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Studiedag och årsmöte i Lund den 8 - 9 maj 2015.
Läs mer på sida 24 och baksidan av katalogen

Från vår ordförande
Tänkte fortsätta att uppehålla mig vid tid –
men denna gången ur ett annat perspektiv.
Jag såg ett mycket intressant program på TV
om telomerer och ”blå zooner”.
I ändan av kromosomerna finns det
DNA-sekvenser som kallas telomerer. I våra
vanliga kroppsceller förkortas telomererna
vid varje celldelning, vilket bidrar till att cellerna får en begränsad livslängd. Så är dock
inte fallet med könscellerna som ”återställs”
åt det nya fostret. För att återställa telomerernas längd i könscellerna arbetar enzymet
telomeras. Upptäckten av detta enzym gav
nobelpriset i medicin år 2009. Telomererna och enzymet telomeras har varit i forskningsfokus under de senaste åren eftersom
det visat sig att återbildningen av telomerer
kan ha en viktig funktion i bland annat åldrandet. Så långt handlar det om fakta och
vetenskap.
TV-programmet gick dock längre och lät ett
antal forskare förmedla sådant man sett eller
antar ligga bakom att telomeras arbetar mer
aktivt med att återskapa telomererna i de
somatiska cellerna och därmed ge ett längre
liv. Min tolkning av deras tankar kan kort
uttryckas som att det handlade om livsbejakande. Njut av livet, ät och sov bra, umgås
med andra och behåll en god mental hälsa,
rör på Dig och försök leva avslappat eller i
varje fall undvika stress.
Programmet tog vidare upp så kallade ”blå
zooner”. Detta är områden/regioner på jorden där man ser att människorna i genom-

snitt lever längre än vad man gör på andra
ställen. Ett välkänt sådant område är Okinawa i Japan. Man har nu funnit ett sådant
område också här i Sverige och det är Vittsjö på gränsen mellan Skåne och Småland,
hittills känt för mig genom ett damlag i fotbollens högsta serie och för att miljöpartiets
språkrör Gustav Fridolin bor där. Vad tar då
ortsborna fram när man frågar dem om varför de blir så gamla? Jo, ”Vi har ett bra liv
här” ”Vi känner varandra och är trygga”, dvs
ungefär samma saker som forskarna spekulerade om att telomeras påverkas av.
Det var där mina tankar började en egen
resa. När vi lämnar samvaron med arbetskamrater och den trygghet som det välkända
arbetslivet och yrkesidentiteten innebär, hur
skapar vi då samma sak i pensionärstillvaron? Ja, åtminstone samvaron med andra
kan ju vår förening bidra med, och kanske
kan vi också bidra till fortsatt nyfikenhet,
inte bara på vår professions utveckling utan
också på livet i stort, och därmed bibehålla
en livsbejakande inställning. Med andra ord
– locka med Er fler till vår förening och de
regionala träffarna.
Sedan förra numret av tidningen har styrelsen varit engagerad i att sjösätta denna nya
tidning Ni nu håller i. Vi har en ny redaktör
med en miniredaktion – se annan plats i tidningen – nya layoutare och ett nytt tryckeri.
Ni har också fått tidningen adresserad till Er
på ett nytt sätt. Och vi har inlett ett samar-

bete med Geropsykologernas yrkesförening.
Detta kommer Ni att märka av i tidningen
framöver genom att de kommer att vara
aktiva skribenter på olika sätt. Vi funderar
också på hur vi kan samverka för att möjliggöra att vi seniorer får träffa psykologer med
specialkunskaper inom åldrandets psykologi
när vi t.ex besöker en vårdcentral.
Styrelsen har haft ett möte i februari. Vi gick
då igenom den stadgeöversyn som skett och
vi föreslår årsmötet att anta moderniserade
stadgar som är mer i överensstämmelse med
den praxis som råder. Vår ambition är också att försöka utöka antalet regioner så att
fler medlemmar får närmre till, och därmed
större chans att delta i, regionmöten. Förhoppningsvis skulle det kanske också locka
fler medlemmar. Vid årsmötet 2014 valdes
många nya in i styrelsen. Detta innebär att
styrelsen fortfarande känns som den ”nya
styrelsen”. Även om det kommer att ske förändringar i vid årsmötet så presenteras den
styrelse vi har idag, i detta nummer av tidningen. Förändringar vid årsmötet presenteras i kommande nummer av tidningen.
Region söder har arbetat med att ta fram ett
program för årets studiedag där jag hoppas
att många av oss möts i trevlig, livsbejakande och utvecklande samvaro. God mat blir
det säkert liksom möjlighet att röra på sig
på lördagen.
Med hopp om att vi ses i Lund
Gunvor

Vi i nuvarande styrelsen presenterar oss
Gunvor Bergquist. Specialist såväl inom AO som inom kliniska området. Arbetat deltid inom Arbetsmarknadsverket i 15 år och dessförinnan
på ett arbetspsykologiskt institut. Drivit eget företag sedan 1980. Håller
på att försöka bli heltidspensionär. Verksam inom förbundet med specialistordningen. Ordförande i Seniorföre
ningen sedan förra årsmötet
Gerty Fredriksson. Har arbetat inom BUP i Göteborg inom den öppna vården och som chefpsykolog. Har fil.lic.examen och är leg. psykoterapeut
samt specialist i klinisk psykologi. Gick i pension 1996. Hade en privat
mottagning tillsammans med två kolleger från 1977 till 2009. Var under
många år verksam inom psykologiska inst. i Göteborg som timarvoderad
lärare och handledare. Ordf. för psykologförbundets etikråd i 10 år, därefter
för specialistrådet i 8 år. Med i Seniorföreningen från starten 1996, först i
valberedningen och därefter från 2001 som styrelseledamot
Anders Hallborg. Leg psykolog och specialist i klinisk psykologi, har arbetat som universitetslektor vid Lunds universitet, i olika omfattning mellan
1966 och 2007, framför allt inom psykologutbildningen. Jag var verksam
inom vuxenpsykiatrin i Kristianstad och Helsingborg ett tiotal år och mellan 1985 och 2007 som utbildningsledare och vd för IHPU, Psykologiutbildarna
Kjell Lindqvist. Landstingsanställd psykolog i Stockholm sedan 1974. Arbetat med såväl barn som vuxna inom barn-och ungdomspsykiatri respektive
habilitering. Sedan 1994 verksam som facklig förtroendeman i psykologförbundet på heltid. Avslutade yrkeslivet december 2013. Intresserad av pensionärers ekonomiska villkor

Hans-Olof Lisper. Född 1936. Undervisat på psykologprogrammets allmän
psykologiska delar; främst metod, statistik, beteendeteori och socialpsykologi.
Forskat främst kring trötthet och bilkörning och senare kring samtalsmetod.
Ursprung Dalarna och sedan 20-årsåldern boende i Uppsala
Birgitta Rydén. Leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, från
början barnpsykiatrisk och vuxenpsykiatrisk erfarenhet. 1971 den första psyko
logen, sedermera chefpsykolog inom mödra- och barnhälsovården i Göteborg.
Avslutade yrkeskarriären med forskarutbildning och disputation 2004 över
ämnet “När kvinnor och män får barn”. Parallellt egen psykoterapimottagning
Ulla-Britt Selander. Leg psykolog och specialist i arbets- och organisationspsy
kologi. Har arbetat med yrkesval och rehabilitering till arbete inom Arbetsmark
nadsverket, senast som chefpsykolog på huvudkontoret. Verksam inom förbun
det med specialistordningen och sedan några år tillbaka i Seniorföreningen
Britt Wiberg. Leg psykolog och specialist i klinisk psykologi, är leg psyko
terapeut och har handledarutbildning i psykoterapi. Har arbetat som psykolog inom barn- och ungdomspsykiatrin, som psykoterapeut och föreståndare
vid S:t Lukasstiftelsen samt som lektor vid Institutionen för psykologi, Umeå
universitet. Är sedan ett par år medlem i Seniorföreningen och styrelseledamot sedan årsmötet 2014

Ny redaktion
Tidningen Seniorpsykologen har från och med detta nummer 2015:1 en ny redaktion, rekryterad från seniorpsykologernas förenings styrelse som ansvarar för att tidningen ges ut.
Redaktionen:
Birgitta Rydén, redaktör med ansvar för text
mejladresser, telefon och
Hans-Olof Lisper, bildansvarig			
postadress till samtliga
Kjell Lindqvist, ansvarig för korrektur		
finns på sidan 23
Layout, Fuente Interactive Lab, Malmö
Tryck Elvins grafiska, Helsingborg
Med en ny redaktion följer nya tankar och idéer. Alla kommer
förhoppningsvis att känna igen tidningen men vissa nyheter vill vi tillföra
Varje nummer kommer att rymma:
Ordförandens reflektioner
och information om styrelsens förehavanden
Forskningsfrågor och litteratur.
Utformningen av utrymmet, ca en sida, kommer att få växa fram. Det kan handla om information, nyheter och debatt kring forskningsfrågor, därtill recensioner och bokanmälningar.
Egna initiativ till texter från er föreningsmedlemmar är mycket önskvärda
Sveriges geropsykologers förening
som vi påbörjat ett samarbete med kommer löpande, i en kolumn i tidningen, informera
om sin verksamhet och ge oss aktuella kunskaper
Psykologihistoriska sällskapet
tillhandahåller aktuell information i tidningen samtidigt som vi utvecklar vårt samarbete
med sällskapet
Mittuppslaget.
I varje nummer av tidningen kommer mittuppslaget vara reserverat för ett kreativt författarskap där alla som känner inspiration, lust att uttrycka en tanke eller informera om
något som lästs och satt spår kan uttrycka sig. Det kan ha karaktär av kåseri, tankar från
yrkeslivet, reflektioner kring psykologrollen eller livet som pensionerad psykolog. Det kan
vara reflektioner kring innehållet i en konferens, som i detta första numret i år, det kan
handla om ett liv som forskare, en resumé av en forskningsinsats, ett projekt som satt spår,
psykologi i samhällsdebatten eller psykologi och politik – eller kanske om avsaknaden av
psykologiska kunskaper i samhällsdiskurs och politiska beslut. Det kan uttrycka inspiration
och/eller ett kritiskt tänkande – både kring vårt yrke men också inför skeenden runt om
oss. Det kan handla om kontakter med grannländer eller internationellt – nyheter som är
värda att ta del av. Ja, listan kan göras mycket lång. Idéer och bidrag är mycket önskvärda!

