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Årgång 13. 3:2010

Senior
Psykologen

Snö, kyla och blåst! Och halka inte 
minst! Så här är det för ovanlighetens 
skull runt om i hela landet just nu. Som 

vanligt 
avlöser 

julluncher 
och glögg
bjudningar 

varandra och man undrar hur 
man ska hinna med allt annat också 
före jul. Och när nästa nummer av 
SeniorPsykologen kommer ut är det 
fortfarande vinter. Hur ska vi stå ut 
med vintern? Det enda möjliga svaret 
är det måste gå. Men det underlättar 
med tända ljus och med en sprakande 
brasa som jag ibland lyckas göra upp. 
Då blir det varmt och mysigt även när 
det är som mörkast och kallast. 
 Mitt bekymmer just nu denna kalla 
kväll är att fåglarna kommer att få en 
svår vinter. Och den 
som jag är mest orolig 
för är min tappra röd
hake som överlevde 
förra årets vinterkyla. 
Har studerat vad de 
äter. Enligt expertisen lever de på in
sekter och i en bok om rödhakar stod 
att man kunde odla sina egna mjölbag
gar och mata dem med. Men där går 
faktisk min gräns. Mjölbaggar – odla 
dem frivilligt. Det gör jag inte. Men är 
tacksam för tips hur man ska hålla den 
charmiga fågeln vid liv.

I denna tidning finns alla regioners 
program för nästa års första del – tyck
er inte att det känns rätt att prata om 
våren än! Det är alltid lika stimuleran
de att läsa om de många intressanta 
möten och idéer till diskussioner som 
radas upp. Jag skulle gärna vilja vara 
med om dem alla. Men både tiden och 
platsen sätter tyvärr sina gränser. Vi 
försöker alltid att leverera bra referat, 
men det är roligast att vara med själv. 
Hoppas ni alla som läser dessa rader 
skriver in dagarna i nya almanack

an! Och kom ihåg att om tidningen 
kommer bort så finns programmen 
alltid på Psykologförbundets hemsida 
under fliken yrkesföreningar/Senior
psykologerna och i Psykologtidningens 
nummer aktuell månad.
 Sedan sist har vi i styrelsen besökt 
finska seniorer i Helsingfors. Vi förlade 
ett styrelsemöte på en Finlandsfärja 
och blev sedan väl mottagna av våra 
finska kollegor. Se rapport inne i tid
ningen sidan 3. Det var stimulerande 
att diskutera med dem om hur olika 
man kan göra samma sak, dvs samla 
seniorpsykologer och gö ra det bästa av 
våra erfarenheter och intressen.

Nu några ord om en helt annan sak 
som visar att när man reser och upp
täcker  andra delar av världen kan det 
också leda till att förstå mer av sig 
själv. Att se andra vinklar och få dis
tans till vardaglighetens små förarglig
heter kan bli ett sätt till en bättre insikt. 
Det finns många sätt att beskriva upp
levelser och skildra resor till avlägsna 
länder. Sten Bergmans torra röst när 
han skildrade sina resor till Nya Gui
nea bland infödingar och människoä
tare i radion när jag var liten, ljuder 
fortfarande i mitt öra. Bruce Chatwins 
fantastiska reseskildring hur man tar 
sig till Patagonien och inte minst Jules 
Vernes saga ”Jorden runt på 80 dagar” 
är läsupplevelser som sätter spår. Utan 
att på något sätt konkurrera med dessa 
giganter har jag har haft förmånen att 
göra en resa till Japan med två goda 
vänner i höst. Den har fått mig att bli 

mer ödmjuk inför det som är annor
lunda. Den har fått mig förstå att en 
del myter lätt uppstår på grund av av
ståndet men på plats  framträder nyan
ser och sammanhang som gör  bilden 
begriplig. Några intryck från min resa 
finns att läsa på sidan 5.
 Till sist vill jag och hela styrelsen 
önska alla gamla och nya medlemmar 
en riktigt God Jul och ett spännande 
och givande nytt år 2011. Och som all
tid är vi intresserade av kommentarer 
och diskussionsinlägg, frågor och för
slag till förbättringar. Det är enkelt att 
skicka en mail! Och framför allt halka 
inte omkull utan ta det lugnt!

Brita Tiberg
brita.tiberg@telia.com

Förbered vårresa till Lund
Seniorpsykologernas studiedag och årsmöte äger rum 6–7 maj 2011 i Lund. 
Boka logi och tågresa i god tid om du kommer utifrån landet. Mer informa-
tion i nästa nummer av Seniorpsykologen som utkommer i slutet av mars.

Brita i sin fina japanjacka.

Ordföranden         har ordet

v
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Mera från vårens studiedagar i Göteborg

Unga vuxna och mobbning
Professor Ann Frisén, ansvarig  för 
områdesgruppen utvecklings och 
personlighetspsykologi, höll ett 
mycket intressant föredrag om mobb
ning  hos unga vuxna och inte minst 
om cybermobbning. Den forskning 
som bedrivs nu riktar sig mot unga 
vuxna i åldern 20–25 år. Man vill un
dersöka de ungas egna upplevelser om 
mobbning, skillnader mellan män och 
kvinnor, vad är det för mekanismer 
som ligger bakom, vilka är det som 
blir utsatta och vem får hjälp?
 Mobbning kan ske på olika sätt – 
genom text – obehagliga och krän
kande sms, Epost – text i chatrum/
Facebook – MSN. Här finner man 
den största arenan och det är en 
snabb kommunikationsform. Genom 
text kan man reta någon, hota eller 
trakassera. En variant är Facerape 
där man tar en annan persons iden
titet och kan utnyttja denna till att 
skriva elaka och dumma saker. En 
annan form är att skicka bilder och 
filmer via internet eller via mobiltele
fon. Ofta är det mycket pinsam infor
mation som skickas ut.

Cybermobbning är psykologiskt an-
norlunda
Den utsatta har ingen fristad. Förut 
kunde hemmet vara detta men här 
sker det hela tiden under dygnet och 
man kan aldrig känna sig fri. För den 
som utsätts är det oklart vem föröva
ren är. Obehagligast när man är halv
anonym – ”någon säger att du gjorde 
dåligt ifrån dig...”. Ser internet och re
ella världen som likvärdiga.
 Spridningen av mobbning kan vara 
svårt att överblicka. Det går fort. Ex
empelvis två tjejer – två läger. Slår till
baka snabbt. Ger ingen reflektionstid.  
Det är lättare vara förövare via nätet, 
Man står inte ansikte mot ansikte. 
Man kan vara anonym och därmed 
också mer aggressiv. Ojämlikhet i 
styrka märks inte.
 En fråga är varför man har så 
aggressiv ton? Det kan handla om att 
man hämnas. Man håller kontroll el
ler så skapar man nya grupperingar i 
gruppen. Det som kan vara svårt att 
säga går lättare att skriva. Man är inte 
ansikte mot ansikte. Det är som man 

har en mur emellan sig. Ingen kan 
skada en. Mobbarna ser inte konse
kvenserna av sitt agerande. Facebook 
har en knapp: ”Jag gillar inlägget”.

Oklart om könsskillnader
Det är svårt att utläsa om pojkar och 
flickor är olika i sitt sätt att agera. 
Svårt få en tydlig bild. Men man fin
ner lite mer flickor vid verbala tra
kasserier och lite mer pojkar när det 
gäller bilder. Forskningen visade att 
man var inte medveten om hur cen
tral hämnd var. I åldern 12–15 år var 
detta mycket centralt.  Man försökte 
göra något som var ännu värre än det 
man blivit utsatt för. Hämnd ses som 
bästa coopingstrategi. Då drabbas 
man inte själv. Ses som positivt. Det 
är hämndfaktorn som gör att det kan 
bli mycket aggressivt. Föräldrarna 
finns ingenstans. De är inte uppkopp
lade.

Makt via nätet
Att få makt via nätet ser man mest i 
gruppen med unga vuxna. Det är psy
kologiskt skiljt från att hämnas. När 
man hämnas är det ett försök att be
vara självkänslan. Cirka tio procent  
är utsatta och det ser ut ungefär som 
annan typ av mobbning.

Språkbruket
Hur vet man att det är meningen att 
vara taskig?  För oss vuxna och äldre 
är uttrycket ”jävla hora” allvarligt. 
Hos barn är hora ett skämt. Inom 
ungdomsgruppen finns det hos vissa 
en osäkerhet om det är ett skämt, 
medan andra förstår direkt. Från 
skolhåll menar man att detta är en 
besvärlig fråga och att det är klass
relaterat. Värdegrundade frågor är 
viktigt att arbeta med.
 Barn har ofta svårigheter med att 
bedöma hur de ska förhålla sig till 
det de läser på ex. Facebook. Det är 
bra om vi vuxna intresserar oss för 
vad som händer på Facebook och vad 
barnen får för meddelanden och hur 
de handskas med dem. Lösningen är 
knappast att sluta använda dessa me
dier. De har kommit för att stanna. 

Anita Berntsson
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Vi var sju medlemmar från vår styrel-
se som i början av september reste till 
Helsingfors för att träffa våra finska 
seniorkollegor. Vi möttes vid båten 
av Anita Sutinen, sekreterare i finska 
Seniorgruppen, och bjöds på taxi-
resa till Psykologförbundets lokaler. 
Det var inga svårigheter med kom-
munikationen eftersom hon hade 
finlandssvenska som modersmål. 
 Väl framme visades vi omkring och 
psykologförbundets ordförande, Tuo
mo Tikkanen, hälsade oss välkomna. 
Vid mötet deltog förutom Anita Su
tinen, ytterligare två psykologer från 
seniorföreningens styrelse nämligen 
Antti Karila, ordförande i föreningen, 
samt Kristiina Malkonen. Dessa före
drog att mötet skedde på engelska.
 Tuomo Tikkanen är ny ordförande 
för psykologförbundet sedan femton 
år tillbaka och hade intill nyligen varit 
ordförande för den europeiska fören
ingen EFPA i sex år. Han berättade att 
det finns 6.000 psykologer som med
lemmar samt 427 seniorer. Cirka 100 
psykologer pensioneras varje år. Dessa 
erhåller juridisk hjälp från förbundet 
även om det inte rör psykologarbete, 
t ex arvstvister eller andra ekonomiska 
problem. För att ha patientförsäkring 
måste dock full betalning erläggas. 
Man har sex orter med psykologut

bildning,  bl a i Helsingfors, Tammer
fors, Åbo och Jyväskylä.
 Man är i en fas i seniorföreningen 
där aktiviteter utvecklas. Det är ej så 
byråkratiskt som i Sverige beträffande 
organisationen. Det behövs inget extra 
medlemskap för seniorerna, det räcker 
med att vara medlem i psykologför
bundet.

Möte i Helsingfors med finska seniorer

Beträffande aktiviteter är man ej så 
intresserad av psykologi utan har mer 
inriktat sig på kultur och resor. Man 
tar dock del i kongressen vartannat 
år och är en egen sektion där. Vartan
nat år har man en kongressmässa, där 
man också deltar.
 Ex på aktiviteter: Konstutställ
ningar + lunch, konserter + lunch, lit
teraturseminarier + lunch, konst och 
psykologi t ex psykologins närvaro i 
konsten.
 Som exempel nämndes också att 
man år 2009 arrangerade en resa till 
S:t Peterburg där man gick i Dostojev
skis fotspår, lyssnade på opera och såg 
balett. 42 psykologmedlemmar deltog. 
Psykologförbundet sponsrade med 20 
euro per deltagare.

Efter mötet gick vi över för att äta 
lunch på en mycket trevlig restaurang, 
där vi hade eget rum. Vi kunde då 
göra en närmre presentation av varan
dra samt utbyta ytterligare tankar och 
idéer om våra verksamheter.
 Efter den gemytliga samvaron och 
goda lunchen tog vi en promenad ner 
till hamnen, där vår båt väntade för 
avresa till Stockholm.

Gerty Fredriksson

Deltagarna från vänster; Ingrid Göransson, Ann-Marie Frisendahl, Agneta Zotterman, Hans-Olof Lisper (fotografen i spegeln) 
Ulla-Britt Selander, Brita Tiberg och Gerty Fredriksson.

I Helsingfors har seniorkollegorna in-
riktat sig på kultur och resor och inte så 
mycket yrkesfrågor.

Se P te M Be R R eSA H e LSING FO RS
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Lästips

Skinners tankar om rädsla för döden
Referatet av Skinners bok, Enjoy old 
age – A practical guide, är framme vid 
kapitel 10 (av 12). – A necessary end – 
The fear of death.  
 Kapitlet är bokens kortaste och jag 
gissar efterhand varför. Skinner inle-
der:

People sometimes reconsile themselves 
to an unhappy old age with the quip 
that ”it is better than the alternative.”

Han menar dock att livet blir sämre 
om vi är rädda för att dö, och det 
handlar om osäkerhet. Vår egen död 
har vi ingen erfarenhet av. Vi kan ha 
sett människor dö, men det är något 
annat. Vi har också fått oss till livs be
rättelser, men inte heller dessa ger mer 
kunskap än den vi redan har, om hur 
det är att vara död.
 Religionerna vill genom bilder av 
hur det är på andra sidan, göra det 
osäkra säkert. Den religion, av de som 
Skinner kort beskriver, som ger den 
för mig troligaste bilden av att vara 
död är judendomen. Döden är slutet, 
och vad som blir kvar ett kort tag är 
ett ärofyllt minne. Jag känner otydligt 
igen det ärorika arvet från de isländ
ska sagorna. ”Ett vet jag som aldrig 
dör …”

Blir vi överflödiga som gamla?
Biologiskt är döden enkel, som en del 
i naturens återvinnings kretslopp. När 
det gäller evolutionen säger Skinner:

As far as the species is concerned, in
dividuals need live only through the 
years in which they bear and possibly 
care for their young. After that they are 
useless – and worse than useless if they 
occupy space and consume goods that 
are needed by those who are still repro
ducing.

