592 41 Vadstena

Fast, Bengt-Göran
Styrfarten 16
417 64 Göteborg

V

Folkman, Marie-Louise
Arkövägen 45
121 55 Johanneshov

Ö

Holmgren, Bengt		
Karlstadsvägen 12 B
661 41 Säffle

Lindberg, Bo		
Bergåsavägen 11
131 47 Nacka

Ö

Sökjer-Petersen, Marianne S
Ingefärsgatan 9
371 52 Karlskrona

§
Fotografer i detta nummer
är Birgit Lundin m fl.
Arkivbilder hämtade från
Wikimedia Commons

V

V

Avlidna:
Mostad-Haneson, Eva
Sundin, Bertil		

Psykologialumnerna, Alumnföreningen vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet, håller sitt årsmöte tisdagen den 13 april kl 15.00 i Blåsenhus sal
24:K104.

Inledning 15-16

Ny adress:

Gunnarsdóttir, Halldóra
Klippan 1 R, 9 tr
414 51 Göteborg

Kallelse till årsmöte 13 april 2010 kl 15.00

V
Ö

Anna Kåver inleder med ett föredrag om ”Psykologen
och den tredje uppgiften”.

Årsmöte 16-17

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda
senast tre veckor före mötet och kan mejlas senast den
23 mars till birgithansson2008@live.se Motioner och/
eller propositioner mejlas till föreningens medlemmar
senast den 30 mars.
För ytterligare information om nuvarande stadgar och
styrelse, samt kontinuerligt uppdaterad information
inför årsmötet, se www.psyk.uu.se/alumn
Efter årsmötet inbjuder institutionen till informell samvaro. Välkomna till hela eller delar av programmet!
Birgit Hansson, ordf

Hur
ser våra stadgar ut?
Du som vill veta vad våra stadgar för Seniorföreningen innehåller kan gå
in på Psykologförbundets hemsida www.psykologforbundet.se och klicka
sig fram via rubriken ”Yrkesföreningarna”. Stadgarna kan också rekvireras
från Ingrid Göransson, tel: 040 - 42 31 15. E-post: 086406570@telia.com

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, Ängslätts gård, Kantorsvägen 4–8,
235 91 Vellinge, 040 - 42 31 15, 070 - 601 79 65
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