I detta nummer:
Föreningen år 2014
Ny redaktion				1
Verksamhetsberättelse för år 2014
2
Revisionsberättelse 2015 för år 2014

Forskning och Litteratur
Hälsa och pensionering i Sverige		

7

Av intresse
Ordning betyder allt			
8
Geropsykologerna 			8
Psykologihistoriska sällskapet 		
9
Anhörigkonferens			19
Gerontologidag				22

Mittuppslaget
Det är bredden som är spetsen		

10

Händelser i regionerna
Norra regionen				12
Södra regionen				13
Västerbottenregionen			15
Västra regionen				15
Östra regionen				17
Regionernas program vår 		
20
och försommar 2015
Medlemsinformation			23
Dagordning för årsmötet 8 maj 		
24
Vägbeskrivning
Årsmöte och studiedag			
Program för studiedagar 8-9 maj

Regionerna. Som tidigare kommer det största utrymmet att tas i anspråk av allt som händer i
vår förening runtom i landet där alla regioner delar med sig av sina förehavanden
Idéer, annonser, påpekanden. En idé-ruta, information om kommande evenemang av intresse för
vår grupp, egna påminnelser och påpekanden tas emot för spridning till föreningsmedlemmarna.
Som redaktör för tidningen hoppas jag att den fortsättningsvis skall vara ett dynamiskt och
inspirerande kontaktorgan där alla har möjlighet att medverka. Om det är trögt att skriva,
men det ändå finns en idé är jag inställd på att föra en dialog kring ämnet ifråga (per mejl)
för att få igång skrivandet. Min roll är för övrigt att gå igenom insända manus och se att
det skrivna blir läsvänligt och att utrymmet anpassas till övrigt material.
Bilder tas tacksamt emot och skickas till redaktören för vidarebefordran till Hans-Olof Lisper. Det kan vara foton som har med ett inlägg, ett referat eller information att göra. Men
det kan också vara en bild som talar för sig själv.
Kjell Lindqvist kommer att ha det yttersta ansvaret för korrektur innan tidningen går i
tryck.
Med hopp om gott samarbete inbjuder jag till ett diskussions- och informationsforum och
inspiration till skrivande.

Utgivning.
Tidningen kommer liksom tidigare att ges ut tre gånger per
år: i början av april, augusti och
december med deadline 15/3,
1/7 och 15/11

Väl mött!
Birgitta Rydén
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Verksamhetsberättelse

SENIORPSYKOLOGER i Sveriges Psykologförbund
Verksamhetsberättelse 2014-01-01 – 2014-12-31
Styrelsen har från årsmötet 2014 bestått av följande ledamöter:
Gunvor Bergquist, Trollhättan
Ulla-Britt Selander, Stockholm 		
Hans-Olof Lisper, Uppsala
		
Anders Hallborg, Lund
		
Kjell Lindqvist, Stockholm
		
Birgitta Rydén, Västra Frölunda 		
Britt Wiberg, Holmsund
		
Gerty Fredriksson, Helsingborg
		
Birgit Lundin, Stockholm			

Årsmöte

Årsmötet hölls i Göteborg den 9 maj och
samlade 23 deltagare.
Som ordförande för årsmötet valdes Bengt
Hedberg.
Till justerare för protokollet valdes Maria
Ankarberg och Åke Högberg.
Gunvor Bergquist valdes till ordförande för
föreningen med en mandatperiod av ett år.
Kjell Lindqvist, Birgitta Rydén och Britt
Wiberg nyvaldes till ordinarie ledamöter
med en mandatperiod av två år.
Anders Hallborg, Hans-Olof Lisper och
Ulla-Britt Selander, ordinarie ledamöter av
styrelsen, har ytterligare ett år kvar av sin
mandatperiod.
Det föreslogs att styrelsen skulle adjungera
Gerty Fredriksson som sekreterare under
ett års tid.
Inga Hedberg-Sowa och Brittmarie Ullhammar, omvaldes som ordinarie revisorer
med en mandatperiod av ett år.
Ulla Davidsson och Hans Åberg valdes till
revisorssuppleanter med en mandatperiod
av ett år.
Brita Tiberg, Ingrid Göransson och Anita
Berntsson valdes som ordinarie ledamöter
av valberedningen för en tid av ett år med
Brita Tiberg som sammankallande.
Anna Lindström Chylicki omvaldes som
suppleant. Samtliga val var enhälliga.
Årsavgiften för budgetåret 2014 fastställdes
till oförändrat 100 kronor. Det informerades om att psykologförbundet nu övertagit
hanterandet av medlemsavgifterna, vilket
gagnar oss.
Synpunkter på aktiviteter regionalt och
centralt togs upp. Stimulera intresset för
kontakter med regionerna och att anordna
gemensamma resor har diskuterats i norra
regionen och även centralt i styrelsen. Det
av Ann-Marie Frisendahl startade nätverket
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ordförande
vice ordförande
kassör
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
adjungerad sekreterare
redaktör för SeniorPsykologen, adjungerad till styrelsens sammanträden
i Umeå har under året omvandlats till ny
Västerbottenregion.
Årsmötet avslutades med ett tack till avgående ordföranden Brita Tiberg samt avgående styrelseledamöterna Ann-Marie Frisendahl och Agneta Zotterman-Molin.
Tack uttalades också till programkommittén i västra regionen för gott utfört arbete.

Studiedag

I samband med årsmötet arrangerades en
studiedag i psykologiska institutionens lokaler i Göteborg. Ca 30 deltagare hade anmält sig till studiedagen, som blev mycket
uppskattad och har redovisats utförligare i
SeniorPsykologen nr 2:2014. Studiedagen
inleddes med att Brita Tiberg hälsade välkommen.
Därefter gav Anders Biel, prefekt för institutionen, en presentation av institutionen
med pågående forskning inom många olika
områden. Psykolog Isabel Nellde presenterade sitt examensarbete: Mötet mellan
ansvar och begränsningar – etisk stress hos
primärvårds
psykologer. Doktorand Lisa
Rudolfsson presenterade sin forskning:
Själavård för den som utsatts för sexuella
övergrepp. Doktorand Sofia Berne presenterade sin avhandling om utseenderelaterad
nätmobbing.
Fil.dr., leg psykolog och psykoterapeut
Birgitta Rydén presenterade därefter Mödra-barnhälsovårdspsykologernas jubileumsskrift. Till sist avslutades studiedagen med
att Kerstin Tvedmark, 1:e vice ordf. i psykologförbundet, informerade från förbundet.
Följande dag var en fortsättning på studiedagen under psykolog Åke Högbergs ledning med en underbar vandring genom den
vårgrönskande Botaniska trädgården och
efterföljande besök på Grön Rehab, där vi
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informerades om verksamheten. Även denna är utförligare redovisad i SeniorPsykologen nr 2:2014.

Styrelsens verksamhet

Styrelsen har under året haft sex styrelsesammanträden varav två i Stockholm, ett i
Göteborg och tre telefonsammanträden.
Följande områden har varit föremål för styrelsens aktiviteter:

Kontakt med förbundet

Yrkesföreningarnas nätverk har upphört
och förbundets vice ordförande kommer att
ha ansvar för kontakten med yrkesföreningarna och kalla föreningarnas ordföranden
till konferanser vid några tillfällen per år.
På vårt septembermöte var ordf. Anders
Wahlberg närvarande en stund och informerade bl.a. om de frågor, som skulle
diskuteras på kommande Rådskonferens i
oktober 2014.

Planering av
Programverksamhet

Förslag som framkommit är:
Diskussion har kontinuerligt skett inom de
olika regionerna om att dokumentera vår
yrkeshistoria som psykologer för att belysa
hur arbetet har utvecklats och förändrats.
Ett samarbete med Psykologihistoriska
Sällskapet har etablerats och en redaktion
bestående av Siv Boalt-Boethius, Gunn Johansson och Ulla-Britt Selander har bildats. Ulla-Britt Selander står som mottagare
av de levnadshistorier vi sänder in. Arbetet
har varit pågående under året.
Frågor kring åtgärder för att motivera seniorer att fortsatt vara medlemmar har diskuterats.
Telefonservice via förbundet för pensionerade psykologer har startat under året.
Brita Tiberg och Ulla-Britt Selander har
stått för verksamheten. Om frågor av mer

Verksamhetsberättelse
facklig art kommer upp sker hänvisning
till Kjell Lindqvist.

föreningarnas studiedagar har regelbundet
publicerats här.

Representation

Redaktören Birgit Lundin är ständigt
adjungerad vid styrelsens möten, varför det
hela tiden sker en pågående uppföljning av
de förändringar som tidningen genomgått.
Styrelsen ser tidningen som mycket viktig
för de medlemmar, som av olika anledningar har svårt för att deltaga i mötena.
Det kommer att ske byte av redaktör vid
årsskiftet. Birgitta Rydén kommer att överta redaktörskapet. I samband härmed har
diskussion förts om innehåll, layout, tryckning och distribution.

Ordf. Gunvor Bergquist deltog vid förbundets möte med yrkesföreningarna samt vid
rådskonferensen. I övrigt har föreningen
varit representerad vid de olika yrkesföreningarnas studiedagar. Det är viktigt att våra
medlemmar kan vara professionellt uppdaterade för att kunna deltaga i samhällsdebatten. Vi ser därför mycket positivt på yrkesföreningarnas generositet med inbjudan
till oss om deltagande. Studiedagarna har
refererats i SeniorPsykologen.

Information om Seniorpsykologer i Sveriges Psykologförbund

Vår broschyr, som färdigställdes år 2009,
sprids vid varje konferens för yrkesföreningar, i samband med psykologidagar och
liknande.
Hemsidans struktur har diskuterats och vi
uppdaterar denna regelbundet med information om våra regionala program. Även
i Psykologtidningen informeras om dessa.
Föreningen presenterades i Psykologtidningen nr 7:2012.
Föreningens utredning 65+ finns på hemsidan.