En liten reflektion. Skinner är här ge
nerell, och det gäller alltså även för 
människan. I dagens perspektiv gäller 
det att klara världen inte bara idag, 
vilket vi väl knappast gör. I än högre 
grad ska vi i ett kort perspektiv bevara 
en värld för kommande generationer. 
Jag finner då att vi har skapat en värld 
där arter inte får plats utan dör i en 

accelererad omfattning. Jag tror att 
psykologin och världen skulle behöva 
Skinners rationella sätt att tänka om 
människan i samhället. Vi behöver 
dock inte en ny Skinner, det räcker 
med att vi förmår att ta tillvara de teo
rier och tankar han lämnat efter sig.
 För kulturell överlevnad menar han 
att den icke reproduktiva åldringen har 
ett värde. Vi kan stödja, lära och hjälpa 
de fertila. Det vill säga vi gamla är inte 
den börda, som idag tycks vara gängse 
bild. Å andra sidan utnyttjas inte vår 
”visdom” speciellt mycket. Istället tär 
pigga västerländska åldringar med 
ekonomiska resurser på världens änd
liga resurser. I stycket står Skinner för 
första meningen. Resten av stycket är 
mina infall utifrån hans tankar.

Skriv testamente
Vår kropp slutar slutligen att fungera, 
och även den goda ålderdomen får ett 
slut – vi dör. Innan vi är där ger Skin
ner ett tips. Ett testamente – och rätt 
människor får rätt ärva vad du samlat 
under ditt liv. Och:

You can extend the life of at least a 
small part of you by arranging for any 
organs that are still in good condition 
to be put to use in someone else ś body.

 När det här är gjort, är det bästa 
vi kan göra att inte tänka på döden. 
Några strategier kan vara till hjälp. 
Det handlar då om K i det KBT som 
inte fanns när boken skrevs. Det enkla 
är att sluta att tänka på döden. Vad 
som skrämmer är ju inte själva döden – 
den vet vi ju utifrån inledningen att vi 
saknar kunskap om, både  nu och för 
alltid. Det är hur vi tänker och talar 
om döden som är boven i dramat. Det 
här kan vi ju sluta med menar Skinner, 
och han drar en liknelse. Tröttnar du 
på en melodi du går och hummar på, 
så byter du låt. Övergången blir lät
tare om den nya är intressantare och 
trevligare än den gamla. Det är så du 
ska göra för att sluta med onödiga tan
karna kring dödens ovisshet.
 Men säger Skinner, det finns ett pro
blem. Vi gamla träffar samma sort, och 

då är samtalsämnet givet – det handlar 
ofta om döden. Alltså sök unga kon
takter med unga intressen. En modern 
hjälp har vi i den nya breda platta te
ven. Idag är dessutom antalet kanaler 
något helt annat än när B.F. Skinner 
och Margaret Waughan i slutet av 
70talet arbetade med boken. 

Aktivera dig
Naturligtvis kan andra engagerande 
aktiviteter vara mer värda. Till exempel 
vill jag rekommendera släktforskning, 
en hobby som engagerar genom sin 
inbyggda intermittenta förstärkning. 
Dessutom kanske forskning om döda 
desensibiliserar rädslan för döden. 
Kapitlet sammanfattat:

Everything we do to make old age more 
enjoyable reduces the time we spend in 
fearing death.

När vi inte längre njuter av livet, me
nar Skinner att vi inte har någon nytta 
av boken. 
 De flesta vill inte vara en börda för 
andra eller ha ont. När vi inte längre 
kan ta hand om oss själva, är det inte 
mycket vi kan göra. Vi kan då se fram 
mot döden som befriaren, och att nöja 
sig med det är lagligt. Sedan tycker jag 
att kapitlets avslutning talar för sig 
själv:

We dispose of an old dog in a way that 
is called humane – ironically, since it 
is denied to human beings. Many old 
people, living in pain or as a burden to 
others, would be glad to be put to death 
caninely. About all that can be done, 
and that with doubtful effect, is to leave 
a living will instructing those who are 
caring for you not to take any unusual 
measures to keep you alive.

Jag gissar att kapitlet blev kort för att 
författarna den här gången inte hade 
så många praktiska råd.

Hans-Olov Lisper
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Under drygt 2 veckor i höst har jag 
varit i ett land jag bara drömt om att 
besöka.
 Japan är ett kontrasternas land, an
norlunda och med en kultur som är oss 
lika fjärran som avståndet är långt.
 Det första nya inträffade redan på 
flygplatsen när vi hade satt oss på flyg
bussen till hotellet. En tyst man hade 
tjänstvilligt tagit våra väskor och tra
vat in dem i bussens bagagerum och 
gett oss ett kvitto i handen. Det gick 
fort och effektivt och det var fler som 
hjälpte till. När bussen var klar för av
färd så ställde sig de tre männen på rad 
längs bussens sida, och precis när den 
startade bugade de djupt för bussen 
och föraren. 
 När vi kom till hotellet blev det fler 
bugningar. Till sist vande man sig och 
började snart halvbuga själv. Den där 
riktigt djupa bugningen kräver öv
ning!
 Japaner är artiga, tillbakadragna och 
vänliga, ingen tränger sig före i köer.
 Tunnelbana, bussar och tåg äntras 
snabbt och effektivt utan knuffar och 
i tur och ordning. Det är en dröm för 
äldre som alltid får en sittplats av yng
re personer. Inga mobiltelefoner ringer 
– skyltar uppmanar passagerarna att 
ha mobilen på tyst signal, vilket alla 
också har. Att fråga om vägen är en
kelt, alla hjälper till och till slut har det 
uppstått en mindre diskussionsklubb 
för att visa oss rätta vägen och sam
tidigt kunna säga det på engelska. En 
japan tycker aldrig att han kan engel
ska om han inte pratar felfritt.
 Gammalt och modernt blandas. I 
Tokyo ligger det hypermoderna affärs
distriktet med bankpalats och kon
cernkontor i eleganta skyskrapor. De 
har fantasifulla former och ofta med 
klippor och vattenfall i entréerna. De 
ligger alldeles nära det kejserliga pa
latset som har en bred vallgrav runt en 
praktfull, jättestor trädgård som döl
jer det gåtfulla innanmätet.

Templen är många och uråldriga. Shin
toismen är den vanligaste religionen 
vid sidan av buddismen. I shinto in
går en dyrkan av naturen och allt som 
växer. Omkring varje tempel finns en 
vidsträckt och välskött trädgård. Att 

se tusenåriga raka trädstammar som 
vårdas så väl och skyddas med nät 
och stöd inbjuder till vördnad. Stenar 
i trappor och i broar över små bäckar 
och vattenfall är utvalda för sin skön
het med mjuka former och dova fär
ger.
 Träden är omsorgsfullt planterade 
och formade genom skicklig beskär
ning  för att passa ihop och bilda vack
ra enheter. Främst ser man körsbärs
träd,  lönn, bambu och olika barrträd 
som tuktas och blir runda och mjuka i 
formen.

Att komma utanför det enormt stora 
Tokyo var också annorlunda. Snabb
tåget Shinkansen som avgår var 10:e 
minut tog oss till Kyoto på lite drygt 2 
timmar (en sträcka ungefär Stockholm 

– Göteborg). Kyoto är mindre och lug
nare och omgivet av berg . Staden har 
många tempel men som motsats också 
slottet Nijo säte för shogunhärskarna 
fram till 1500talet. Slottet är byggt 
med vallgrav, höga murar och med 
kraftiga kopparportar mot inkräk
tare. Det uppvisade styrka och makt i 
motsats till templens milda anslag med 
vänliga munkar och ödmjuka besö
kare som med korta handklappningar 
slår bort de dåliga andarna.
  Vid Hakone, en liten ort med varma 
källor och utebad uppe i bergen kom 
vi närmare det karakteristiska berget 
Fuji med den avhuggna toppen som 
ensamt reser sig närmare 4000 meter. 
Vi upptäckte att skogspromenader var 
svåra att genomföra i branter med tätt 
växande ogenomträngelig skog.
 En annan observation var hur hant
verkskonsten lever kvar. Yrkeskunniga 
hantverkare förfärdigar möbler, kor
gar, hushållsredskap, handgjort pap
per med stort allvar i sina egna butiker 
i kvarter i Kyoto långt bort från den 
vanliga kommersen. Där fanns konst
gallerier med antika tavlor och tryck 
och hembagerier med konstfullt utsi
rade bakverk. En tehandel med vackra 
gamla tekärl bjöd oss att avsmaka 
grönt te och grönt rökt te. Att sedan 
välja mellan olika sorter är lika svårt 
som att välja vin på en vingård i Ita
lien. 
 Man får många tankar om årtusen
gammal tradition och kunskap med sig 
hem.

Japan ger besökaren många intryck. 
Att se hur gamla trähus och små kvar
terstempel samsas bredvid moderna 
höghus med en kvarterspolis runt 
hörnet som håller ett vakande öga på 
allt, medan skolbarn passerar hemåt i 
en färgglad skolbuss känns lugnt och 
tryggt. Allt skapar en nyfikenhet att få 
veta mer – det finns mycket undra över 
och mycket mer att upptäcka!  Synd 
bara att det ligger så långt bort!

Brita Tiberg

h

Höstresa till Japan

”... till sist vande 
man sig och började 
halvbuga själv. Den 
där riktigt djupa 
bugningen kräver 

övning!”

Japanresan har gjort mig mera ödmjuk 
inför det som är annorlunda, säger Brita 
Tiberg. Den vita sanden som är krattad 
föreställer vågor och stenen är en tiger! 
Ska inbjuda till meditation.

BR ItAS R eSe Be R ät te LSe

Foto: Brita Tiberg
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Den Göteborgska psykoterapin växer fram
Aprilmötet i Göteborg samlade ett 
dussin seniorer på Psykologiska insti-
tutionen  för att lyssna till docenten i 
idé- och lärdomshistoria Per Magnus 
Johansson, tillika psykolog och psy-
koanalytiker. Som utgångspunkt för 
mötet hade vi Per Magnus nyutkom-
na  bok med titeln: ”Inblickar i psyki-
atrins och den psykodynamiska tera-
pins historia i Göteborg 1945–2009”.

Stockholmshistoria
Vi fick höra hur Per Magnus arbetat 
med sina tidigare verk då han studerat 
psykoanalysens och psykoterapins ut
veckling i Stockholmsområdet. Kän
netecknande för den regionen var att 
analytikerna där i de flesta fall var lä
kare. Per Magnus läste deras skrivna 
verk och publikationer. Samtliga var 
nu döda och med andra ord färdigpu
blicerade. Avsikten var att jämföra de
ras idéer med vad de gjort i praktiken.
 Per Magnus intervjuade patienter, 
barn, handledare m fl. Han läste även 
en del journalmaterial. Han fick ihop 
ett mycket rikt material. Villigheten 
att deltaga var stor. Han fick också ett 
starkt gensvar på ambitionen att teck
na psykoanalysens och psykoterapin 
historia i Sverige.

Hur var Göteborgs motsvarande historia?
Hans tidigare arbete väckte frågan 
om hur utvecklingen i Göteborg hade 
skett. Och hur skulle en motsvarande 
studie utformas där, då det vid samma 
tid saknades psykoanalytiker i Göte
borg. Per Magnus och hans handledare 
och mentor i forskningsarbetet. Sven
Eric Liedman, bestämde sig istället för 
att studera institutionerna i Göteborg 
och utvecklingen där. 
 Man identifierade några centrala 
startpunkter.
1.  Första professuren i psykiatri vid  
 Sahlgrenska sjukhuset.
2.  Bildandet av S:t Lukasstiftelsens  
 första lokalavdelning i Göteborg  
 1946.
3.  Inrättandet av överläkartjänst i  
 barnpsykiatri i Göteborg 1946.

Skarp gräns mot psykologerna
Bengt J. Lindberg blev utnämnd till 
professor i psykiatri vid Sahlgrenska 
sjukhuset 1953 efter att tidigare ha 
kompetensförklarats till en professur i 
Stockholm. Han hade doktorerat med 
en modernt skriven avhandling 1938. 
Han undervisade, föreläste och skrev 
vetenskapliga artiklar. Han deltog ak
tivt i debatt i pressen. Han var kliniskt 
verksam, visade omtanke och värme 
gentemot sina patienter men höll en 
skarp gräns gentemot psykologerna. 
De kunde göra nytta med sin kunskap 
i speciell forskning och metodutveck
ling. Men det var läkarna som stod för 
behandlingen och hade ansvar för den. 
Han propagerade för att läkarna skulle 
skaffa sig kunskaper i psykologi och 
psykiatri. Han påtalade ofta behovet 
av fler psykiatriker och värvade unga 
läkare till psykiatrin. Lindberg menade 
att psykoterapin inom vården fungerar 
som stödterapi i kombination med den 
mer adekvata farmakoterapin.