Stadgeöversyn

Översyn av föreningens stadgar har påbörjats under verksamhetsåret och ett förslag
till förändringar framtagits inför nästa år.

Regionernas
verksamhetsberättelser, bilaga 1

Regionernas verksamhetsberättelser bifogas.

Resultat - och
balansräkning, bilaga 2

Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret bifogas

Rekryteringsproblemen
kvarstår

Stockholm den 12 februari 2015

Det finns problem med att en del medlemmar inte betalar sin årsavgift. Diskussion
har förts om att varje region tar kontakt
med icke betalande medlemmar för att utröna om man önskar kvarstå i föreningen.

Gunvor Bergquist, Ulla-Britt Selander,
Anders Hallborg, Kjell Lindqvist, Hans-Olof
Lisper, Birgitta Rydén, Britt Wiberg, Gerty
Fredriksson

Styrelsen har under året fortsatt diskussionen om att bilda fler regioner. Ann-Marie
Frisendahl har regelbundet samlat ett antal
psykologer i Umeå till informella möten. I
början av året bildades Västerbottenregionen.
Diskussioner är pågående om nya regioner i
Karlstad, Örebro och Linköping och på sikt
i alla de städer som har psykologutbildning.

BILAGA 1:
Regionernas verksamhet

Remissbevakning

Britt Wiberg bevakar remisserna och gör
bedömningen om seniorpsykologerna bör
yttra sig.

SeniorPsykologen

Föreningens tidning har med Birgit Lundin
som redaktör utkommit med tre nummer
under verksamhetsåret. I SeniorPsykologen
har information givits om det som händer
i föreningen centralt, t.ex. årsmöte med
studiedag och verksamhetsberättelsen samt
om möten i regionerna. Referat från regionernas sammankomster samt från yrkes-

Norra regionen, Uppsala-gruppen
Uppsala har sedan flera år en stabil grupp
av seniorpsykologer. 45 personer finns på
e-mail-listan vilken används flitigt (och
som vårt enda kommunikationsmedel). 3-4
nya gamla psykologer tillkommer varje år,
och anmärkningsvärt få faller ifrån. Vi brukar vara mellan 8 och 18 personer på aktiviteterna, vid 3-5 tillfällen per termin. Våra
ambitioner har vi vanligen lyckats uppfylla: att (1) upprätthålla kontakten med
forskning och vår gamla institution, (2) få
inblickar i pensionerade kollegers tidigare
verksamhetsområden, (3) göra studiebesök
på för psykologer spännande arbetsfält, (4)
upprätthålla ett socialt umgänge på tema
natur och kultur.
Om möjligt lägger vi ut rapporteringen från
varje programaktivitet på olika personer
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och får därigenom olika infallsvinklar på
stoffet. Det mesta av årets verksamhet har
tidigare presenterats i tidningen SeniorPsykologen, varför informationen här blir mer
kortfattad.

28 januari – Studiebesök
på habiliteringen

Året inleddes med ett studiebesök på Habiliteringen i Uppsala, det som förr kallades
”omsorgen”. Tre unga psykologer berättade
kunnigt och engagerat om habiliteringen
för barn och vuxna som numera ingår i en
ny organisation. Det är en landstingsverksamhet och omfattar hela Uppsala län, med
inte mindre än cirka 35 psykologer. Vi fick
inblick i psykologens specifika men breda
uppgifter, liksom habiliteringens uppdrag i
stort. Studiebesöket omfattade även Infoteket som är ett kunskaps-, kompetens- och
utbildningscentrum inom Landstinget.
Hela eftermiddagen blev ett spännande
möte med en verksamhet som hade genomgått avsevärda förändringar för dem av oss
som hade varit med förr. Och något helt
nytt för oss andra som var noviser för hela
området.

3 mars – Årsmöte,
föreläsningar och eftersittning med Alumniföreningen

Psykologialumnerna, som är en del av
Uppsala universitets alumninätverk, hade
bjudit in Seniorpsykologerna att delta i sitt
årsmöte. Syftet med alumnverksamheten
är att bidra till att tidigare studenter vid
universitetet kan behålla kontakten med
sin gamla institution, och att institutionen
(i detta fall den psykologiska) i sin tur får
återkoppling från tidigare studenter ute i
yrkeslivet. Många av seniorpsykologerna
är medlemmar i detta nätverk. Efter årsmötesförhandlingarna höll två forskare vid
institutionen uppskattade föredrag om sin
forskning, därefter följde självfallet traditionellt mingel.

22 mars – Psykologidagen i Uppsala

I år var det femte gången som studenterna
vid Institutionen för psykologi arrangerade
denna konferensdag. Psykologidagen erbjöd
föreläsningar och möten mellan närings/
yrkesliv och aktiva studenter, vid montrar
och konferensbord. En speciell programpunkt var att få ”speeddejta” en psykolog,
bland andra några av oss seniorpsykologer.
Dessutom blev vi en handfull som stod vid
en egen monter och svarade på frågor och
kunde upprätthålla intresset ur en mängd
synvinklar: vilken del av psykologin hade
vi nu hållit på med? Vilka konflikter hade
vi haft mellan yrkesliv och privatliv, fanns
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det möjlighet till praktik inom vårt arbetsfält, vilka studier hade det varit för litet eller
för mycket av, vad borde man läsa och vad
kunde man låta bli? Skylten vid vår monter
väckte viss munterhet men fungerade som
dragplåster:
”Vill du träffa en riktigt gammal psykolog?
Med skinn på näsan och ärr i själen?!
Stanna då till hos SENIORPSYKOLOGERNA!

15 maj – Musikalisk och
litterär salong i hemmiljö

En vacker vårdag var seniorpsykologerna
inbjudna till musikalisk och litterär salong
med Alf Gabrielsson och Hans Åberg som
värdar. Alf, professor emeritus i psykologi
som denna gång upplät sitt hem, hade börjat sin bana med piano- och orgelstudier
och aldrig lämnat sin flygel. Hans hade väl
heller aldrig lämnat sin blockflöjt och sin
oboe, och sjöng nu dessutom solo till Alfs
pianoackompanjemang. Vi andra kunde
bidra med dikter och alla fick sjunga med
i några allsånger. Budskapet på vår vanliga
femtilapp, den med Jenny Lind, aktualiserades: ”Musik överbringar ett profetiskt budskap vilken uppenbarar en högre livsform som
mänskligheten utvecklar sig i riktning mot och
det är på grund av detta budskap som musik
appellerar till människor av alla raser och nationaliteter”.

22 maj – Studiebesök på
Medicinhistoriska museet (jämte
Psykiatrihistoriska museet)

Detta väl guidade studiebesök genomfördes
som ett samarrangemang tillsammans med
Östra regionen (Sthlm med omnejd). Dessförinnan hade vi ätit en gemensam lunch,
vid Fyrisåns brusande vårflod. Ulleråker,
som för många av oss varit vår arbetsplats
under kortare eller längre tid, var sedan
länge nästan helt övergivet av sjukvården.
Men starka krafter, bl.a. chefpsykolog Erik
Österberg, hade drivit arbetet med att
skapa det numera gemensamma medicinhistoriska och psykiatrihistoriska museet.
Spännande var incitamenten till ett psykologihistoriskt museum! Kanske klart och
värt ett nytt besök under 2015?

3 juni – Segel- och vandringstur
på Mälaren med omgivning

Vår traditionella segeltur med Hans-Olof
Lispers ’Penelope’ gick denna gång till
Norsholmen nära Skoklosters fina naturskyddsområde. Väl framme begav vi oss direkt ut på naturspaning under Hans Åbergs
ledning. Bland kvittrande fåglar urskildes
många gökar. Flera fina exemplar av ryssgubbe, hundkäx, gul berberis, gatkamomill, skelört, mandelblom, kantnäva med
mera gladde oss mycket. Inte att förglömma
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– vi kunde också förnöjas av kontakten med
ett av våra vackraste stinkflyn, den randiga
strimlusen. Vädret var gråmilt och ljumt.
Ja, det var en härlig resa!

10 sept – Cykelvandring, på
gamla stigar och nya vägar

Tanken med dagens cykeltur var att föra
deltagarna från det som var allom bekant
till fullständigt nya och okända leder och
trakter, trots att det var allas vårt närområde. Det blev Gottsunda kyrka som var del
i en ny vandringsled, nya Gottsunda allé,
Genetiska trädgården med medeltida ekar
och med hotade trädplanteringar från förutseende genetikprofessorer på 1930-talet,
och cyklingen fortsatte genom det av växtvärk påtagligt präglade Ultuna/Sveriges
Lantbruksuniversitet. En emeritiprofessor
i växtnäringslära gav oss nya och kritiska
vinklar på den ensidigt hyllade eko-odlingen. Ultuna-åsen som ingår i Uppsalas
karaktäristiska höjdbarriär, bar oss hemåt.
Visst var det Linné som stod och tittade ut
över slätten, tillsammans med oss?

11 nov – Mari Fransson om sin
avhandling ”Attachment…”

Mari Fransson hade tidigare under året
disputerat på en avhandling med titeln
”Attachment and the Development of
Personality and Social Functioning”.
Hennes studier rörde vilken relevans anknytningsprocessen i barndomen har för
utveckling av socialt fungerande och personlighet i tidig vuxenålder. Sammanfattningsvis kunde sägas, att anknytningsmönster sprids till ett stort livsområde
i vuxen ålder. Det är bara en av många
faktorer som är involverade i social förmåga och personlighet. Vi tackar Mari för en
intresseväckande presentation av sin forskning som gav upphov till en livlig dialog!

16 dec 2014 – Jullunch

Traditionsenligt inbjöd vi varandra till
knyt inför julen. Vi har stolta traditioner
att falla tillbaka på, eftersom det var initiativtagaren själv till Seniorpsykologernas
yrkesförening, Gunvor Ängfors, som en
gång startade julluncherna i sitt eget hem.
Nu har vi andra tagit över. Det förväntas att
den ena kokar skinkan, den andra gör Jansson och den tredje ordnar mumman. Men
så kommer det alltid nya personer, med nya
maträtter och idéer. Ni hör själva, att stämningen blir hög och trivsam hemma i Anita
Olssons kök. ”Men till nästa år igen…”
Programkommittén, som emellanåt kostar på sig planeringsluncher eller att högtidlighålla någon kollegas bemärkelsedag, har
under året utgjorts av Inga Hedberg Sowa,
Hans-Olof Lisper, Anita Olsson, Margareta
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Sanner och Hans Åberg. Många har skrivit
aktivitetsrapporterna, men Hans Å har redigerat verksamhetsberättelsen.

Södra regionen
Under verksamhetsåret har vi haft sammanlagt åtta sammankomster av olika karaktär. Tre sammankomster av traditionellt
slag, dvs med en föreläsning och efterföljande diskussion, 2 utflykter, ett diskussionsseminarium och ett möte med studenterna.
Vid vårt första möte träffade Seniorföreningen studenternas förening, Lundapsy
kologerna för ett erfarenhetsutbyte och
eventuellt samarbete. Ämnet var Mentorskap. Sammankomsten hade sin bakgrund
i önskemål från våra medlemmar. Nu var
tidpunkten illa vald för studenternas del,
så det kom inte så många. Men mötet sådde ett frö till vidare kontakter och under
hösten har studenter deltagit i flera av våra
sammankomster, något som uppskattats
ömsesidigt.
Nästa möte var också det ett resultat av
önskemål från deltagarna, som vill vara mer
delaktiga och aktiva under våra sammankomster. Det hade rubriken: ”Vad tycker
vi – psykologseniorerna?” och var en diskussion kring aktuella ämnen som denna
gång var Dan Josefssons bok om behandlingen av Tomas Qvick/Sture Bergwall och
om rättegångarna mot honom. Det blev en
mycket livlig sammankomst.
Vid vår aprilsammankomst talade professor
Ingegerd Broman-Tallberg om ”Föräldrar –
Förskola. Historiska ambitioner och nutida
dilemman”. Detta var mycket uppskattat
och väckte livliga diskussioner. Föredraget
var inspirerande och väckte livliga diskussioner.
Så kom maj och vi gjorde vår vårutflykt till
Sofiero slott och park för att njuta av Rhododendronblomningen och en gemensam
lunch. Och det gjorde vi.
Hösten inleddes med en guidad visning av
Livets Museum, och därefter gemensam
lunch. Visningen och museet uppskattades
och lunchen var god.
I oktober lyssnade vi till leg psykolog Karin
Sidén som talade om Tidiga psykologinsatser till nyblivna föräldrar och små barn ger
resultat för hela livet! Diskussionerna kom
mycket att handla om professionshistorik.
Nästa sammankomst under hösten ägnades
åt: Om arbete med autism; empiri – teori –
vetenskap med specialpedagog och leg psykolog Elisabeth Wallenklev som föreläsare.

Verksamhetsberättelse
Också här fanns en historisk dimension i
diskussionerna vilket gjordes extra tydligt
av de närvarande studenterna.
I december åt vi en härlig jullunch, på Thulehems restaurang. I samband med lunchen
talade docent, leg psykolog Universitetslektor Bereket Yebio om Reflektion kring min
resa i tid och rum. Utifrån sin erfarenhet
av ett internationellt och mångkulturellt liv
och verksamhet delade han med sig av sina
reflektioner kring sin långa resa i tid och
rum. Han föddes i Eritrea och kom till Sverige 1958 som 19-åring. Efter utbildning
som lärare, psykolog/pedagog i Lund har
han arbetat vid Lärarutbildningen i Malmö, Lunds universitet/Malmö högskola, i
nära 40 år.
Våra sammankomster har haft ca 20 deltagare varje gång. Någon gång lite färre, andra gånger fler.
Programgruppen har bestått av Elisabeth
Almroth, Anders Hallborg, Anna Lindström Chylicki och Bertil Nordbeck.
För programgruppen
Anders Hallborg

Västerbottenregionen
En grupp seniora psykologer i Västerbotten har sedan 2011 informellt träffats på
en liten restaurang i Umeå för gemensam
lunch och därefter samling i ett enskilt
rum. Mötena ägde rum på olika veckodagar
och skedde på initiativ av Ann-Marie Frisendahl, som aktivt tagit och hållit kontakt
med pensionerade psykologer i regionen.
Gruppen fortsatte att träffas regelbundet
och hade fria diskussioner av aktuella ämnen från böcker, film och TV-program.
Gruppen hade även mer formaliserade
möten utifrån i förväg fastlagda programpunkter, ofta med föreläsning av någon av
seniorerna och därefter reflektion och frågestund. Ann-Marie Frisendahl har också
varit adjungerad till styrelsen för Seniorpsykologerna sedan 2007.
Under våren 2014 fortsatte gruppen att
träffas till fyra möten – fredagarna den 24
januari, 28 februari, 4 april och slutligen
den 23 maj, då Hans Åberg från Uppsala
gästade oss och berättade om sin bok Män
för jämställdhet.
De seniora psykologerna i Västerbotten har
länge önskat bilda en formell region utifrån
att det är lång väg till Norra kretsens möten i Uppsala och därmed inte självklart
att resa dit. Den 11 mars 2014 beslutade
Seniorpsykologernas styrelse att Västerbotten regionen skulle fastställas formellt
och därefter fattade årsmötet beslutet. En

programkommitté bildades i Umeå med
följande psykologer: Christine Andersson,
Anders Fagerlund, Ann-Marie Frisendahl
och Britt Wiberg – i syfte att planlägga
verksamheten till tid och innehåll.
Under hösten 2014 har gruppen – ca 10
personer – träffats för fyra möten på fredagar (kl 13-15) med start med lunch och
därefter enskild samling på Kafé Station i
centrala Umeå.
Den 19 september var temat ”Ondskans
uppkomst” med Anders Fagerlund som
inledare med utgångspunkt från Åsne Seierstads bok En av oss.
Den 24 oktober var temat ”Kärlekens outgrundliga väsen”, där vi under Ann-Marie
Frisendahls ledning hade en intressant diskussion med utgångspunkt från P-O Enquists roman Blanche och Marie och Mats
Larsson Gothes nyskrivna opera med samma namn, som gavs på Norrlandsoperan
under oktober månad.

Vid varje tillfälle fanns det utrymme för
diskussion.
De flesta programpunkter har refererats
mer utförligt i SeniorPsykologen.
Den 29 januari presenterade leg psykolog
och psykoterapeut Åke Högberg sin bok:
Hela människan - den kreativa ingången.
Den 26 februari talade Jan Bärtmark, prof
emeritus vid Göteborgs universitet, om
Västerländsk och Österländsk filosofi.
Den 26 mars reflekterade fil.lic, leg psykolog och psykoterapeut Bengt Hedberg över
sin bok: Vad har du varit med om? Om
rädsla, utsatthet, skam och skamlöshet.
Den 9 maj deltog vi i seniorföreningens
studiedag och årsmöte, förlagt till Göteborgs universitet. Den 10 maj besökte vi
Botaniska trädgården och Grön Rehabs
verksamhet.

Den 21 november samlades vi tillsammans
med Christine Andersson omkring utvärdering, tankar och reflektioner kring ämnen som tagits upp under några seminarier
under ”Psyke-veckan”. Årets tema var Se
livets möjligheter, med underrubriken ”Det
ska inte ses olika att ha ont i själen eller att
ha ont i ryggen”. Psykeveckan syftar till
att öka förståelsen för och kunskapen om
psykisk ohälsa, psykisk sjukdom och konsekvenserna av att leva med psykisk funktionsnedsättning. Psykeveckan ges varje år
under vecka 45 och är ett samarrangemang
av Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i
Västerbotten mellan kommun, landsting,
frivilligföreningar, Svenska kyrkan och där
seniorpsykologerna har möjlighet att deltaga.

Den 21 maj besökte vi Konstepidemin,
f.d. BUP-kliniken. Bup-psykologer berättade minnen från BUP tiden. Berit Jonsvik
och Maria Olofsson visade runt och berättade om konstnärskollektivet Konstepidemin i dag.

Den 19 december samlades vi till årets sista
träff – Jullunchen – som ägde rum på Norrlandsoperans fina restaurang.
Samlingarna har varit mycket givande
med inspirerande utbyte och reflektioner.
Nätverket upplevs angeläget och ger förutsättningar att under lätta former ha fortsatt
kontakt med pensionerade och passionerade yrkeskolleger.

Den 26 november skulle vi egentligen ha diskuterat traumatiska minnen
men föregående möte hade genererat
så mycket diskussion, att vi valde att
göra en uppföljning av denna och skjuta traumatiska minnen på framtiden.

För Västerbottenseniorerna
Britt Wiberg och Ann-Marie Frisendahl

Västra regionen
Västra regionen har haft fem sammankomster under våren och fyra under hösten
2014. Intresset var stort och vi hade vid
varje sammankomst 10 - 20 deltagare, de
flesta från Göteborg och dess närområde.
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Den 24 september kom leg psykolog och
psykoterapeut Susanna Carolusson och talade om: Hypnos – fördomar och fakta.
Den 29 oktober inledde fil lic, leg psykolog
och psykoterapeut Bengt Hedberg samt fil
dr, leg psykolog och psykoterapeut Birgitta
Rydén dagens möte rubricerat: Barns rättigheter i samhället. De ställde frågan om
det nyfödda och växande barnet har rätt
till en trygg anknytning.