Konstitutionen viktig
Inom barnpsykiatrin tjänstgjorde un
der samma epok Elis G. Regner som 
var nära bekant med Bengt J. Lindberg. 
Regner blev överläkare i barnpsykia
tri 1946. Han disputerade aldrig men 
skrev flera läroböcker t ex ”Skolpsy
kiatri” och ”Akut barnpsykiatri”. Han 
skaffade sig härigenom erkännande 
och uppskattning som psykiater. Om
dömena var att hans framställningar 
var sakkunniga och välskrivna.
 Hans utgångspunkt var människan 
som biologisk varelse och konstitutio
nen tillmättes stor betydelse. Regner 
framstår också som en varm humanist. 
Både Regner och Lindberg var inspire
rade av Sjöbring och hans personlig
hetskategorier. Regner var tolerant och 
vidsynt och skulle idag ses som en upp
lyst person, inte främmande för psyko
dynamiskt tänkande. Psykologer som 
arbetat vid Regners klinik vittnar om 
att de inte känt sig hindrade i det psy
koterapeutiska arbetet. Han var istäl
let respektfull gentemot psykoanalysen 

och psykologerna. Regner drev där
emot inte utbildningsfrågor. Det var 
influenser från annat håll som drev på 
psykoterapiutbildningen i Göteborg.

Psykoterapin får fotfäste
S:t Lukasstiftelsen bildade en lokalav
delning i Göteborg 1946. Föreningen 
PsykoterapiCentrum grundades. Beho
vet av kunskaper i psykoterapi ventile
rades öppet och i anslutning till detta 
utkom en skrift ”Modern svensk psyko
terapi”. Bland författarna var flertalet 
psykoanalytiker och psykiatriker från 
Stockholm. Det fanns inte någon som 
yrkesmässigt representerade Göteborg. 
Detta s k Hookmanifest från 1970 kom 
att utgöra underlag för utbildningen i 
psykoterapi vid denna tidpunkt. Vid 
Psykologiska institutionen i Göteborg 
hade Sigvard Rubenowitz utnämnts till 
professor i tillämpad psykologi 1970. 
Här pågick arbetet med att utforma 
den provisoriska psykologutbildningen. 
Rubenowitz värvade en ung psykotera
peut från New York, Gary Tuckman. 
Så kom utbildningen på institutionen 
att få en psykodynamiska inriktning i 
psykoterapimomenten. Man knöt även 
en argentinsk psykoanalytiker till insti
tutionen under en period.
 Per Magnus avslutade dagen som i 
stort handlat om Bengt J. Lindbergs 
respektive Elis G. Regners livsgärning
ar. Han påpekade att de båda, var och 
en på sitt sätt, utgjorde slutpunkten på 
en epok i den Göteborgska psykiatrin 
som mindre sysslade med utbildning 
utan mer såg till den kliniska verksam
heten med patienterna.
 Detta och mycket mer fick vi oss till 
livs denna intressanta eftermiddag.

Ingegerd Tobiasson

Se också rapport i samma ämne från 
Östra regionen på sidan 12.
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Sagor och metaforer är terapeutiska hjälpmedel
Till septembermötet i västra hade vi 
inbjudit psykolog Åke Högberg som 
berättade för oss om symboliska ut
trycksmedel. Åke Högberg har ett 
långt livs erfarenhet av att arbeta tera
peutiskt med symboler och delade ge
neröst med sig till oss. Numera håller 
han till på sin kursgård vid den vackra 
sjön Lygnern i Fjärås. Han blir lyrisk 
när han talar om gården, som är ett 
gammalt pensionat från tidigt 1900
tal. Egentligen är den ännu äldre.

Gårdens historia
Ursprunget var nämligen en smedja 
som fanns långt tidigare, på 1600ta
let. Smedhustrun önskade sig att driva 
ett café och fick en byggnad för detta 
av sin man. Med tiden kom pensiona
tet till. Den vackra naturen intill kurs
gården är en källa till vila och inspi
ration året om. Många djupa tankar 
föds vid en stilla kvällsdrink med ut
sikt över sjön. Åke beskriver ”l’heure 
bleu” på ett sätt som innefattar själen 
i detta fenomen. Detta underbara vill 
Åke dela med oss och bjuder in oss när 
vi skall ha den sedvanliga vårutflyk
ten. Vi ser fram emot ”l’heure bleu” 
vid Lygnern.

Symbolernas verkan
Symboler finns runt om oss i livet. De 
finns i bilder, sagor, berättelser, dröm
mar. De kan visualiseras, tänkas, äl
tas, göras om, mogna och förändras 
allteftersom vi kan ta dem till oss. Åke 
började tidigt använda symbolerna 
terapeutiskt, ett bra tag innan Bet
telheims sagor blev kända. Själv hade 
Åke från början ingen sagoskatt, men 
en intuitiv känsla för berättelsens be
tydelse i terapin. Han gjorde egna be
rättelser som var anpassade till patien
ternas problematik.
 Det visade sig att genom berättelser
na kunde han nå djupare in i männis
kors sinnen. Berättelserna var lättare 
att ta till sig okritiskt och väckte inte 
så mycket motstånd hos människor 
han träffade. Även mycket djupt störda 
människor gick att nå via berättelser. 
Genom de terapeutiska metaforerna 
kunde man börja samtala om det som 
annars var onåbart.

”Förkroppsligade” symboler
Åke har också arbetat med kroppskän
nedom. Han har ”byggt statyer” av 
människor och på så sätt gjort begrip
liga bilder av symbolerna. Bildterapi 

är ett annat sätt att ge människor möj
lighet att uttrycka sig symboliskt. För 
små barn är bilden ett naturligt sätt 
att uttrycka sig, tills de börjar skolan 
skulle jag vilja säga. För många vuxna 
är nog bildskapandet en ny värld, lik
som de andra symbolernas rikedom. 
Symbolerna öppnar nya vägar för oss 
att uttrycka det vi knappast visste att 
vi har inom oss.

Prinsessan och grodan
Vi fick ett par berättelser att fundera 
på. Den första handlade om den yngs
ta av tre prinsessor. Hon gav sig ut i 
skogen där hon fann en källa med kris
tallklart vatten. I källan tappade hon 
sin guldkula, som hon alltid bar med 
sig. Sorg och elände, prinsessan grät 
och grät. En ful och äcklig groda hop
pade fram till henne och erbjöd sig att 
hämta guldkulan om han fick något i 
gengäld. Hon måste lova att tycka om 
grodan. Den skulle få vara nära henne, 
sitta på hennes axel, på hennes tallrik 
när hon åt, sova på hennes huvud
kudde om natten. Prinsessan lovade, 
fick tillbaka sin guldkula och glömde 
löftet. Lycklig sprang hon hem till slot
tet. Men grodan glömde inte. Han satt 
på hennes axel, på hennes tallrik, på 
hennes huvudkudde jämt. Till slut blev 
hon så trött på honom att hon slängde 
honom i väggen så att han sprack. Och 
vad hände – grodan förvandlades till 
en prins! Sedan levde de lyckliga i alla 
sina dagar.
 Här blev det protester från audi
toriet. Man skall kyssa grodan, inte 
slänga den i väggen. Man måste kyssa 
många grodor innan man får en prins. 
På andra sidan väggen väntar de vita 
hästarna på att få föra sina prinsar till 
prinsessorna och göra dem riktigt hela 
och lyckliga.

Se skönheten hos grodan
Det goda har vi inom oss från det vi 
föds, hoppas man. Våra mindre ac

Fortsättning på sida 9Kanske grodan som vill sitta på prinsessans axel. Genom berättelsens metaforer kan 
man börja samtala om det som annars väcker motstånd.
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Lüschers färgtest
Föreläsare vid vårt oktobermöte var 
Kurt Olofsson, fil.lic. och leg. psyko-
log, samt hans son Markus Olofs-
son, socionom. De samarbetar inom 
ramen för sitt institut: Svenska Max 
Lüscher-Institutet, www.smali.se
 Kurt Olofsson har tidigare arbetat 
inom BUP, samt som skolpsykolog 
och länsskolpsykolog och inom reha-
bilitering. Markus Olofsson har arbe-
tat som kurator inom sjukvården och 
vuxenhabilitering.
 ämnet för dagen var således infor-
mation om Lüschers Färgtest.

Väg till det omedvetna
Max Lüscher var psykolog och deltog 
redan från 16 års ålder vid undervis
ningen i filosofi och psykologi vid Ba
sels universitet.
 Vid 18 års ålder började han intres
sera sig för Rorschachtestet och mellan 
22–24 års ålder var han föreståndare 
för ett tekniskt institut i Basel. Han 
upptäckte då att färgdiagnostik var 
ett snabbt personlighetsdiagnostiskt 
instrument. 
 Han har sedermera undervisat bl.a.  
i Paris vid Sorbonnes universitet, vid 
universiteten i Amsterdam,  Rom samt 
vid Yales universitet .
 I sitt test, allmänt benämnt Lüsch
ertestet, använde han 23 färger.  Det 
lyfter fram omedvetna rädslor och be
hov samt kompensationsstrategier för 
detta, vilket kan vara bra kunskap in
för en psykoterapistart. Det ger ökad 
självkännedom, är bra också som ett 
psykosomatiskt test och  som ett re
kryteringsinstrument.
 Forskning om testet är ständigt på
gående runt om i världen, se www.
smali.se ”forskning och fakta”.

egna tester
Vi startade med att göra ett eget test, 
som tog 10–15 minuter. Därefter ge
nomgicks Lüschers kategorissystem 
med de åtta deltesten.
 Det första deltestet bestod av de 
fyra grundfärgerna blått, grönt, rött 
och gult samt tilläggsfärgerna violett, 

brunt, grått och svart.
 Varje färg står för sin känsla eller 
egenskap. Jag ger här bara vissa exem
pel på vad valet av  färger  indikerar i 
det första deltestet, eftersom det skulle 
bli alltför omfattande referat att gå ge
nom hela  testet. 

Blått: Står för känslor av förnöjsam
het, varaktighet, lugn och harmoni, 
återhämtning, vila, lojalitet, empati, 
avslappning. 
Ratas blått: Indikerar kapande av känslo
mässiga band.

Brunt: Indikerar familjetillhörighet, röt
ter, kroppsupplevelse, vitalitet.
Ratas brunt: Indikerar att man inte kän
ner någon fast tillhörighet, är i ett över
gångstillstånd etc.

Grått: Indikerar att man inte vill avslöja 
sina känslor och tankar, döljer, tar ej 
emot, ger inget.
Ratas grått: Vill ha en snabb förändring 
av tillståndet.

Svart: Anarkistiska färgen. Indikerar 

Grönt: Står för egotjaget, självaktning, 
energi, envishet, kontroll, stolthet, 
man framhärdar i sina åsikter. Det är 
en passiv färg – sänker pulsen, blod
trycket etc.
Ratas grönt: Indikerar att man stött på 
starkt motståndanpassar sig.

Rött-orange: Den mest sinnesretande fär
gen. Indikerar sjävförtroende,  aktivt 
deltagande i nuet. Är en manlig färg, 
ökar aktivitet, puls och blodtryck, in
dikerar vital, målintiktad energi.
Ratas rött: Indikerar bl a att starka per
soner är ett hot.

Gult: Aktiv färg, indikerar inre frihet, 
förändring, utveckling, intellektuell 
sti mulans, energi.
Ratas gult: Indikerar sorg, besvikelse, 
rädsla för förlust. 

Generellt kan sägas att rädslor är 
kopplade till bortval av grundfärger.

tilläggsfärger
Violett: religiös färg, indikerar sensibi
litet, intuition, lyhördhet, intresse av 
myter, 6:e sinnet.
Ratas violett: Indikerar att man vill ha 
kontroll och ej gå upp i känslor.

slutenhet, protest mot sitt eget öde, 
trotsighet.
Ratas svart: Indikerar att man förmår ta 
till sig det livet erbjuder.

Övriga deltest består av 
1.  Gråskaletestet utgör fem nyanser  
 mellan svart och vitt. Ger grund 
 stämningen
2.   Formtestet – är dubbelt så stabilt  
 som färgvalet
3.   Blåskaletestet
4.   Rödskaletestet
5.   Grönskaletestet
6.   Gulskaletestet

Som sagts tidigare får denna introduk
tion till testet räcka som mitt referat.  
Intresserade hänvisas till www.smali.
se ”forskning och fakta”.
 Kurt Olofsson nämnde vid inled
ningen av sin föreläsning att det skulle 
bli ett bildspel som förevisades, varför 
det kom att bli omöjligt att referera. 
Jag har dock antagit utmaningen och 
jag står helt och hållet ansvarig  för 
ovanstående referat av en mycket in
tressant introduktion till Lüschers 
färgtest.

Gerty Fredriksson
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Tystnad är ett av de väsentligaste lju
den. Det fick vi i västra regionen höra 
på vårt novembermöte som leddes av 
Torbjörn Stockfeldt.
 Nej, tysta var vi inte. Våra bikupe
samtal var en glädjekälla för Torbjörn 
som berättade att han älskar talsur
randets ljud.
 ”Vackert och ljuvligt, när ett rum är 
fyllt av röster – vackrare än Bach”. Re
dan som fyraåring, när lillasyster var 
två år, ombads han att hålla tyst. Och 
sen dess har Torbjörn funderat på vad 
tystnad är. Det gör han fortfarande.
 ”Tyst” är det, när det fattas förvän
tade ljud, menat Torbjörn. Detta bero
ende på att ljud inte finns eller på att 
vi inte lyckas höra dem. Man kan inte 
höra ingenting. Tystnad kommer efter 
det som var. Ofta skapar vi ljud uti
från tystnad. När ett ljud kommer, är 
det inte bara ett ljud utan det har ett 
budskap. Ibland fyller vi i budskapet 
själva. Det måste finnas tystnad också 
för att vi skall kunna höra ljud.