Den 10 december hade vi julavslutning
med en lunch på restaurang Golden Days
i Göteborg.
Programkommittén har under år 2014 bestått av Allan Bergman, Anita Berntsson,
Ulla Davidsson, Gerty Fredriksson, Åke
Högberg och Torbjörn Stockfelt.
För programkommittén
Gerty Fredriksson
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Östra regionen
Året inleddes i januari med en kulturell aktivitet. Vi besökte det centralt belägna men
ganska dolda museet K A Almgrens sidenväveri på Repslagargatan på Söder i Stockholm.
De ålderstigna vävstolarna kan fortfarande
användas och man kan beställa handvävt
siden för cirka 4000 kr metern, men för
övrigt är den forna industribyggnaden förvandlad till ett fascinerande museum över
sidenvävningens historia. Att sätta upp en
varp som innehåller flera tusen trådar tog
14 dagar! Nu är efterfrågan för liten och
tekniken en annan, men museet är ett fint
exempel från den tidiga industrialismens
dagar i mitten av 1800-talet och på hur en
duktig entreprenör tillsammans med skickliga väverskor utvecklade en verksamhet
som levde kvar ända till modern tid. En
kunnig guide förklarade tekniken och visade oss även prov på de utsökta tygerna i
varierande mönster
I februari presenterade leg psykoterapeuten
Charlotta Lindahl en terapimetod: Lifespan
Integrity Therapy, som har utvecklats i
USA av Peggy Page och som har varit framgångsrik för personer med traumatiska
upplevelser. Genom att tillsammans med
en trygg person kunna återuppleva det svåra och avladda den traumatiska händelsen
kan patienten så småningom befrias från de
svåra känsloladdningarna.
På vårt marsmöte berättade docenten vid
psykologiska institutionen vid Stockholms
universitet, Jonas Olofsson om doftsinnet
och den åldrande hjärnan. Vi blev dubbelt
underhållna först om hans forskning och
sedan av en liten dvärgpundelvalp som han
just hade fått och som sprang runt och nosade på oss! Den forskning om luktsinnet
som han bedriver har visat att äldre personer med Alzheimer tidigt förlorar luktsinnet och det kan bli ett sätt att på ett tidigt
stadium upptäcka sjukdomen och på så sätt
få en tidigare diagnos.
Aprilmötet var av allvarligare natur och
cancerläkaren, forskaren och psykiatern Ullakarin Nyberg gav oss en inblick i Konsten
att rädda liv: om att förebygga självmord.
Får man en person att tala om hur han har
tänkt ta livet av sig kan man få en uppfattning om hur nära personen är att fullfölja
sina tankar. Att ställa raka frågor och att få
till stånd ett samtal kan vara en början till
en vändpunkt, som kan få den självmordsbenägne att ändra sig. Ullakarin har skrivit
en bok: Konsten att rädda liv (Natur och
Kultur) som tar upp alla svåra frågor.

Vårutflykten blev en heldag tillsammans
med kollegorna i norra regionen, som tog
emot oss redan på perrongen på Uppsala
central och lotsade oss till lunchen nere vid
Fyrisån nära Flustret. Sedan gick färden per
bil till Ulleråker och PsykiatriHistoriska museet. Under mycket sakkunnig ledning av Gunnar Holm, som
tidigare tjänstgjort på plats som psykolog
inom rättspsykiatrin fick vi höra den bitvis
tragiska historien om hur psykiskt sjuka
människor behandlats genom århundraden.
Vi avslutade besöket med munter kaffepaus
i gröngräset utanför med hembakade muffins!
Efter sommaren gjorde vi ett nytt museibesök i september den här gången på Carl
Eldhs ateljé i Bellevueparken. Ett undangömt smycke på Bellevuehöjden nära Roslagstull i Stockholm och som är en fridfull
oas i 1700talsmiljö väl värd att upptäckas!
I ateljén har tiden stått still. Och här finns
många av de vackra skulpturerna ur Eldhs
produktion.
Vår nya styrelsemedlem, tidigare förtroendeman och facklig förhandlare Kjell Lindqvist, berättade om sina erfarenheter från
arbetet i förbundets och medlemmarnas
tjänst. Han lyfte särskilt fram vikten av att
ha både ett professionsperspektiv och ett
villkorsperspektiv i arbetet som förhandlare. På så vis har det gått att hos arbetsgivaren få förståelse för att lång yrkeserfarenhet leder till fördjupad kunskap och att
psykologerna i och med detta kan förväntas
utföra sitt arbete med större kvalitet och
effektivitet. Dessa tankar känns igen från
förbundets arbete med att kunna förbättra
psykologernas arbetsvillkor och löner och
borgar för fortsatt framgång i hela förbundets verksamhet!
I oktober fick vi besök från Uppsala när
Hans Åberg, aktiv inom norra regionen,
kom till oss och berättade om den bok
han skrivit: ”Att arbeta med våld”. Boken
handlar om hur man behandlar män som
misshandlat kvinnor. Hans var bl a en av
initiativtagarna till Mansmottagningen
mot våld i Uppsala för vilken han sedan
blev chef. Han påpekade mycket noga att
bokens namn att arbeta med våld är en viktig detalj i arbetet att hjälpa män att sluta
slå. Att få män att söka hjälp är en sak, men
det måste också finnas tillgång till mansjourer och mottagningar. Samtal i grupp är
en metod som har en kraftfull terapeutisk
verkan, påpekade Hans och redogjorde för
sin behandlingsmetodik.

Året avslutades i december med jullunchen
i Kajutan i Hammarby sjöstad. Vi har turen att genom Margaretha Holmgren ha
tillgång till en fin lokal alldeles vid kanalen
– snön singlade ner som lämplig dekoration
utanför fönstret till vårt gående julbord
med alla rätta läckerheter och lämpliga
drycker.
Programkommittén har bestått av Ulla
Bonnevier, Birgit Lundin, Brita Tiberg,
Ulla-Britt Selander och Agneta Zotterman-Molin
För programkommittén
Brita Tiberg

BILAGA2:
Resultat- och balansräkning
Seniorpsykologerna

Sveriges Psykologförbund
Resultat- och balansräkning tiden 1/1 2014 – 31/12 2014
Resultaträkning

Intäkter

Medlemsavgifter			34 758:63
Bidrag från SP			
35 000:00
Ränta Resurs bank			
62:37
Summa				69 821:00

Utgifter

Styrelsen				15 534:00
Seniorpsykologen			43 645:00
Årsmöte				15 749:30
Kontor och administration		
519:50
3 041:00
Andra yrkesföreningar			
Regionerna				2 487:00
Diverse				0
Summa 				80 975:80
Förlust 				
			

11 154:80

Balansräkning

31/12 2014

1/1 2014		

Tillgångar

PlusGiro		
12 592:54		
Resurs bank
8 723:32		
Kortsiktiga fordringar
Summa		
21 315:86		
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10 161:06

Skulder och eget kapital

		
Kortfristiga skulder		
Eget kapital
21 315:86		
Summa skulder och
eget kapital		
21 315:86		

10 161:06

Årets minskning av eget kapital 		

11 154:80

Uppsala 9/3 2015

Hans-Olof Lisper
Kassör
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1 375:37
8 785:69

10 161:06

Forskning och litteratur

Hälsa och pensionering i Sverige –
HEARTS projektet vid Psykologiska institutionen i Göteborg
Boo Johansson

Att gå i pension och lämna arbetslivet är för många en viktig händelse. Livsvillkoren
kan förändra sig mer eller mindre påtagligt från en dag till en annan. Hur hanterar vi
psykologiskt denna förändring? I forskningsprojektet HEalth, Aging and Retirement
Transitions in Sweden – Hearts Study (HEARTS) är det just denna frågeställning kring
pensioneringsprocessen som är i fokus.
Pensioneringen prövar vår förmåga att anpassa oss, inte bara till åldersrelaterade biologiska förändringar, utan också till de nya
möjligheter och förväntningar som finns i
vår sociala miljö. Vår livsstil, med fysiska,
intellektuella och sociala aktiviteter, förändras och kan påverka vår hälsa och psykiska välbefinnande. I projektet vill vi veta
mera om anpassningen och övergången
från arbetsliv till tillvaron som pensionär.
För att göra detta kommer vi att följa personer på väg mot pension men även personer som nyligen gått i pension. Det handlar
alltså om att etablera en longitudinell studie
där vi avser att göra ett antal senare uppföljningar i vilka vi avser att undersöka hur
hälsa och psykiskt välbefinnande utvecklas
både tiden innan och efter pensioneringen.
Pensionering – en central livshändelse
Vi ställs inför nya utmaningar och möjligheter när vi avtackas för ”lång och trogen
tjänst i arbetslivet”. Men trots att pensionering är en viktig livshändelse som de allra
flesta kommer att möta eller redan fått erfarenhet av vet vi idag förvånansvärt lite om
hur hälsa och psykologiskt välbefinnandet
förändras innan och efter att man går i pension. Hur vi klarar att anpassa oss, och hur
vårt välbefinnande, fysiska och psykologisk
hälsa påverkas är mycket intressanta forskningsfrågor om pensioneringsprocessen.
Vad vi däremot vet är att förändringar av
hälsa och välbefinnande ofta börjar uppträda först senare i livet. Forskning om
åldrande i Sverige har därför alltmer inriktats mot just longitudinella studier där personer följs till mycket hög ålder eller ända
fram till livets slut. Vi vet nu alltmer om
hur förhållanden och händelser tidigare i
livet påverkar olika utfall under åldrandet.
Åldrandeforskningen, liksom den moderna
utvecklingspsykologin betonar därför vikten av ett livsloppsperspektiv eller livslångt
utvecklingsperspektiv (”life-span development”) som grundläggande modell för att
bättre förstå förändringar och hälsoutfall
senare i livet.
Nya generationer, nya utmaningar
Den forskning om sent vuxenliv och åldrande som hittills gjorts, har ofta inriktats på
personer födda i början av 1900-talet. Som
vi alla vet har livsvillkoren förändrats drastiskt under det senaste seklet. Vi har också
fått en helt ny syn på åldrande och äldre.
Senare generationer lever längre med bättre
hälsa långt upp i åldrarna. Våra förutsättningar, förväntningar och krav på livet på
äldre dagar är andra än hos våra föräldrar.

En stor skillnad är exempelvis att kvinnor
födda under senare delen av 1900-talet varit
mer engagerade i arbetslivet, vilket påverkat
både hälsa, välbefinnande, sociala och ekonomiska villkor. De som nu är på väg in i
pensionering skiljer sig alltså på många sätt
från en tidigare generation. Den forskning
som hittills genomförts säger tyvärr inte så
mycket om dagens pensionärer. I HEARTS
projektet kommer vi därför undersöka personer födda i slutet av 1940-talet och i början av 1950-talet, vilka har andra erfarenheter från ett i många stycken annat liv och
i ett annat samhälle än sina föräldrar. I ett
livsloppsperspektiv är det också viktigt att
kartlägga vilka faktorer tidigare i livet som
kan ha betydelse för allmän hälsa och det
psykologiska välbefinnandet. Vi är därför
intresserade av mer detaljerad information
om personlighet, minne och tankeförmåga,
socialt nätverk, livsstil och olika aktivitetsmönster.

Är du intresserad av att
medverka i undersökningen?
I HEARTS projektet vill vi få en bättre och
mer aktuell kunskap om hur vi organiserar
våra liv inför och efter pensionering, samt
hur vi hanterar den övergång som pensioneringen innebär. Som psykolog och medlem
i Seniorpsykologerna tror vi att du kan ha
ett särskilt stort intresse för HEARTS då de
psykologiska aspekterna av pensioneringsprocessen sätts i fokus.

Pensionsövergången:
kontinuitet och förändring
Själva pensioneringen markerar övergång
till en ny period i livet; en period som signalerar åldrande både på en individuell- och
samhällelig nivå. De få tidigare studier som
gjorts har genomgående visat en bild av att
man fortsätter att leva ungefär som tidigare. Detta trots att pensioneringen kräver en
anpassning till nya förutsättningar, nya roller och nya förväntningar som kan påverka
identitet och självbild.

Om du är född mellan år 1947 och 1955
(vilket är vår primära målgrupp) och vill
besvara vårt frågeformulär och de kognitiva tester som finns på nätet, får du gärna
skicka din e-post adress till min kollega,
docent Magnus Lindwall som är projektledare för HEARTS. Om vi får tillräckligt
många som anmäler intresse kan vi alltså
för första gången även göra en studie av
psykologers anpassning innan och efter
pensionering. Vi är väl medvetna om att vår
egen kår är speciell på många sätt och att
en del fortsätter att arbeta i någon form och
utsträckning även efter pensioneringen. Så
ser verkligheten ut och det är även sådana
olikheter bl.a. mellan yrkesgrupper som vi
är intresserade av då pensioneringen kan ha
olika effekter för skilda grupper.
Om du vill medverka i HEARTS så skicka
din e-postadress till Magnus.Lindwall@
psy.gu.se. Under förutsättning att vi får
tillräckligt många som är intresserade kommer vi därefter att ta kontakt och ge var och
en egen kod som man kan använda för att
logga in på dator för att besvara frågorna
och göra testerna.
HEARTS-studien är finansierad av FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv
och välfärd).

Personer födda under sena 40-talet och i
början av 50-talet kan förvänta sig att leva
längre än tidigare generationer. Många har
en relativt god hälsa och ett aktivt, fungerande liv när de pensioneras. Möjligheten
att arbeta allt längre har ökat och pensionssystemet kommer med all säkerhet att förändras med en allt högre allmän pensionsålder. De som nu går i pension möter helt
andra utmaningar i övergången från arbete
till pensionering jämfört med tidigare generationer. För många har de förändrade
ekonomiska villkoren stor betydelse då
möjligheterna att förverkliga intressen kan
bli alltmer begränsade. Allt detta kan naturligtvis göra att också den psykologiska
hälsan utmanas. Det finns med andra ord
många skäl att förvänta sig mönster av förändring i hälsa och välbefinnande, aktivitetsmönster och livsstil i samband med pensioneringen. Vi är alla olika under hela livet
och frågan är hur dessa olikheter påverkas
av pensioneringen.
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Undersökningen innebär att man får besvara en s.k. webbenkät med frågor om olika
aspekter av arbetet eller det tidigare arbetet,
hälsa och psykiskt välbefinnande, personlighet, livsstil och sociala relationer samt
hur man ser framtiden. Man får en speciell
kod som gör att man enkelt kan besvara enkäten via egen dator eller annan dator som
man har tillgång till. Efter detta ges man
även möjlighet att, också via dator, göra
några minnes- och kognitiva tester.

Boo Johansson
leg. psykolog och professor i åldrandets
psykologi (geropsykologi)
Projektansvarig för HEARTS-studien
Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
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Av intresse

Ordning betyder allt!
I många sammanhang är ordningen viktig.
I tidigare liv fick jag till exempel gott betyg
i ordning och reda, och redan i första klass,
tror jag. Trots viss oordning senare i skolan
fick jag troligen behålla det goda sammanfattande omdömet, termin efter termin. Än
idag är ordning intressant, som framgår av
den politiska debatten kring vår skola. Frågan är till och med enkel:
Ger betyg för elever bättre betyg för
Sverige?

Men det är inte med den ordningen jag
vänder mig till dig som läsare för att be om
hjälp. Det handlar istället om ordordning.
Sedan 1975 har jag arbetat med ordbehandling, närmare bestämt har jag tränat
blivande psykologer och även andra yrken
i ordval. Det vill säga jag har sysslat med
samtalsmetod, och då inte bara praktiskt.
Jag till det lagt forskning kring själva ordens betydelse, i allt från verkliga samtal
till ordval i tvättstugelappar. Ord betyder

1A
1B

Kärleken tog slut och vi bråkar alltid.

då naturligtvis allt för mig.
Vad jag tidigt fann var att ordens ordning
betydde något, självklart eller hur? Det intressanta var att viktiga ord tagna i omvänd
ordning visade sig ha omvälvande betydelse. Och det är på den punkten jag vill
ha kunskap om hur du som psykolog med
mångårig erfarenhet av samtal ser på ordvändningarna. Jag tar här några exempel
som jag vill att du ska bedöma:

Vi bråkar alltid och kärleken
tog slut.

2A
2B

Jag kan inte förstå att du blev väldigt
rädd när du mötte en lös kamphund.

3A

När jag gör så här blir du väldigt
irriterad och det kan jag förstå.

4A

Jag förstår hur väldigt väldigt rädd du blev
när du fick besked om din cancer .

3B

Jag förstår att du blir väldigt
irriterad när jag gör så här.

4B

När du fick besked om din cancer blev
du väldigt väldigt rädd det kan jag förstå.

Vad jag nu ber dig om hjälp med är om du
ser någon skillnad mellan ordordningarna.
Kanske du till och med kan sätta dig in i
en situation där dessa ord känns naturliga,
och att ordningen har betydelse för hur du
skulle känna dig att i den situationen ta mot
orden. Det vill säga vilken ordning skulle
du rekommendera om du i en relation var
mottagare av ord.

Du mötte en lös kamphund och blev väldigt
rädd, det kan jag inte förstå.

Den andra dimensionen är historiskt intressant. Vilken ordning av ord skulle du förmodligen ha använt i dessa situationer. Se
dig själv i mötet med en tänkt patient som
sagt något till dig, där ditt svar stämmer
ungefär med orden i exemplen.
För att göra det lätt för dig att fylla i föreslår jag att vi så här: Vill du berätta för mig
hur du ser på dessa ordordningar, mejla mig

och tala om att du vill hjälpa mig med din
livserfarenhet. I retur får du en ”svarsblankett” som du fyller i och returnerar. Min
mejladress är: hans-olof.lisper@psyk.uu.se
PS Jag lottar ut fem biocheckar bland de
som svarar. Ju färre som svarar desto större
chans har just du att få gå på bio!
Hans-Olof Lisper

Geropsykologerna
Vid mötet med geropsykologernas styrelse i slutet av februari kom
vi överens om att det i varje nummer av SeniorPsykologen kommer att finnas en spalt, en kolumn, med information om pågående
aktiviteter och tankar bland geropsykologer i landet. Föreningen
för geropsykologer är en med vår parallell yrkesförening inom Sveriges Psykologförbund. Ur deras programblad citerar jag:
”Geropsykologen, som har specialkunskaper i psykologi och gerontologi, ökar de äldres välbefinnande genom praktiskt psykologarbete”
Under rubriken: Vad möter vi? står det:
”Varhelst äldre personer efterfrågar psykologisk hjälp borde detta kunna erbjudas av geropsykologer. Det kan vara i polikliniska
sammanhang, inom äldreomsorg eller äldrevård ...”
Och på frågan Vad gör vi? svaras:
”Kraven från den nya generationen av äldre kommer att föra med
sig en ökad efterfrågan på kvalificerad psykologisk utredning och
behandling. Omsorg och vård kan utformas bättre med utgångspunkt från psykologisk kunskap om de äldres resurser, önskemål
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och förutsättningar”.
I programbladet framhålles betydelsen av handledning och undervisning till annan personal inom vård och äldreomsorg för bättre
förståelse för åldrandet och de äldre.
Vi i Seniorpsykologerna ser fram emot en löpande kontakt med
denna förening för att ta del av både engagemanget ute i samhället
inom vård och omsorg och i aktuella forskningsinsatser. I det här
numret av tidningen har vi förmånen att läsa professor Boo Johanssons beskrivning av en nystartad äldreforskning vid psykologiska
institutionen i Göteborg.
Och i nästa nummer väntar vi bidrag från Ann Ingeborg Berg och
Marie Kivi. Vi ser fram emot ett fortlöpande samarbete.
Redaktören
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Av intresse

Psykologihistoriska sällskapet
Vår förening har en fortlöpande kontakt med sällskapet i och med samarbetet kring
samlandet av berättelser och historiebeskrivning från oss äldre psykologer personliga berättelser från ett yrkesliv (se i verksamhetsberättelsen i detta nummer). Vi har
också ett intresse från båda håll att utveckla samarbetet bl.a. genom att i vår tidning
få information om sällskapets inriktning och aktiviteter. I det här numret av tidningen
lägger vi med sällskapets programblad riktat till sina medlemmar och till medlemmar
in spe:

SENIORPSYKOLOGEN NUMMER 1 - 2015
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Mittuppslaget