Förväntan på ljud
”Ljudlöshet” finns kanske, enl Tor
björn, i rymden men inte här på jor

den. Vi människor kan möjligen ana 
frånvaron av ljud. Vi lever ständigt i 
samverkan med ljud, vare sig de just 
klingar, har klingat eller att vi förvän
tar oss att de skall klinga. Basljud har 
en större tyngd än diskantljud. Dock 
blir de oftare bara bakgrund, inte all
tid uppfattade distinkt av öronen.
 Lyssnande påverkas bl a av blod
trycket, känslorna till den som fram
bringar ljuden, rörelser och i vilken 
sinnestillstånd och situation man be
finner sig i. 
 I krig är det mycket ljud. Det är stor 
skillnaden på ljudupplevelsen om fien
den skjuter på en eller om det är vi som 
skjuter på fienden.

Vi hör mer än vi lyssnar
Diskussion utbröt, när tinnitusupp
levelser kom på tal. Torbjörn häv
dar att den som lyssnar väl, upplever 
tinnitus(o)ljuden mera påfrestande 
jämfört med den som lyssnar mindre 
väl. ”Lyssnandet är alltid omlärbart”. 
Ofta tar vi lyssnandet för givet. Det är 
skillnad mellan att lyssna och att höra, 
också om det gäller samma ljud. Vil
ken? Så här sa Torbjörn: ”Vi hör mer 

Möte med tystnaden

än det vi lyssnar på. Vi lyssnar efter 
mer än det som vi hör”. Lyssnande är 
aktivt. Om man lyssnar aktivt, då hör 
man. Förmågan att höra tystnader är 
lika övningsbart som förmågan att 
höra ljud. Vi övade tystnad och diverse 
ljudupplevelser i smågrupper.
 Vi fick också tips om talkommuni
kation av en av deltagarna, som flitigt, 
lät det som, hade använt sig av följan
de under årens lopp.” Om Du vill ha 
kontakt med en kille så sätt Dig bara 
bredvid honom och var alldeles tyst. 
Då börjar han att prata!" Suckar och 
stön hördes från de manliga deltagar
na.

Ej ljudlösa men väl talvärmda vand
rade vi ut i den kalla Göteborgsvinter
skymningen.
   
Marianne Nilsson

cepterade sidor är svårare att tycka 
om. Våra grodor är inte våra bästa 
vänner förrän vi kan se deras skönhet. 
Vackert, tänkvärt. En annan gammal 
symbol är häxan. Man kan måla den 
så ful man någonsin vill. Man kan 
dansa häxdans, man kan vara häxa. 
I diskussionen togs bl a  upp identite
ten som ett flöde, en process där man 
ständigt förändras i takt med att man 
tar intryck. Eller är identiteten möjli
gen det stabila inom oss som styr hur 
vi förändras av intrycken.

Skattjakt i det inre
Nästa berättelse handlade om en fat
tig krukmakerska med fem barn. Hon 
mådde bra i sin tillvaro, men en natt 

drömde hon så livligt att hon hittade 
en skatt på bron till kungens slott i 
huvudstaden, att hon reste till huvud
staden för att leta efter skatten. Efter 
många om och men fann hon skatten, 
hemma. Hennes letande hade ändå 
gett resultat.
 Handledning och egenterapi är nöd
vändigt för terapeuten. I en symbolte
rapi utforskar vi våra djupa känslor, 
vi påverkas. Det gäller också terapeu
ten som följer sina patienter in i deras 
symbolvärld. Åke är väl medveten om 
detta. Handledning är ett måste för te
rapeuten. Samtal och ibland perioder 
av terapi för egen del hör till terapeu
tens vardag. Terapeuten är utsatt för 
en ständig utveckling och förhopp
ningsvis mognande.

Fortsättning ”Sagor och metaforer”

från sidan 7

Åkes råd
Men nu på ålderns höst kan vi stanna 
upp och låta tiden lagra oss så att vi 
blir lite godare, mörkare, mer arom
rika ... som gammal konjak. Åke gav 
oss  fyra ting som ska ge oss ett långt 
liv: Promenad, choklad, mandel och 
rödvin. Promenaden ger oss intryck att 
tänka på och stärker kroppen. Chok
laden ger njutning, mandeln ger mätt
nad och rödvinet en lätt yrsel som gör 
det enklare att njuta av promenaden, 
chokladen och mandeln!

Anna Kerstin Wetterqvist
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Surrealistiska målningar måste in-
tressera psykologer. Så tänkte vi i 
Östras programgrupp då höstens be-
givenheter skulle spikas. Millesgår-
den på Lidingö öppnade lämpligt nog 
en utställning med  Halmstadsgrup-
pens alster i september. Så det blev 
höstens första mötesplats.

ett växande museum
Nu är Millesgården i sig en fantastisk 
plats, som är värd många besök, med 
underbar trädgård, en härlig blom
prakt, Milles vackra skulpturer och 
fontäner. Konstnärsparet Carl och 
Olga Milles köpte den klippiga tomten 
högt ovanför Lilla Värtan 1906 och 
ett par år senare började byggandet 
av det stora huset. Nya byggnader har 
sedan  under åren tillkommit och träd
gårdsanläggningarna med skulptur
grupper och fontäner är imponerande. 
Millesgården gjordes 1936 om till en 
stiftelse som överlämnades som gåva 
till svenska folket.

Prisad arkitektur
Det senaste tillskottet är en utställ
ningshall som invigdes 1999. Den ri
tades av Johan  Celsing och belönades 
samma år med Kasper Salinpriset i 
arkitektur, som ges till svenska bygg
nader av hög arkitektonisk klass. Kas
per Salin var stadsarkitekt i Stockholm 
i början av 1900talet och donerade 
pengar till detta pris som delas ut år
ligen.

Halmstadgruppen aktuell i dag
Tyvärr var vädret inte det bästa denna 
torsdag, vilket inte gjorde Millesgården 
full rättvisa.Men utställningen var de
sto mer spännande. Dessutom fick vi en 
intressant och givande introduktions
visning av musiechefen Onita Wass. 
 Halmstadgruppen bestod av Erik 
och Axel Olsson, Stellan Mörner, Sven 
Jonson, Esaias Thorén och Waldemar 
Lorentzon. De studerade i Berlin och 
Paris, inspirerades och påverkades av 
de internationella surrealisterna men 
utvecklade en egen stil, präglad av det 

halländska landskapet som de kom 
ifrån. De började måla surrealistiskt 
på 30talet, hämtade stoff från dröm
mar och minnen och hade ett starkt 
intresse för det mänskliga psyket.

Spelrum för fantasin
Detta inre sökande gör att många av 
målningarna känns aktuella och spän
nande även idag och kanske speciellt för 
oss psykologer. Det finns en dov, mörk 
ton i flera av verken som också speglar 
oron för det kommande kriget.
 Utställningen är uppdelad i tre av
delningar: ”Den inre” med motiv på
verkade av psykoanalytiska teorier om 
vårt inre, ”Rum i förändring” samt  

Surrealism på Millesgården
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Halmstadsgruppens surrealister hämtade stoff från drömmar och hade ett starkt 
intresse för det mänskiliga psyket.

”En orolig tid”. Vår guide påpekade 
att tolkningen av tavlornas motiv är 
upp till betraktaren. Det finns inget 
som är rätt eller fel. Det är fritt för var 
och en att läsa in just det man själv 
tycker sig se i motiven.
 Det är lätt att förlora sig i en mål
ning, bli stående och låta fantasin leka.
 Utställningen pågår till den 16 ja
nuari. 

Birgit Lundin

”Detta inre sökande gör 
att målningarna känns 
aktuella, kanske speciellt 
för oss psykologer”
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tema för oktobermötet var ”Neuro-
psykologiska bidrag till förståelse av 
schizofrena symtom”.  Håkan Nyman 
som är med.dr., leg psykolog och spe-
cialist i neuropsykologi var inbjuden 
för att berätta om sin forskning kring 
psykos och schizofreni.

Den återuppstådda Frukostklubben
Nu råkade det sig så att vår inbjudne 
talare Håkan var starkt försenad till 
vårt möte. Men där fanns Sven Ryd-
berg, som kommit för att lyssna till 
Håkan. Sven erbjöd sig att berätta om 
projektet "Frukostklubben", en verk
samhet som han startat på sitt äldre
boende ”Pauvre Honteux”. Vi i Östra 
gjorde ett studiebesök där i september 
2008. Referatet finns i 
SP nr 3/08.

Uppläsning och hemliga 
gäster
Sven startade Frukost
klubben för tre år sedan 
genom att sätta upp en 
lapp med inbjudan till 
en träff. Sven hade lad
dat med kåserier och 
lyrik och det blev några 
uppläsningar. Tidpunk
ten, kl 8.00 på morgo
nen ändrades dock 
snabbt till 9.00 och be
sökarantalet steg. Det 
har legat mellan 20–30 
personer beroende på 
programinnehåll. Man har haft ”hem
liga gäster” och externa gäster. En av 
de boende donerade pengar för do
kumentation av verksamheten. Sven 
köpte en videokamera och det blev en 
liten film som han visat bl a på en kon
ferens. Han har också skrivit en rap
port om verksamheten som han kallar 
”Vitalizing Elders”. Intresserade kan 
beställa den genom att kontakta Sven 
via mail: info@svenrydberg.org.

Då verkligheten spårar ur
Håkan Nyman inledde sin föreläsning 
med att beskriva psykotiska symtom. 

Att vara i psykos är att inte kunna lita 
på sina sinnen. Verkligheten är fel. 
Man upplever den annorlunda. Alla 
kan bli psykotiska, men få får en di
agnos. Och psykosen kan framkallas 
av olika betingelser. Orsaker som man 
funnit är sårbarhet, stress och gene
tiska faktorer.

Risker i miljön
 Fysiologisk eller miljöbetingad sårbar
het kan drabba fostret  om den gravida 
kvinnan drabbas av svår influensa i 
mitten av havandeskapet. Det kan ge 
ökad risk för att utveckla schizofreni 
senare i livet. Likaså att vara foster 
under en extrem hungersnöd. Allmän 
stress och ökad sårbarhet hos modern 

kan också påverka. Andra 
riskfaktorer är att födas 
under vinterhalvåret, då
lig anknytning, bristande 
omvårdnad, mobbning, 
att växa upp i en storstad, 
migration samt drogbruk/
missbruk. Gener som på
verkats av miljöfaktorer 
har visat sig kunna gå i 
arv.

Genetisk påverkan
Mycket forskning pågår 
kring de genetiska fak
torernas bidrag till in
sjuknande i psykos. Det 
är många gener som kan 
medverka. Man har också 

upptäckt att vissa gener återkommer i 
andra sjukdomar, t ex Alzheimer. Men 
gener är inte statiska som man trodde 
tidigare utan deras eventuella uttryck 
påverkas av faktorer i omgivningen.
 Vad gäller ärftlighet så är risken 
störst för enäggstvillingar. Drabbas en 
tvilling så är risken 44,3 procent för att 
den andra enäggstvillingen ska drabbas. 
Om båda föräldrarna har schizofreni
diagnos är risken att drabbas 36,6 pro
cent. Sen minskar risken snabbt. Med 
en diagnostiserad förälder är risken 9,4 
procent och ett drabbat syskon ger en 
risk på 7,3 procent för övriga syskon.

Samspel mellan gener och omgivning
Exempel på neuropsykologisk sårbarhet 
är att ha en allmänt låg funktionsnivå, 
att ha svårigheter med uppmärksamhet 
och affekter. Problem med inlärning 
och minne  kan resultera i vanföreställ
ningar. Problem vad gäller arbetsmin
ne, planering och anpassning till skif
tande omgivning kan också ge ökad 
neuropsykologisk sårbarhet.

Aktuell forskning
Den alltmer ökande användningen av 
magnetkamera i forskningen ger många 
nya intressanta resultat. Och nya frågor 
ställs. T ex ”Hur många psykosdiagno
ser ska finnas? Vad ska de kallas? Är 
det verkligen olika tillstånd? Eller di
mensioner snarare än kategorier?” 
 Ett nytt begrepp är ”Salience syn
drom”, ett mycket vidare sätt att klas
sificera avvikande beteende. Kulturel
la skillnader i normalt resp. avvikande 
beteende  blir allt viktigare att upp
märksamma.

Behandling och rehabilitering
Att ha kognitiva funktionshinder för
svårar rehabilitering och kan förutsäga 
i hur hög grad man kan återgå till sitt 

Fokus på schizofreni och frukostklubb

Håkan Nyman berättade om psykos och 
schizofreni.

Sven Rydberg, vår ”räddare     
i nöden”.

Fortsättning nästa sida
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Att behandla själsliga besvär och sjuk
domar med psykoterapi har bara en 
drygt hundraårig historia. Om detta  
och om psykoterapins banbrytare i Sve
rige berättade fil.lic Suzanne Gieser på 
vårt novembermöte. Hon är ide och 
lärdomshistoriker och hennes stora 
intresse för C.G Jung och existentiella 
frågor resulterade i en doktorsavhand
ling, ”Den innersta kärnan”. Detta 
intresse har hon nu följt upp i boken 
”Psykoterapins pionjärer i Sverige” 
och som hon presenterade för oss.