Det är bredden
som är spetsen.
Det första Mittuppslaget i nya SeniorPsykologen är följande reflektioner kring hur
psykologens kunskap och erfarenhet bäst
kommer till nytta i hälsofrämjande och
förebyggande arbete kring barnafödandet och småbarnsåren. Utgångs
punkten
är den årliga nationella konferensen för
mödra- och barnhälsovårdspsykologer som
samla
de ett drygt hundratal psykologer
till konferens i Örebro i september 2014.
Konferenstiteln prickar in den stora utmaning som psykologen ställs inför i mötet
med alla sorters människor som väntar eller
just har fått barn, med förväntningar och
krav på kunskap och stöd, och bland vilka
åtskilliga har behov av specifika insatser.
Specialitén kräver öp
pen
het, vaksamhet
och flexibilitet, bottnande i kunskap om
teorier och behandlingsinsatser kring barnets födelse, dessutom med
vetenhet om
samhällets attit yder och kännedom om den
diskurs som för tillfället råder kring barn
och föräldraskap. För ett hälsofrämjande
och förebyggande psykologiskt arbete krävs
både en särskild pedagogisk kompetens utifrån psykologisk förståelse av möten mellan
människor och en speciell klinisk kunskap,
inriktad på det tidiga samspelet. Den pedagogiska kompetensen handlar till del
om att i kontakten med personal och med
förä ldrar skapa konstruktiva möten på jämställd nivå, att överge en rådgivande kultur
och få till en dialog. En hälsofrämjande
ansats utgår från barnets resurser och det
som fungerar i familjen, samtidigt som det
gäller att ha ögonen öppna för hur det lilla, ofödda eller födda, barnet har det. Hur
förmedlar man t.ex. till ett föräldrapar som
inte inser det destruktiva i sitt samspel med
barnet att något måste förä ndras eller till
dem som ständigt oroar sig för barnet, som
till synes utvecklas som förväntat, att barnet har det bra? Hur får man föräldrar att
inse att barnet inte utvecklas som det borde och få möjlighet att diskutera vad som
skulle behöva göras. Och hur för
med
lar
psykologen i konsultationen en trygghet i
förhållnings
sättet till barnmorskan som
anar att mannen misshandlar den gravida
kvinnan? Hur kan psykologen i kontakten
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med personalen visa på hur själva mötet
med familjen kan öppna upp för samtal
som skapar förtroende och lägger grunden
för gynnsamma åter
kom
mande kontakter under barnets små
barns
å r? Det ford
ras fingertoppsk änsla, ett rakt och tydligt
språk – och mod – för en hållbar relation.
En heldag och två halva dagar med fullspäckat och tankeväckande innehåll gav
inblick i en del av den mångfald frågeställningar som psykologen har att greppa. Ordförande i primärvårdsnämnden Ingrid Fries
Hansson öppnade konferensen och talade
bland annat om behovet av fler psykologer
inom den här specialitén t.ex. i samband
med fosterdiagnostik, NIPD – ”non-inva
sive prenatal diagnosis”, för att tillmötes
gå behov hos vissa kvin
nor och par vid
ett besked som är svårt att förhålla sig till.
Likaså behövs psykologer i större omfatt
ning för sama rbete med personalen i deras
uppdrag med hembesök till familjer med
nyförlösta mödrar som lämnat förlossnings
kliniken inom 48 timmar.

sor, också med anknytning till Linköpings
univer
si
tet, beskrev internetbaserad terapi, dels en studie med förlossningsrädda
kvinnor och dels en studie med kvinnor
som mådde psykiskt dåligt efter förlossingen, med bl.a. posttrau
matiska sym
tom,
relaterade till förlossningstrauma, och de
pression. IT skall ses som ett komplement
till psykoterapi i fysiskt möte. En internetbaserad psykologisk behandling kräver en
tydlig deadline, bedömning före och efter
insatsen, tillgänglig medicinsk expertis för
nämnda patientgrupper, handledning och
ett behandlingsmaterial. Kriterierna i den
andra studien var att kvinnan skulle vara
över 18 år, ha till
gång till dator, kunna
läsa och skriva på svenska och vid använd
ning av psykofarmaka – en stabil dos. Hon
skulle inte vara gravid igen och inte i behov
av akut psykologhjälp. Nätbaserad terapi är
ett alternativ att överväga, svenska kunde
vara en prövning, klinisk implementering
och utvärdering är nödvändigt för att se att
resultaten håller.

Fler psykologer behövs också för de förlossningsrädda kvinnorna, menade överläkaren
Katri Nieminen, Lin
köpings universitet,
som redovisade psykoterapistudier med
kvinnor som är ångestfyllda inför förlossningen (förlossningsskräck förekommer hos ca 6000 kvinnor per år i vårt land
och 2500 lider av uttalad förlossningsfobi,
FOC = ”fear of childbirth”). Fler rädda
finns bland förstföderskor och bland kvinnor som varit utsatta för övergrepp tidigare
i sitt liv. Hur behandlar man? Man måste
förhålla sig till den klinisk a verkligheten
inom förlossningsvården, menade hon och
önskade klona hela psykologgruppen vid
konferensen för att få fler psykologer till
den här verk
samheten. Flera psykoterapistudier, oavsett teori och metod, visade
goda resultat, bl.a. vågade många, i flera
studier hälften av kvinnorna, föda vaginalt
efter genomgången terapi. Det visar vikten
av beredskap, i tid före förlossningen, att
möta dessa kvinnors rädsla.

Pia Risholm Mothander, docent vid Psyko
logiska institutionen i Stockholm, tidigare
möd
ra- och barnhälso
vårdspsykolog, har
utvecklat en diagnosmodell för de minsta
barnen och deras familjer: DC: 0-3. Arbetet har utgått från ett neuro-relationellt
perspektiv. Motivet är inte att utreda för att
ställa diagnos utan för att få en utgångs
punkt i arbetet med barnet och familjen.
Barnets känslo
mässiga utveckling bygger på jämställdhet mellan barnet och den
vuxne och barnet behöver flera personer att
knyta an till. Alla som arbetar med barn
bör se på diagnos som en beskrivande mo
dell, en ögonblicksbild för att upplysa om
läget just nu, barn ändrar sig över tid. Den
barnkliniska processen kräver både barnoch föräldraperspektiv – och uppföljning.
Symtombilden är oftast komplex och
problemen finns ofta i relationen. DC:0-3
omfattar fem axlar: emotionell och social
utveckling; psykosociala stressfaktorer;
föräldrarnas förmåga att reglera, överför
de oreflekterat sitt eget känslotillstånd till
barnet?; medicinsk a och utvecklingsrela

Gerhard Andersson, psykolog och profes-
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Mittuppslaget
terade störningar; relationsk lassificering,
intensitet, frek vens, duration av relations
svårigheter. Hit hör klinisk a störninga r,
affektstörningar, impulsivitet, sömnstör
ning, uppfödningssvårigheter, social stör
ning m.m.
Och efter diagnos kommer inter
vention.
Föreläsaren beskrev ett forskningsprojekt
som hon är projekt
ledare för, föräldra
programmet COS-P, Circle of Security Inter
vention – Parents: Trygghetscirkeln. Projektet
beskrevs senare under konferensen av Kerstin Leander, socionom, fil dr, psykoterapeut
med inriktning på spädbarnsbe
hand
ling
och engagerad som forskare i en europeisk
studie kring barnmisshandel där 5 länder
deltar och där Trygghetscirkeln är interven
tionen. Metoden kräver utbildning och omfattar en noggrann individuell observation
med SSP (Strange Situation Process) och
en COS intervju. Två kolleger från Väster
ås, utbildade i metoden i USA, beskrev sitt
arbete på BVC med Trygghetscirkeln, en
strukturerad och anknytningsteoretiskt
grundad metod lämplig för problem i sam
spelet. Med åtta grupptillfällen och med sex
föräldrar i gruppen, är den tänkt att ge en
start till förä ndring. Det är viktigt att få till
stånd en glädje i samspelet mellan förälder
och barn. Metoden kräver rejäla kunskaper
och väcker starka känslor och psykologers
kompetens och träning behövs för att hantera detta.
Anders Broberg, klinisk psykolog och
professor, talade om Våld mellan föräldrar
– vad säger forskningen om hur vanligt det
är och hur det påverkar barns utveckling?
Kvinnor som utsatts för våld under uppväxten löper större risk för att utsattas för IPV
(Intimate Partner Violence) – ett anknytningstrauma. Mammor är mer utsatta än
kvinnor allmänt och mam
mor med små
barn är överrepresenterade. I 87% är det
barnets pappa som är den våldsutövande
och detta får stora känslomässiga, socia
la och juridiska konse
k venser. Uppskatt
ningsvis lever 5-10% av barnen i Sverige i
familjer där det förekommer våld och där
barnet inte sällan misshandlas, ibland för
att barnet försöker skydda den som blir
slagen. Föreläsaren lyfte här ett varningens
finger: det är viktigt med en skärpt differen
tialdiagnostik och det är viktigt att lyssna
på barnet. Om en sådan familj kommer
till BUP för att 8-åringen anses ha ADHD
kan det istället handla om PTSD. Vilken
skillnad i behandlingsupplägg! Det är högst
väsentligt att vi frågar oss vad barnets beteende är uttryck för. Hur påverk as barn av
våldsupplevelser? De är överrepresenterade
både som mobbare och mobboffer. Skolsvå