Hypnos från början
Kring sekelskiftet verkade i Stockholm 
en man vid namn Otto Wetterstrand. 
Han var hypnotisör och behandlade 
patienter med vad han kallade ”pro
longerad sömn”. Folk låg helt enkelt 
och sov på hans mottagning. Wet
terstrand och senare Poul Bjerre, som 
var elev hos Wetterstrand, betraktade 
sömnen som mycket viktig och en väg 
till självläkning.

Freud och Jung
Wien och Zurich blev resmål för de 
svenska läkare som intresserade sig för 
de psykoanalytiska idéerna. Poul Bjer
re och Alice Tamm för att nämna två. 
Bjerre ville införa psykoterapi som en 
egen utbildningsväg redan 1912 men 
fick inget gehör för detta. 1920 uttala
de Läkarsällskapet att psykoterapi som 
behandlingsmetod var olämpligt. Det 
ansågs som ovetenskapligt. Tongångar 
som inte känns främmande än i dag.

Nazistisk anstrykning
En tid efter första världskriget starta
des i Europa en förening för psykote
rapi. Kretzmer blev dess ordförande.
De flesta medlemmarna var tyskar 
och enligt reglerna skulle föreningen 
följa de tyska ”renhetslagarna”. Detta 
gjorde att Kretzmer avgick och Jung 
kom i hans ställe. Även Bjerre stanna
de kvar. Efter andra världskriget fick 
de båda en hel del kritik för detta och 
blev anklagade för att ha varit nazis
tiskt anstrukna.

Neurologklubben
Intresset för psykoterapi och psykody
namiska idéer växte i Sverige och 1928 
startades ”Neurologklubben som blev 
en samlingsplats för intresserade läkare 
och så småningom även för andra som 

Psykoterapins framväxt i vårt land och dess  företrädare

Rapport från regionerna/Östra

ville ta del av detta kunskapsområde.
 Psykoanalysen fick undan för un
dan fäste i vårt land och det var ofta 
radikala läkare som blev banbrytare. 
Suzanne Gieser nämnde exempelvis 
Ada Nilsson, en av de första kvinnliga 
läkarna, Kerstin Hesselgran, Emilia 
Fogelclou och Fogelstadsgruppen. 
Svenska föreningen för psykisk hälso
vård startades 1931 och  S:t Lukasstif
telsen 1939.

Psykoterapin slår ut i blom
Från en relativt trög start tog utveck
lingen ordentlig fart under slutet av 
60 och början av 70talet. Efterfrå
gan på psykoterapi och psykoanalys 
växte. Många ville också utbilda sig. 
Men nu var det nya yrkesgrupper som 
psykologer, socionomer och andra 
som tog plats vid sidan av läkarna. I 
slutet av 70talet kom den statliga psy
koterapiutbildningen och på 80talet  
legitimationen. 
 Det var en spännande presentation 
som vi fick av Suzanne Gieser. Och 
många viktiga personer som nämndes, 
som inte finns med i detta referat. Läs 
gärna boken – det är vår yrkeshistoria 
den handlar om. Läs också om den gö
teborgska psykoterapins framväxt på 
sidan 6.
 Boken ”Psykoterapins pionjärer” 
är utgiven på Propius förlag 2009 och 
kan köpas på nätet eller beställas i 
bokhandel. I Stockholm har Heden
grens på Stureplan exempler inne.

Birgit Lundin

Suzanne Gieser berättade om sin bok 
Psykoterapins pionjärer i Sverige”. 

gamla arbete. Att få specifik träning 
och lära sig kompensatoriska strate
gier kan hjälpa. Det är viktigt att börja 
träningen på basnivå, att inte sätta rib
ban för högt för att därigenom riskera 
misslyckande och återfall i psykotiskt 

beteende. Man börjar med träning i  
perceptuell och kognitiv färdighet, följd 
av social varseblivning, verbal kommu
nikation och slutligen problemlösning. 
Det är viktigt med ett stödjande för
hållningssätt. En övergripande regel 

för allt bemötande och behandling är 
att minska den stigmatisering som det 
fortfarande innebär att ha drabbats av 
psykos.

Birgit Lundin

Fortsättning ”Schizofreni och frukostklubb 
från sidan 11



13S e n i o r p S y k o l o g e n  3 : 2 0 1 0

Claire Gamstedt, en av våra medlem
mar i Södra regionen, som bor i Karls
krona, hade diskuterat med mig om 
musikterapiformen GIM (Guided Ima
gery and Music), som Dag Körlin in
troducerat i Sverige. I SeniorPsykologen 
3:2009 s. 17 presenterar Birgit Lun
din terapiformen med utgångspunkt i 
en föreläsning som Dag Körlin hade i 
Östra regionen. 
 Eftersom jag har viss erfarenhet av 
terapimetoden tänkte jag att det skulle 
vara ytterst lämpligt att få en upple
velse av hur metoden verkar. Claire 
hör nämligen till de fåtal utövarna av 
terapimetoden här i Sverige. Därtill 
kom att Claire bor i Karlskrona – vårt 
världsarv. 

Galjonsfigurer och lunch
Karlskrona vid vattnet och med spän
nande omgivningar kunde bli ett in
tressant utflyktsmål i maj innan vi skil
des inför sommaruppehållet. Eftersom 
de flesta av regionens medlemmar bor 
kring MalmöLundområdet är det en 
bit att köra för att nå målet. 
 Att då under ledning av Claire få en 
GIMupplevelse skulle kanske göra att 

Vårmöte med världsarv och musikupplevelser
vi fick just den avspänning som kan 
behövas efter en lång biltur och god 
lunch. 
 Vi kom åtta deltagare dels från södra 
Skåne dels från Småland och Blekinge 
till ett Karlskrona i försommarskrud. 
Vårt första mål var Marinmuseet med 
en utmärkt lunchrestaurang och möj
ligheter att bekanta sig med samling
arna bl a de storslagna galjonsfigu
rerna, som skulle skydda fartygen från 
allt ont. 

Musik och avslappning
Sedan fick vi av Claire möjlighet att ta 
del av metoden GIM. 
 Det kändes vilsamt att efter alla 
intryck vi fått gå in i en avslappning 
och fokusera vår uppmärksamhet på 
den musik Claire valt ut till oss. I GIM 
lyssnar man på klassisk musik.
 I sin inledning har Claire förklarat 
att den klassiska musiken är mångty
dig, mångfasetterad och komplex. Den 
har struktur, takt, textur och harmoni. 
Härigenom kan musiken spegla flyk
tiga inre tillstånd. I denna komplexitet 
kan själen välja det den behöver. För 
den som är i terapi ges således en möj

lighet att bearbeta problem, att växa, 
att läkas och helas.  
 För min del, när jag lyssnade på mu
siken, skapades en stund av lugn och 
ro. En känsla av glädje över den om
givande naturens rikedom växte fram. 
Det var något att hämta krafter ur. 

Näring för själen
Claire menar att musik är näring för 
själen. Musiken talar känslans språk 
och uttrycker det outsägbara. Jag er
for att musiken framkallar upplevelser 
just i det ögonblick jag lyssnar. Enligt 
Claire kan man se upplevelserna som 
en manifestation av psykisk energi. 
 Det var väl just det vi behövde så i 
slutet av dagen. 
 Innan vi skildes besökte vi en ut
siktspunkt, där vi fick en magnifik 
överblick över stora delar av Karlskro
na och den omgivande skärgården.
 Påfyllda och stärkta av intensiva in
tryck och upplevelser ställde vi kosan 
hem. Det var en härlig och rik dag som 
vi är glada för att du gett oss. 

Ingrid Göransson

Rapport från regionerna/Södra 

Omvandlingens kraft – Warhol möter Munch

Fortsättning på nästa sida

Höstens första program i 
vår region var en utflykt 
till museet Louisiana ut
anför Helsingör. För oss 

skåningar är detta museum ett riktigt 
vattenhål med sina utställningar och 
olika kreativa aktiviteter. Byggnaderna 
smyger sig in i naturen med sina stora 
fönster, som öppnar överraskande vyer 
med skulpturer, trädformationer och 
en frodig växtlighet. Plötsligt har man 
en svindlande utsikt över Öresund. 
Byggnaden ligger relativt högt upp och 
mot sundet ligger en badplats. Just den 
här blandningen av högt och lågt, ut
ställningsverksamhet och lekfullhet i 
god förening skapar museets speciella 
charm. 

Fruktbart möte
Utställningen Warhol – Munch tycker 
jag talar till oss psykologer på ett spe
ciellt vis. Vårt arbete går som jag ser 
det mycket ut på omvandling – föränd
ring – gamla synsätt och vanor ska ta 
nya fruktbara gestaltningar i möten 
med dem som söker oss.
 Vad kan komma ut av ett möte mel
lan Munch, en konstnär som är känd 
för att fördjupat våra existentiella te
man kärleken, svartsjukan och ånges
ten i sin konst och den ytlige Warhol, 
med sina Brillokartonger, Campbells 
konservburkar, Marylin Monroe etc. i 
ständig upprepning. Han säger om sig 
själv att han vill vara en maskin.  Han 
hade en mycket stor produktion. Hans 

ateljé kallades också för The Factory. 
 Är det inte ett möte mellan eld och 
vatten – lite väl svårt att se seriöst på? 

Munchs ikoner 
Utställningen har tillkommit på ini
tiativ av Louisianas direktör Poul Erik 
Tøjner. Han menar att det finns myck
et som förenar dem – att Warhol i sin 
dialog med Munch fördjupar förstå
elsen av de existentiella frågorna och 
skapar omvandlingar och variationer. 
(Tøjner P E (2010). Twin Peaks – bil-
lede og forbillede.  Louisiana Magasin, 
32. Maj 2010, 4–3.
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Warhol tar sin utgångspunkt i fyra av 
Munchs mest ikoniska grafiska arbe
ten nämligen Skriet, Madonna och 
Självporträtt från 1895 samt Broschen. 
Eva Mudocci från 1903. Skriet – som 
vi förknippar med total ångest – den 
moderna människans grundstämning, 
Madonna – den orgastiska kvinnan 
med spermier runt sig och ett foster 
nere i hörnet – den nya tidens kvinna 
samt Självporträtt – en slocknad, för
stelnad människa, som sett för mycket 
av världens olyckor och lidande. Slut
ligen Broschen, en bild av en lycklig 
människa, härbärgerande sig själv och 
en motbild mot konstnärens oro.

Warhol skapar dialog
Det är med dessa grafiska verk War
hol skapar en dialog – ett inträngande 
i Munchs värld. I olika omvandlingar 
fördjupas upplevelserna för betrakta
ren. Bl.a. genom varierande färgsätt
ning utvinner Warhol nya dimensioner. 
Han parar också samman Madonna 
och Munch själv, i en sorts döddans. 
 Warhol gav inte ut dessa grafiska 
blad. Istället arbetade han med dem 
och skiftade ständigt färgerna. De in
gick aldrig i en massutgivning. 
 Louisiana kan således ställa ut 30 av 
dessa tryck i kontrast till ett tjugotal 
av Munchs grafiska tryck. På så sätt 
kan betraktaren följa Warhols trans
formationer av Munch.
 I dessa transformationer kommer 
Warhol nära Munch. Även Warhol 
var upptagen av samma frågor som 
Munch – de existentiella frågorna om 
död, sexualitet och identitet. 

Warhols ytlighet omvärderas
Tøjner framhåller att här ser vi hur 
myten om Warhols ytlighet måste 
revideras. Visst blev Warhol stän
digt förknippad med popkonsten och 
mediesamhällets glättighet, men i 
den konstnärliga dialog han har med 
Munch avslöjar han sin smärta och 
fascination inför de eviga frågorna. 
Han träder upprepade gånger i kon
takt med Munchs konst och fördjupar 
sin dialog. De båda konstnärerna de
lar samma allvar. 
I vår roll som psykologer blir vi invite
rade av dem som söker upp oss till att 

Omvandlingens kraft...
Fortsättning från föregående sida

Rapport från regionerna/Södra 

”När vi möter Munch genom Warhol får vi tag på nya 
dimensioner i Munchs konstnärskap.” 

dela smärta och lidande, men också 
till att förlösa och nå den andres ska
parkrafter till förändring.

Nya aspekter på Munch och Warhol
Warhol ses som upprepningens konst
när och uppfattas ofta i detta avseende 
väsensskild från Munch, men säger 
Tøjner finns det inte drag av upprep
ning hos Munch? Tøjner pekar på att 
samma tendens finns hos Munch, men 
Munch skapar inte serier som War
hol. I stället återkommer han till sina 
konstnärliga smärtpunkter. Det finns 
t ex 3–4 Skriet och ett stort antal Ma-
donnor. 
 Vad handlar detta egentligen om? 
Tøjner svarar att de båda söker att 
skapa ett nytt språk eller i varje fall 

nya ord i det konstnärliga språket. 
När vi möter Munch genom Warhol 
får vi tag på nya dimensioner i Munchs 
konstnärskap. Warhol bidrar till en 
omvandling av hur vi ser på Munch. 
Det blir en utvidgning och fördjupning 
av det vi ser.  
 I våra samtal söker vi också hjälpa 
fram nya ord och ibland ett nytt språk, 
som kan befria.
 På Louisiana har Tøjner skapat en 
utställning som på olika vis berörde 
oss med en omvandlingens kraft. Vi 
nådde en ny förståelse av de välkända 
verken men såg också nya aspekter hos 
konstnärerna. 

Ingrid Göransson 
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av John Wipp. (John Wipp 1927–2005)
Aulan är nyrestaurerad och allt är 
fräscht som 1971 då utsmyckningen 
”Spectacolore” tillkom i den nybyggda 
Svaneskolan i Lund. 
 När man träder in i aulan öppnar 
sig en rymd i blått och en känsla av 
harmoni sprider sig genast inom en. 
Blickarna dras uppåt till en molnhim
mel målad på duk och till löst häng
ande aluminiummoln med uthamra
de regndroppar – till en stor regnbåge 
spänd över hela aulan – till väggarna i 
grå betong med ”molnfigurer” och så 

till stolarna i blå och blågröna nyanser 
– som havet. Ljusblixtar längs sidorna 
utgör en raffinerad belysning – ett vä
derlandskap med vädrets motsättning
ar!
 Tillsammans med Anne de Laval 
Wipp, hustru till John Wipp och 
psykologkollega reflekterade vi över 
konstverket och dess olika delar. As
sociationer väcktes ju mer man lät sig 
fångas in bland molnen där figurer dök 
upp, allt fler efter hand. Vi fick bl a as
sociationer till sjuttiotalets kalla krig 
och ”love and peace”. 

Svaneskolans aula – en hänförande konstnärlig gestaltning
 Vi konstaterade att man då, 1970, 
lade stor vikt vid den kulturella ut
smyckningen av en skola. Det skedde 
mycket tack vare KG Ljunghill, kultu
rell och drivande skoldirektör i Lund 
på den tiden. Men vi gladdes också 
över att man idag bekostat denna ge
nomgående restaurering! 
 – En stimulerande och inspirerande 
miljö för elever, konferens och teater
besökare att befinna sig i och en rik
tigt stark konstupplevelse för oss! 

Marianne Gottfries

Karin Stjernqvist, professor i psyko-
logi, talade om våra allra minsta. Ka-
rins forskningsområde sedan 80-ta-
let handlar om de barn som fötts före 
fullgången tid, dvs prematurer eller 
barn födda preterm, och speciellt de 
som fötts mycket för tidigt. Karin var 
också landets första psykolog som 
redan 1993 anställdes på en neona-
talavdelning.
 Karin och hennes forskargrupp har 
varit och är mycket produktiva vilket 
framgår vid en snabbtitt på nätet av 
hennes många publikationer (se bl a 
Psykologtidningen nr 1/2009 och Lä
kartidningen nr 42/2010 )
 Ett barn betraktas som prematurt 
om det fötts före graviditetsvecka 37, 
dvs efter en gestationsålder av högst 
36 veckor.

Varje år föds ca 100.000 barn i Sveri
ge, varav sex procent definieras som 
”för tidigt födda”, dvs födda i gravidi
tetsvecka 33–36. Som mycket för tidigt 
födda betecknas de som fötts vecka 29 
till 32 (en procent av levande födda) 
och som ”extremt mycket för tidigt” 
födda de barn som fötts före vecka 29 
(0,4 procent, ca 400 per år). Av dessa 
allra minsta barn, som väger 1000–500 
gram vid födseln, överlever i dag ca 80 
procent.

Anknytningsprocessen försvårades 
i början
Mot slutet av 70talet ingick psykolog 
Eva Hansen och jag i ett tvärvetenskap
ligt forskningsprojekt som studerade en 
population av samtliga barn som fötts 
i Malmö under en 13månadersperiod 

före graviditetsvecka 37. Vid den tiden 
överlevde de allra minsta oftast inte 
neonatalperioden, så endast enstaka 
barn i vår grupp var ”extremt mycket 
för tidigt födda”. Ursprungligen avsåg 
den psykologiska delen av projektet 
mödrarnas krisreaktioner och en mo
dell för krisintervention, men kom att 
omfatta även observation av den tidiga 
interaktionen mor–barn på neonatal
avdelningen samt utvecklingsbedöm
ningar av barnen. Mödrarna, som ti
digare bara fått se sina nyfödda genom 
en glasruta, fick visserligen nu besöka 
sina barn på neonatalavdelningen men 
många orkade/kunde eller ville inte 
komma dagligen och för en del glesa
des besöken ut ju längre barnen var 
kvar. Anknytningsprocessen 
mor–barn försvårades av oro 

Född för tidigt. Hur gick det sedan?

Sedan några år tillbaka har vi seni-
orpsykologer haft förmånen att hål-
la våra möten i Institutionen för psy-
kologis lokaler, som ligger centralt 
i Lund. eftersom lokaltillgången är 
en s k trång sektor har tiden mellan 
kl. 15.30–17.00 varit den som vi stän-
digt kunnat använda. För de av våra 
medlemmar som kommer resande 
är ofta 90 minuter inte något som 
man ger sig i väg på. en del av våra 

medlemmar har därför uttryckt öns-
kemål om möten som t.ex. varat en 
halv dag. Den 29 september gjorde 
vi ett försök med en ministudiedag, 
som började kl 13.00 med att vi åt 
lunch tillsammans. Vi fortsatte se-
dan till Svaneskolan för att där se på 
en installation av konstnären John 
Wipp. Den hade nu restaurerats och 
var återställd i sin forna glans.
 Därefter hade vi två inslag av före-
läsningskaraktär på institutionen. 
Ministudiedagen slutade kl 17.00. Vi 

var 15 deltagare. Dessvärre var några 
av våra mest trogna medlemmar för-
hindrade att komma p g a sjukdom. 
Regionen har cirka 40 medlemmar. 
 Vi brukar vara mellan åtta till 
knappt tjugo deltagare. Med tanke 
på att regionen inte har så många 
medlemmar var uppenbarligen mi-
nistudiedagen något som tilltalade 
våra medlemmar. 
 Nedan kommer referat av det som 
presenterades på ministudiedagen.

MINISTUDIEDAG
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för barnets överlevnad och alltför få 
tillfällen till interaktion med barnet.  
De späda barnen utsattes för kraftiga 
ljud och ljusstimuli i kuvösen och det 
fanns föga kunskap om hur en sådan 
extrauterin miljö kunde påverka den 
neurologiska utvecklingen av en omo
gen hjärna.

Stor skillnad idag
När Karin påbörjade sin forskning i 
Lund på 80talet var miljön på neo
natalavdelningen gynnsammare för 
anknytningsprocessen men barnen 
utsattes fortfarande för höga ljud och 
stark belysning i kuvöserna. Karin in
troducerade efter modell av Heidelise 
Als i USA den s k NIDCAPmodellen 
som bl a innebär satsning på att re
ducera de stimuli barnet utsätts för i 
kuvösen och anpassa dessa efter grad 
av neurologisk mognad samt att aktivt 
involvera föräldrarna i vården på neo
natalavdelningen.
 Numera finns ett team av sjuksköter
ska, psykolog, läkare och sjukgymnast 
som gör uppföljning av de för tidigt föd
da under intensivvårdsperioden. Flera 
psykologiska ut vecklingsbedömningar 
görs från 1 till 5,5 år och medicinsk 
uppföljning till 18 år. Intervention en
ligt NIDCAP görs vid 34 veckor kro
nologisk ålder samt tre år senare.

Fokus på tidigast födda
I sin forskning  inriktade sig Karin  på 
att särskilt studera de ”extremt för 
tidigt födda” prematurerna. I Södra 
sjukvårdsregionen föddes under åren 
1985 och 1986 129 barn före vecka 
29 med en genomsnittlig födelsevikt 
av 1042 gr. Hälften överlevde och un
dersökningsgruppen gruppen kom att 
bestå av 61 barn. Dessa barn har följts 
kontinuerligt upp till 18 års ålder med 
avseende på främst kognitiv nivå i jäm
förelse med fullgångna barn.
 Vid ett års ålder låg gruppens ut
vecklingskvot i genomsnitt en stan
dardavvikelse under kontrollgruppens. 
Denna skillnad kvarstod vid 4 år då 
man också konstaterade syn, hörsel 
eller CP skador hos 8 barn. 
 Vid 10 års ålder hade barnen ännu 
inte kommit ikapp. En liten andel, åtta 
procent, hade större neurologiska ska
dor. Enligt WISC var  genomsnittlig IK 
89 jämfört med kontrollgruppens IK 
105  och 15 procent hade en IK under 
70. Spridningen var dock stor i båda 
grupperna. VMI visade att barnens per
ceptuella förmåga låg på åttaårsnivån. 
Enligt CBCL hade 32 procent av barnen 
någon form av beteendestörning  jäm
fört med tio procent av de fullgångna. 
ADHDsymtom sågs hos 20 procent av 
barnen och 38 procent presterade un
der genomsnittet i skolan. Nästan alla 

gick dock i normalklass.

Krisreaktioner hos föräldrarna
I föräldraintervjuer studerades också 
konsekvenser för familjen och man fann 
att 70 procent av mödrarna och 60 pro
cent av fäderna hade haft krisreaktioner 
i samband med den för tidiga födseln.
 Den senaste uppföljningen har gjorts 
vid 18 år av doktorand AnneLi Hallin. 
Enligt WAIS har prematurgruppen en 
genomsnittlig kvot på 93, jämfört med 
107 för kontrollgruppen.  ara sex pro
cent har nu en IK under 70. Hälften av 
gruppen hade valt praktiska linjer på 
gymnasiet. Enligt egenrapport (Beck) 
finns inga skillnader vad gäller depres
sion, ilska eller självbild. Färre var utå
tagerande än vid tio år. I relationen till 
andra vuxna fanns i  gruppen fler med 
ambivalent anknytning och de hade 
färre sociala kontakter jämfört med 
kontrollerna.
 Sammanfattningsvis kan man kon
statera att de flesta i gruppen klarar 
sig bra i skolan som unga vuxna, har 
god självbild och inga påtagliga bete
endestörningar. Den tidiga skillnaden 
i kognitiv nivå, ca en standardavvikel
se, mellan de  barn som fötts extremt 
mycket för tidigt och de som fötts i 
väntad tid kvarstår vid 18 år. Det är 
dock viktigt att beakta att resultaten 
visas som gruppgenomsnitt och sprid
ningen är genomgående stor hos båda 
grupperna. Det skulle vara intressant 
att belysa individuella variationer re
laterade till t ex gestationsålder, kön, 
eller social bakgrund inom gruppen.

Överlevnaden ökar
Överlevnaden av mycket små barn, 
födda före vecka 27 och med en födel
sevikt under 1000 gram ökar. Gränsen 
för viabilitet har sänkts kontinuerligt 
från att 95 procent av dessa barn av
led i början på 70talet till att 95 pro
cent överlever i dag (Läkartidningen 
nr 42/2010). Det är ett etiskt dilemma 
att avgöra vilka insatser som ska göras 
för denna grupp. Karin kommer att 
fortsätta sin forskning med att särskilt 
studera denna grupp som föds extremt 
omogna och lågviktiga.

Carin Dedijer

De flesta förtidigt födda klarar sig bra i skolan som unga vuxna, har god 
självbild och inga påtagliga beteendestörningar.
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Evelyn Alexius följde upp sin före
läsning från i våras genom att denna 
gång belysa metoder i arbetet med läs 
och skrivsvårigheter. Funktionshind
ret om det inte ges hjälp och stöd för 
bearbetning, har alltid varit ett svårt 
handikapp. I dag är det emellertid om 
möjligt ännu svårare att bära p g a den 
starka betoningen på att kunna läsa 
och skriva som datoranvändningen 
skapat. 
 Jag lyssnade på några underskö
terskor, som just talade om hur de
ras arbete har ändrats i riktning mot 
ökad datoranvändning och krav på 
dokumentation på ett annat vis än ti
digare. Det är emellertid inte endast i 
yrkeslivet inom de flesta verksamheter 
som det krävs en god läs och skriv
förmåga. Också på fritiden ställs det 
liknande krav. För att kunna hänga 
med sina kamrater måste ungdomarna 
i dag kunna blogga, surfa på Facebok, 
twitta etc. Sms är också nödvändigt 
att behärska.
 För en person med detta funktions
hinder är datorn både hämmande och 
en möjlighet. Det kan kännas svårt att 
visa upp sina misslyckade texter. Sam
tidigt är det en utmaning att försöka 
bli bättre och träna mycket. Evelyn 
framhåller just att träningsmomentet 
är ytterst viktigt för att komma till
rätta med handikappet. Där är datorn 
och andra tekniska hjälpmedel ett gott 
stöd och kan underlätta. 

tidig upptäckt viktig
Det är viktigt att funktionshindret 
upptäcks så tidigt som möjligt, för att 
utfallet av insatta åtgärder ska få en 
god effekt. 
 Funktionshindret är inte något som 
växer bort utan det krävs ett stöd för 
att lära in lämpliga arbetssätt och som 
utvecklar läs och skrivförmågan. Ju 
tidigare hjälpen kan sättas in desto 
bättre. Samtliga hjälpmedel måste där
för finnas tillgängliga från skolstarten 
som en naturlig del i skolmiljön. Alla 
behöver lära sig studietekniska färdig
heter vare sig de saknar problem vad 

Metoder i arbetet med läs- och skrivsvårigheter
gäller läs och skrivförståelse eller de 
bär på en omfattande problembild.
Dyslexi kan yttra sig mycket olika från 
individ till individ. Det finns ingen 
skarp gräns mellan specifika läs och 
skrivsvårigheter/dyslexi och allmänna 
läs och skrivsvårigheter. Den gränsen 
är flytande. Hindret kan också vara 
mer eller mindre omfattande. Dess
utom ingår dyslexi också ofta i andra 
diagnoser bl.a. ADHD, Damp, Asper
ger och Autism. 

Modeller för utredning
De som har hindret behöver således 
många olika hjälpinsatser, vilket krä
ver omfattande utredningar. 
 Svenska Dyslexiföreningen/stiftelsen 
har arbetat fram en modell som om
fattar

•	 Pedagogisk	utredning
•	 Psykologisk	utredning
•	 Medicinsk/neuropsykiatrisk	
 utredning
•	 Logopedisk	utredning

Ingen yrkesgrupp har ensamrätt att 
ställa diagnosen, dyslexi. Det krävs en 
grundlig, tvärvetenskaplig kartlägg
ning av elevens läs och skrivsvårighe
ter. De olika specialisterna kan sedan 
föreslå de bästa hjälpmedlen och stra
tegierna för att komma tillrätta med 
funktionshindret.

Kognitiva metoder
Som psykolog arbetar Evelyn med olika 
kognitiva metoder och olika normera
de läs och skrivmetoder etc. Eftersom 
det är så många olika aspekter som ska 
belysas varierar undersökningsförfa
randet från person till person. 
 I utredningen ställs sedan testresul
taten samman med anamnes och olika 
andra beskrivningar t ex om hur be
teendet varit i undersökningssituatio
nen men också hur den undersökte 
uppfattas i skolarbete och av föräld
rar. Därtill kommer att den unge är 
mitt uppe i sin utveckling, som kan ta 
olika vägar. 
 Utredningarna får således inte vara 
för gamla för att gälla om det t ex be
hövs förlängd provtid vid högskole
provet, körkort etc. 
 Slutligen föreslog Evelyn två doktors
avhandlingar av psykologer som bely
ser dyslexi. Gunnel Ingessons avhand
ling heter ”Att växa upp med dyslexi i 
kognitiva, psykosociala och salutogena 
faktorer”. Den andra är skriven av Ka
rin Zetterquist och titeln är ”Diagnos 
eller icke diagnos, till vad nytta”.

Ingrid Göransson 

”Ju tidigare hjälpen 
kan sättas in 
desto bättre. 

Samtliga hjälpmedel 
måste därför finnas 

tillgängliga från 
skolstarten som 
en naturlig del 
i skolmiljön.”
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Fascinerande bilder och spännande 
berättelser från Antarktis fick Södra 
ta del av på oktobermötet. Det var Jarl 
Risberg och Olof Rydén som presen-
terade sitt bildspel ”Vår resa till Ant-
arktis”. Här följer en kort resumé och 
försök av evelyn Alexius att förmedla 
deras fantastiska, upplevelserika 
äventyrsresa till Antarktis, som också 
av en del kallas ”världens ände”. 

Antarktis är större än hela Europa 
och täckt av jordens största inlandsis 
upp till flera km tjock. Resan började 
då det var vår på södra halvklotet, 
då denna kontinent exploderar av ett 
rikt djur och fågelliv. Antarktis är 
den kallaste och högsta kontinenten 
på jorden. Isen innehåller vår planets 
största sötvattensreserv. Antarktis är 
också kontrasternas kontinent. Skön
heten är sagolik och ljusreflektionerna 
på isen och i vattnet är fantastiska 
och överträffar allt. Isbergen ”kalvar 
av” från inlandsisen med stycken som 
kan vara enormt stora och mäktiga. 
Antarktis består förutom av is även 
av bergskedjor, sjöar och vattendrag. 
Runt Antarktis bildas även nyis.
 Deras första resmål per flyg var 
Buenos Aires, huvudstaden i Argen

tina, som också är känd som tangons 
huvudstad. Sedan fortsatte resan till 
Eldslandet, som lär vara ett paradis 
för naturälskare, och till Ushuaia som 
är världens sydligaste stad. Vidare 
färd med fartyg som hade argentinsk 
besättning och var välrustat med hög 
standard. De hade god utsikt över 
landskapet som passerades.
 Övriga deltagare på resan var en 
blandad grupp på 50 personer mellan 
12  till 70 år. Reseledarna var välutbil
dade och kunniga.
 När de passerade Antarctic Con
vergence, som utgör gränsen till Ant
arktis, började redan isberg i olika 
storlekar försköna utsikten ännu mer. 
Antarctic Convergence har en tempe
ratur mellan 0 grader till +2 grader. 
Vädret är mest blåsigt här.
 Det finns mängder av havsfåglar och 
däggdjur, som lever på isen och i vatt
net. Jarl och Olof gav oss en lista över 
de djurarter, som de hade observerat 
under resan. Pingvinerna syntes domi
nera och av dem fanns det tre arter. 
Deras häckplatser syntes tydligt, efter
som de grisade ner enormt efter sig. 
Av sälarna fanns det också tre arter. 
De fick även uppleva en flock späck
huggare, som är den största delfinar

ten. Albatrosser och stormfåglar cirk
lade också kring fartyget under resan.  
Vattnet är mycket näringsrikt. Vanlig 
föda för djurbeståndet är lysräkan, 
som också kallas ”krill”. Labbfåglarna 
kretsar ofta ovanför pingvinerna, när 
de lägger ägg, för det händer att de tar 
äggen, om tillfälle ges.

 Det som fascinerade var tystnaden i 
detta säregna landskap med lavakläd
da bergskedjor och flytande isberg. De 
gjorde flera landstigningar. Det hän
der också att fartyg kapsejsar i detta 
landskap och måste larma efter hjälp 
från andra fartyg, som håller till i des
sa farvatten. Det är farligt att köra på 
drivis. Man upptäcker fortfarande nya 
öar i detta landskap. 
 De passerade också valfångstbukter 
och forskningsstationer, som håller på 
att förfalla. Norrmän och argentinare 
kommer här inte överens med anled
ning av människan grymhet i jakten 
på valar och fåglar. Det finns lagar och 
förordningar, men de följs inte av alla.
 Man har också diskuterat klimatför
ändringarna med temperaturförhöj
ningar på ett par grader. Men det finns 
inga säkra bevis, att det förekommer 
starka temperaturförändringar.
 Deltagare fick ett certifikat utfärdat 
för de landstigningar de genomförde 
under resan.
 Turisterna ökar idag till dessa kalla 
trakter. Anledningen till dessa resor 
varierar, men det talar för ett väl
stånd i de rika länderna, som gör att 
man kan satsa många tusenlappar på 
denna fascinerande upplevelse. Detta 
välstånd är inte problemfritt med hän
syn till att naturen är ytterst känslig 
för vår påverkan.

Evelyn Alexius

Resa till Antarktis

Rapport från regionerna/Södra

En antarktisk labb svävar över häckande pingviner på jakt efter ett obevakat ägg.
Foto: Jarl risberg

”Det som fascinerade var 
tystnaden i detta säregna 
landskap med lavaklädda 
bergskedjor och flytande 

isberg”
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I vår ambition att ut
forska Linnés alla 
Herbationes Upsali-
enses hade turen kom
mit fram till Herbatio 

Waxalensis. På hans tid började sti
gen nästan nere vid Fyrisån. Idag får 
man bila upp till Nyby i utkanten av 
stan för att hitta utgångspunkten. I 
den hafsiga, klafsliga Upplandsleran, 
tegelbrukens förutsättning, kunde vi 
till vår glädje, trots tidig höst, i Lin
nés anda bestämma flera växter. Bland 

Rapport från regionerna/Norra 

Lamium album

Besök på ”Nya Psykologen” 
Biträdande prefekt Peter Juslin hälsa
de välkommen och berättade om hur 
institutionen var organiserad i under
visning och forskning. Vi hittade igen 
en del grenar som funnits på vår tid, 
och kunde förundras över att percep
tionsdelen och i praktiken trafikforsk
ningen inte har något stort utrymme 
längre.
 Vi besökte laboratoriet för späd
barnsforskning. Detta är en del av 
Uppsala Universitet som vunnit stor 
uppskattning, också utomlands. Vi 
fick se exempel på rum, där man mäter 
olika sensomotoriska och kognitiva 
förmågor hos små barn. Clara Schmi-
tov och Ben Kenward, två unga och 
entusiastiska forskare, presenterade 
lite av sin forskning för oss seniorer. 

Fantastiskt att få del av deras glöd och  
kunskaper.
 Institutionen har ju sedan våren 
2010 sina lokaler i Blåsenhus och det 
var spännande att sedan visas runt av 
Katarina Petersson. En modernt kal 
miljö med många öppna platser för stu
denterna att sitta och läsa i eller samlas 
för grupparbeten. Hur kan man kon
centrera sig?
 Avslutningen blev en stunds trev
lig samvaro med Alumnföreningens 

annat Scabiosa arvensis och några 
ståtliga Urtica dioica. Till vår glädje 
fanns även flera spår av Lamium al-
bum. Nu återstår en av vandringarna 
nämligen Herbatio Jumkilensis. Den 
tyckte Linné helst skulle företas sist av 
vandringarna och det kommer även vi 
att göra 2011.

Biträdande prefekten Peter Juslin berät-
tade om förändringar på institutionen.

Marianne Petersson, Gunvor Ängfors och till höger Katarina Petersson som lade 
ned mycket arbete på att ge oss en spännande visning.

styrelse. Seniorerna kunde glädja sig 
åt en verkligt spännande och givande 
eftermiddag. Vi är mycket tacksamma 
för allt arbete Katarina Petersson, in
stitutionens studievägledare, lagt ner 
på denna lyckade och minnesvärda 
programpunkt i Norra Regionen.

Linnévandring
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Solveig Johansson Bohman tog emot oss på Flogsta 
Vårdcentral och vi hade en mycket livfull och intres
sant stund med många frågor från oss gamlingar om 
hur det går till numera.
 Vi hade bokat in oss hos Solveig Johansson Boh
man, för att vi är intresserade av hur en psykolog 
arbetar och har möjlighet att utforma sin roll på en 
vårdcentral. Vår bestämda åsikt är att en psykolog för 
vuxna fyller en mycket viktig funktion i en personal
grupp inom primärvården och vi gläder oss åt att det 
börjar bli vanligare att tjänsten finns om än i alltför 
litet antal.
 Vi fick information om vilka problem som remitte
ras till psykolog, om hur nätverket för psykologer ser 
ut, om hur samarbete med kuratorer fungerar och om 
många fler inslag i arbetet.
 Solveig Johansson Bohman har lång erfarenhet 
både av arbete inom psykiatri och primärvård som 
psykolog och vi hoppas att Flogsta Vårdcentral för
står att uppskatta den tillgång de har i henne. 
 Seniorerna i Norra regionen är mer än nöjda med 
utflykten till Flogsta och det varma mottagande vi 
fick där.

Möte med Vårdcentralpsykolog

Du glömmer väl inte att betala medlemsavgiften för 2011, 100 kr?
Seniorpsykologernas plusgiro är 434 0151-2

Rapport från regionerna/Norra 

Karin Börjesson

Inga Hedberg-Sowa 

Gunvor Ängfors

Solveig Johansson Bohman 
berättade livfullt om arbetet 
på sin vårdcentral.
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Debatt
I förra numret av Seniorpsykologen publicerade vi en debattartikel 
av Lennart Parknäs som handlade om psykologers många vidareut-
bildningar efter examen. Vi inbjöd också våra läsare till att komma 
med synpunkter. Här är Jan Åströms inlägg i debatten. Han ifråga-
sätter Psykologförbundets ambitioner att ständigt höja  psykolo-
gers kompetens i ett samhälle som under längre tid brottats med 
krympande ekonomiska resurser inom vård, skola och omsorg.

Lennart Parknäs debattinlägg, ”Med
lemmarna har aldrig dugt för Psyko
logförbundet” i nr. 2 av årets Seniorp
sykologen, har väckt min och många 
av mina pensionerade psykologers be
undran för den kollega, som till skill
nad från oss andra, vågat sätta ner fo
ten och säga ifrån, när det gäller den 
skenande kompetensutvecklingen eller 
som många av oss känner ”blir vi på 
pappret aldrig dugliga psykologer?”. 
Lennart Parknäs gör en grundlig och 
bra analys av utvecklingen och får 
sedan till stora delar stöd  för detta i 
”HansOlof Lispers tankar om Park
näs debattinlägg”.
 Vart leder Psykologförbundets över
ambitiösa utbildningsprogram? Jo, att 

Överambitiöst utbildningsprogram för psykologer
många redan färdigutbildade, kanske 
med mångårig psykologisk erfarenhet i 
bagaget, tvingas till ytterligare studier 
för sin karriär och därmed stigande stu
dieskulder. Belöningen i form av högre 
lön brukar dock inte alltid gå igenom i 
löneförhandlingar och i den mån den 
gör det  får det senare sina konsekven
ser. Samhällets institutioner säger sig 
alltför många gånger inte ha råd att be
tala ”höga” psykologlöner utan anstäl
ler istället ”epapsykologer” som  bete
endevetare och coacher med betydligt 
mindre utbildning och mera modesta 
lönekrav trots att tjänsterna är så kon
struerade att de många gånger kräver 
psykologkompetens. Detta medför att 
vi så småningom får en psykologkår 

med ett stigande antal medlemmar 
som är eller blir arbetslösa med all den 
tragik som detta medför. Har vi alltså 
råd med en sådan ”inflationsdrivande” 
utbildningspolitik? HansOlof Lispers 
alternativ idé att ”Den femåriga ut
bildningen kan bli bättre men den skall 
inte bli längre” tycker undertecknad är 
bra både för våra patienter och klienter 
men också för oss själva och vårt psy
kiska välbefinnande.

Jan Åström
trettitalist, som någonstans mot sin vilja 
dragits med i den skenande kompetensut
vecklingen och ifrågasätter om alla dessa 
”tillägg” i utbildningen gjort mig till en 
bättre psykolog.

En rolig nyhet för alla som gått psy
kologutbildningen i Stockholm är att 
man har startat en alumngrupp på 
Psykologiska institutionen. Att gå med 
i alumnnätverket ger tillgång till  insti
tutionens  alla olika aktiviteter som fö
reläsningar, disputationer, tillgång till 
aktuell kunskap och nya forskningsre
sultat m.m. Samt inte minst möjlighe

ter att återknyta kontakter med gamla 
kursare. 
 För att läsa mer om alumngruppen 
och dess verksamhet samt för att gå 
med i nätverket, gå in på www.su.se/
alumn. Väl inne i portalen söker du 
upp Psykologiska institutionens äm
nesgrupp och ansöker om medlemskap 
– om du så önskar. Frågor om alumn

verksamhet i stort kan ställas till Ca
rolina Eek  på info@alumn.su.se  
 Alumngrupper finns på de flesta 
universitet och högskolor. Gå in på 
Google och sök på ”alumn” om du är 
intresserad att få kontakt med institu
tionen på din studieort.

Alumngrupp i Stockholm

Vi var tvungna att ändra dag för se
naste oktobermötet eftersom lokalerna 
på Vasagatan var upptagna. Vi för
sökte nå så många som möjligt men 
ändå var det några som kom förgäves. 
Vi får bara boka lokalerna en månad i 
förväg. Det är således omöjligt att veta 
om lokalerna är ”våra” när Senior
Psykologen går i tryck. Ibland kan vi 
hinna få in ändringen i Psykologtid
ningen vilket skedde nu. Vi kan också 

lägga in en ändring på Psykologför
bundets hemsida. 
 Så inför varje möte, titta både i Psykolog-
tidningen och på hemsidan!
 Vi håller också på att komplettera 
vårt medlemsregister med epostadres
ser över de medlemmar som har till
gång till dator. Detta för att snabbt 
kunna nå så många som möjligt t ex  
vid ändring av mötesdatum eller lo
kal. 

Ni, som har epostadress eller har 
ändrat den, skicka in den till birgitta.
granholm@telia.com.
 Lokalen för jullunchen den 16 de
cember är däremot bokad och klar. Så 
glöm inte att anmäla er!
Många hälsningar från planerings
gruppen i Östra genom

Agneta Zotterman Molin
agnetaz@hotmail.com

Om e-post och lokalproblem i Östra
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Regionernas vårprogram 2011

Norra
Program Våren 2011

Vårprogrammet är ännu inte fastställt.

Sedan tidigare har vi tre olika ingredienser i våra         
teminsprogram: 

Besök på ”Psykologen” för lite uppdatering av vilken 
forskning som är aktuell, ett besök hos en psykolog som 
är verksam i något arbete och en programpunkt som 
innehåller social samvaro gärna med inslag av friskvård.

Inför våren 2011 har vi planer på att ha musik som 
tema, när vi bokar in oss på psykologiska institutionen 
i Uppsala.

Vi har redan blivit lovade att få ett möte hos Arbetsför
medlingens psykologer också i Uppsala.

Ute i Ulleråker finns ett muséum som är psykiatrihisto
riskt. Kontaktperson där är numera psykolog Gunnar 
Holm. Han också är styrelseledamot i Alumnföreningen 
i Uppsala, som vi gärna håller kontakt med. Ulleråker 
ligger på ett lämpligt promenadavstånd från staden, 
varför vi med ett besök därute på muséet förenar nytta 
med nöje.

Vår ambition att bli annonserade i Psykologtidningen 
har inte uppnåtts, varför vi kommer att meddela 
Seniorpsykologen, när vi har datum för program
punkterna. Vi kommer dessutom att per epost meddela 
medlemmar i regionen om förestående aktiviteter. 
 

Varmt välkommen!

 Norra regionens programkommitté:
Karin Börjeson,  tel 018-51 87 34
Inga Hedberg-Sowa,  tel 018-12 06 02
Hans-Olof Lisper,  tel 018-60 20 64
Ingalill Thun,   tel 018-30 21 24 

Västra 
Program Våren 2011

Onsdag 26 januari              1. Familjearbete inom den offentliga 
Kl 14.30 – 16.30 sektorn – en tillbakablick
                 2. Utveckling av parsamtal: 
   två terapeuter med ansvarsfördelning   
   utifrån ett könsperspektiv
           Socionom och leg. psykotera
   peut Kristin Gustavsdottir och
                                            Leg. psykolog och psykotera
   peut KarlGustaf Piltz  ger av
                                            sina erfarenheter

Onsdag 23 februari           Att arbeta med kvinnor som varit utsatta  
Kl. 14.30 – 16.30 för övergrepp     
               Ulla Davidsson, leg. sjukskö
   terska, socionom, leg. psykolog
                                            och psykoterapeut,  delar
   med sig av 20 års erfarenhet.
                                                     
Onsdag 30 mars            Barn-och ungdomspsykiatrin i Göteborg 
Kl. 14.30 – 16.30 – dess uppgång och fall,   sedd ur några 
        BUP seniorpsykologers  perspektiv                  
                                            Leg. psykologer och leg. psy  
   koterapeuter Anita Berntsson,
                                            Gerty Fredriksson, m fl ger   
   sina personliga berättelser.

Onsdag 27 april            Förändringsdynamik inom organisation  
Kl. 14.30 – 16.30 och näringsliv     
               Kalju Plank, leg. psykolog,
   MBA, ger personliga erfaren
   heter utifrån 40 års yrkeserfa 
   renhet.   
                                                                 
Plats för samtliga möten:      Konferensrummet, vån 3,
                                           psykologiska inst.  i Göteborg         
                                             Vi samlas till en kopp kaffe i
                                             kafeterian kl 14.00

Onsdag 25 maj                     Utflykt till Åke Högbergs kursgård       
Kl. 10.00 – 16.00 i Fjärås vid sjön  Lygnern
   Vi prövar på ett par bildterapi
    övningar till vacker musik,
                                         äter en god lunch och dricker  
   kaffe (till ett pris av 200 kr) 
                                                                                                                                              

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

 

Anmälan senast den 18 maj till Anita Berntsson
Tel. 031-16 49 57(telefonsvarare finns)
eller till Torbjorn Stockfelt, tel. 031- 711 80 55
e-post: torbjorn.stockfelt@telia.com
Anmälda kommer att erhålla en särskild inbjudan.
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Östra
Program Våren 2011 

Torsdag 20 januari  Hopp! 
Kl. 16.45  Hopp är en förening som   
    verkar för ett jämställt   
    samhälle fritt från sexuella   
    övergrepp. 
    Psykolog Ingrid Brolin berättar  
    om verksamheten
 
Torsdag 17 februari   Kultursociologiska perspektiv på 
Kl. 16.45  elevers och studenters vägar genom  
    utbildningssystemet och 68-rörelsen.
    Prof. Donald Broady från   
    forskningsgruppen Utbild
    nings och kultursociologi i   
       Uppsala berättar om pågående
     forskning, se www.
    skeptron.uu.se/broady/sec

Torsdag  17 mars  Vad betyder egentligen  ”evidensbaserad”? 
Kl. 16.45  Rolf Sandell, professor em. i  
    klinisk psykologi och psyko
    analytiker ger sin syn på evi
    densbasering, vetenskaplighet 
    och psykoterapi.

Torsdag  14 april  Programmet ej fastställt.  
Kl. 16.45    Mer information i nästa nr
     av Seniorpsykologen.

Torsdag 26 maj  Vårutflykt till tyresö slott. 
    Guidning. Borggårdscaféet 
    är öppet. Mer information i   
    nästa nr av Seniorpsykologen
  
Vi träffas om inte annat anges i Psykologförbundets loka
ler, Vasagatan 48. Var och en tar med sig något att äta. 
Vin finns till självkostnadspris. Kolla gärna programmen i 
Psykologtidningen för ev. ändringar.

Varmt välkomna!

Östra regionens programkommitté

Birgitta Granholm              tel 08-18 57 85
Birgit Lundin tel 08-731 98 72
Brita Tiberg tel 08-754 48 69
Ulla-Britt Selander       tel 08-642 58 34                                                       
Agneta Zotterman-Molin tel 08-753 04 38
E- post: agnetaz@hotmail.com 
  

Södra
Program Våren 2011

Onsdag 26 januari  Fantastiska fröknar –
kl. 15.30 – 17.00  lärarinnegestalter i svenska 
     romaner genom två sekler
                                                   Fil.dr. Anna Maria Ursing
                                                  Institutionen för psykologi 
                                                  Konferensrummet, 124

Tisdag 8 mars   Psykolog i europa 
kl. 15.30 – 17.00  Docent Stefan Jern
    Institutionen för psykologi
    Lunchrummet två trappor

Onsdag 6 april  Program under utarbetande 
kl. 15.30 – 17.00  Institutionen för psykologi
    Konferensrummet, 124 

Fredag 6 maj och   Föreningens årsmöte 2011 i Lund
del av lördagen  med åtföljande studiedag 
    och socialt/kulturellt program
    på lördagen 
    Institutionen för psykologi
    Mer information i nästa   
    nr av Seniorpsykogen 

Mycket välkommen!

Programkommitté:

Evelyn Alexius,   tel 040-41 66 79
Ingrid Göransson,  tel 040-42 31 15
Anders Hallborg,  tel 046-14 55 25
Beertil Nordbeck,  tel 044-24 18 44

Regionernas vårprogram 2011
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Seniorpsykologerna  
Sveriges Psykologförbund

Brita Tiberg, ordförande, Solängsvägen 45, 
192 54 Sollentuna, 08754 48 69,  mobil 070739 85 95. 
Epost: brita.tiberg@telia.com

Ulla-Britt Selander, vice ordf. Vintertullstorget 44, 
116 43 Stockholm, 08642 58 34, mobil 073600 15 67. 
E-post: ulla-britt.selander@comhem.se

Gerty Fredriksson, sekreterare, Badhusgatan 6, 
252 21 Helsingborg, 04220 17 21. 
Epost: gerty.fredriksson@comhem.se

Hans-Olof Lisper, kassör, S:t Olofsgatan 50 B, 
753 30 Uppsala, 01860 20 64. 
Epost: hans-olof.lisper@psyk.uu.se 
Seniorpsykologernas Plusgiro 434 01 51-2

Agneta Zotterman-Molin, Mörbydalen 16, 6 tr, 
182 52 Danderyd, 08753 04 38, 0248404 33, 
mobil 070  658 52 48. Epost: agnetaz@hotmail.com

Ingrid Göransson, Kantorsvägen 4–8, Håslöv, 
235 91 Vällinge, 04042 31 15,  
Epost: 086406570@telia.com

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

Redaktör SeniorPsykologen: Birgit Lundin, Lejonvä gen 29, 
181 32 Lidingö, 08731 98 72, mobil 070497 57 17. 
Epost: bi.lundin@glocalnet.net

Fotografer i detta nummer är Jan Risberg, 
Hans-Olof Lisper, Birgit Lundin, Brita Tiberg 
samt bilder från Wikimedia och Istockphotos.

Nya medlemmar

Albertsen, Ulla   V
Gullåkravägen 2
521 52 Floby

Hector, Cecilia  Ö
Östgötagatan 37
116 25 Stockholm

BrändstedtTauberman,    V 
Eva 
Bångejordsgatan 6
412 73 Göteborg

Linde, Barbro   S
Klyvarevägen 4
252 85 Helsingborg

Nyholm, Tommy    S
Hesterskog
575 96 Eksjö

Olofsson, Kurt   V
Högalundsvägen 20
311 72 Falkenberg

Weiss, Julianna   Ö
Drakenbergsgatan 49
117 41 Stockholm

Wetterqvist, AnnaKerstin  V
Hackspettsgatan 11
412 70 Göteborg

ÖbornFalkman, Britta   V
Box 207
475 15 KällöKnippla

Nya adresser:

Ny adress:
Anita Dahlgren   Ö
Klippgatan 16
116 35 Stockholm

GenbergKatz, Barbro   Ö
Edsviksvägen 1 E
182 57 Danderyd

Haabma, GuunaMaria   Ö
Öregrundsgatan 15
115 59 Stockholm

Knapp, Kerstin   Ö
Köpmangatan 24
111 31 Stockholm

Ljungsten, Maria    S
Duvgatan 1
575 34 Eksjö

Medlemsnytt november 2010
Morlin Nyberg, Anja   Ö
Eskadervägen 8
183 54 Täby

Oxhammar, Suzanne   Ö
Kungsholmsgatan 34, 2 tr
112 27 Stockholm

Westin, Elisabeth   Ö
Frejgatan 45
195 53 Märsta

Avlidna:

Baneryd, Kurt  Ö

Gunnarsdottir, Halldora  V

Protokollet från årsmötet 2010 finns att läsa 
på Psykologförbundets hemsida, 
www.psykologforbundet.se under fliken 
Yrkesföreningar/Seniorpsykologerna. 

c