righeter, kroppslig ohälsa, posttraumatiska
symtom, all
män psykisk ohäl
sa, senare
missbruk, bristande framtidstro och förändrad världsuppfattning – listan kan göras
lång. Hos de minsta barnen påverk as HPAaxeln med binjurepåverkan, relationsaxeln i
DC:0-3 ger utslag och ank nytningen blir
desorganiserad. Olika typer av reglerings
problem uppstår och posttraumatiska symtom visar sig i olika sammanhang. Peter
Fonagy säger: marking the child´s experience
is important, viktigt inte minst för särskilj
ning mellan barn och förä lder. I våldsfamil
jer finns inte den möjligheten att markera
och i stunden möta barnets reaktion.
Anna Lannér-Swensson psykolog och
psykoterapeut,
Psykologverksamheten
vid MBHV i Nordvästra Skåne, beskrev
bedömning, stöd och behandling av samspelet i spädbarns
familjen på universell,
selektiv och indikerad nivå. Den samspelbehandling som erbjuds inom verk
sam
heten är Watch, Wait & Wonder, på svenska
Reflekterande samspelsbehandling, en kana
densisk psykoterapimetod som är barnledd
(se författarens beskrivning av metoden
i boken “Psykologer för mödrahälsovård
och barnhälsovård”, 2014). Det viktiga är
att barnet är närvarande i rummet under
terapin. Framförallt föreslås metoden vid
de
regleringssvårigheter och post partum
pression. Det är väsentligt med utbildning
av personalen vid BVC så att de kan välja
ut dem som bäst lämpar sig för behandlingen. Uppföljning är viktigt men också att
arbeta på universell nivå med egna och per
sonalens relationer till alla familjer, finna
nya strategier, uppmärksamma och lägga
mer tid på familjerna – med barnet i fokus.
Tempot är viktigt, barnet och förhållanden
kring barnet ändras snabbt. “Det är som
att börja arbeta på ett nytt sätt”, säger en
sköter
ska, att gå från rådgi
vning till
sjuk
undersökande dialog och fokusera på och
arbeta med relationer.
Henrik Andershed, professor i psykologi,
docent i kriminologi vid Örebro universitet talade över: Hur kan vi hjälpa fler? Han
poängterade betydelsen av struktur, checklistor och instrument som stöd. Vi behöver
lämpliga hjälpmedel för effektiva psykologinsatser, för högsta säkerhet. Metoder
produceras och lärs ut men implementeras
ofta inte på rätt sätt. Man underskattar
ofta implementeringsprocessen. Många har
varit på utbildning i någon metod. Men
sedan händer ingenting. Vi kommer i framtiden att få ökande krav på evidensbaserad
praktik, jobba enligt bästa tillgängliga
kunskaper och personlig erfarenhet. Det
är viktigt att följa upp patienten över tid.
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Men – implementerar vi saker och ting
rätt? Med kunskap om förändringsarbete
genomförs 80 procent efter tre år men utan
kunskap genomförs 14 procent (se Andershed, 2010). Flera studier nämndes där det
fanns brister i implementeringen (bl.a. Andershed et al 2010). Till sist ett råd: ta hjälp
av egna checklistor, utvärdera och utbilda!
Erfarenhet är nödvändig men inte tillräck
ligt. Syftet är att inte missa vad som bör
fokuseras och hur vi bör sätta in insatser.
Antonia Reuter mödra- och barnhälsovårdspsykolog i Göteborg beskrev det nya
nationella
barnhälsovårdsprogrammet,
tillkommet i sama rbete mellan professionsföreträdare från BHV och Socialstyrelsen som fått i uppdrag av Socialdepar
tementet att tillse att vägledningar,
rekommendationer och kunskapsöversikter
för för
loss
nings-, nyföddhets-, barn- och
skolhälsovård – elevhälsa finns uta rbetade,
tillgängliggörs och hålls uppdaterade. Hela
barnhälsovårdssverige bjöds in att delta i
arbetsgrupper.
Teamarbete och tvärprofessionell samverkan
är grundförutsättningarna och verksamheten skall präglas av: barnkonventionen;
genus och jämställdhet; barn- o ch familjeper
spektiv; jämlikhets- och rättviseperspektiv och
främjande arbete
etiskt perspektiv. Hälso
kräver en speciell pedagogisk kunskap och
arbetssätt och BHV skall prioritera och ha
kunskap om hälsofrämjande arbete, hälsans
bestämningsfaktorer, frisk- skydds- och
riskfaktorer hos varje barn och få föräldrar och barn mer delaktiga i arbetsinsatserrarna är samarbetspartners. För
na. Föräld
psykologen gäller att ha en fot i det konsultativa arbetssättet och en fot i det kliniska
och, inte minst, tillföra psykologiskt kunnande och förhållningssätt både centralt
i barnhälsovårdsteamet och i det dagliga
arbetet med personal och föräldrar för att
konkretisera och göra verklighet av målsättningen och de nämnda övergripande ansatserna. Programmet finns på www.rikshandboken-bhv.se
Birgitta Rydén
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Norra regionen – Uppsala-avdelningen

Foto: Hans-Olof Lisper

Jullunch

Traditionsenligt inbjöd vi varandra till knyt
inför julen. Vi har stolta traditioner att falla
tillbaka på, eftersom det var initiativtagaren till Seniorpsykologerna själv, Gunvor
Ängfors, som en gång startade julluncherna
i sitt eget hem. Nu har vi andra tagit över.
Det förväntas att den ena kokar skinkan,
den andra gör Jansson och den tredje ordnar mumman. Men så kommer det alltid
nya personer, med nya maträtter och idéer.
Ni hör själva, att stämningen blir hög men
trivsam hemma i Anita Olssons kök. ”Men
till nästa jul igen…” vill säkert fler än vi tretton denna gång vara med.

Januari – Foto för hela slanten

Hans-Olof Lisper är inte bara tidigare lektor vid institutionen för psykolog i Uppsala
och nuvarande men avgående kassör i Seniora riksstyrelsen. Han är också en hängiven
och särdeles sakkunnig fotograf. Han har
särskilt ägnat sig åt bildkomposition och
har lockat till en kurs bland oss seniorpsykologer i Uppsala som nu har hållet på
regelbundet i över fem år. Denna gång gav
Hans-Olof oss en ingående översikt över
hur man kan se och skapa en bild, bland annat med en kamera i handen. ”Från upplevd
verklighet via fotografiet till en komponerad
bild” var dagens tema.
Med hjälp av egna och andras bilder visade
Hans-Olof hur det gick att laborera med en
bild, vad man nu ville åstadkomma. Det
gick att vänta ut objektet, men det gick
också att skapa hemma vid bildskärmen.
Vad gjorde en bild spännande? Eller alldeles
ointressant? Vilka linjer, strukturer, upprepningar, riktningar och ytor kunde man
välja? Vi 17 personer i Hans-Olofs lilla vardagsrum blev helt fascinerade, så begåvade
eller obegåvade vi nu var som fotografer. Vi
vill gärna att han och kursen fortsatte!
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Februari – Från
skolpsykolog i Spanien till
traumapsykolog i Uppsala

I Uppsala har vi flera terminer nu odlat
målsättningen att be någon i den egna kretsen reflektera över sitt yrkesliv och presentera det för oss andra. Vad spännande det
blir! Det visar sig att det finns psykologiska
delområden som man själv aldrig hunnit
med eller ens haft insikt i. Eller att det är
flera i gruppen som har haft angränsande
yrkesinriktning och därför blir extra lyhörda och associationsrika.
Denna gång hade vi bett psykolog och psykoterapeut Eva-Maria Lindström att ge oss
en inblick i sitt sannerligen spännande och
innehållsrika yrkesliv. När jag själv för väldigt länge sedan höll på med studie- och
yrkesvägledning, lärde vi oss en hel del om
yrkesvalsteorier. Men Eva-Maria var det
levande beviset för att yrkesvalet dels inte
var en tillfällighet, ett bananskal att glida
in på, dels något som ständigt pågick där
det ena ledde till det andra under resten av
yrkeslivet. Det var en nyfikenhet och rörlighet som redan första året efter examen
fick Eva-Maria att nappa på en annons i
Psykolognytt (?!) om att en rektor i Spanien
önskade sig en skolpsykolog!
Det blev ett lärorikt år i en skola i slummen som kom att bli avgörande för hennes
fortsatta uppmärksamhet på människor
från främmande land. Det var människor
på flykt med starka traumatiska erfarenheter bakom sig som Eva-Maria kom att
arbeta med, på olika arbetsplatser. Det var
våldsutsatta kvinnor, krigsskadade barn
men också alla dem som hade den blandade
upplevelsen både av att vara drabbad av våld
och ha drabbat andra. Det medförde arbete
på främmande språk, mest spanska, arbete
med tolk, och det förde henne på nytt till
andra delar av världen, Colombia, Vietnam
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och flera andra länder.
Åter till yrkesvalsteorierna: det är naturligtvis en kombination av personligheten (nyfikenheten, djärvheten, dragningen till främmande språk och kulturer i Eva-Marias fall),

Foto: Hans-Olof Lisper

av utbildningen och fortbildningen (psykoterapi, spanska, traumakunskap, EMDR),
politiska världsförändringar (revolutioner i
Sydamerika, striderna på Balkan, flyktingströmmarna) och arbetsmöjligheterna på
hemmaplan (om nu landsting, kommuner
eller andra vill ha ens tjänster) som formar
Eva-Maria och oss andra till dem vi så småningom visar oss bli.
Hans Åberg

Händelser i regionerna

Södra regionen

Jullunchen med Bereket Yebio

Vid den förträffliga jullunchen på Thulehem i Lund underhöll Bereket Yebio
oss med en berättelse om sina erfarenheter kring kulturmöten sedan han 19
år gammal 1958 invandrade från Eritrea.
Han berättar om en resa i tid och rum
och vad denna gjort med honom. Han är
utbildad folkskollärare och sedan biträdande psykolog. Som invandrad fick han
tillstånd som undertecknades av kungen
i konselj att delta som extra student vid
folkskoleseminariet i Lund. Intagningen
var då kvoterad så att det skulle vara tolv
flickor och tolv ”gossar” i klassen. Han
blev således den 13:de gossen. Efter kort
tid med dessa yrken blev han anställd
som forskare vid lärarhögskolan i Malmö.
Han berättade bl a att det först var stor
uppmärksamhet när han kom som lärare
till en vanlig svensk klass i Uppåkra som
färgad men att eleverna ganska snart bemötte honom som vilken lärare som helst.
Han menar att det Sverige han mötte 1958
var mycket lättare för en invandrare än Sverige idag. Det var ett optimistiskt samhälle där industrin hade tagit fart efter andra
världskriget och ett samhälle som präglades
av positiv anda, solidaritet och nyfikenhet
på världen utanför. Han mötte nyfikenhet
på den del av världen han kom från och blev
inbjuden till alla möjliga sammanhang för
att berätta om sitt Afrika där hans förfäder
var fastboende bönder och menar att även
om han då inte hade någon formell utbildning hade han mycket kunskap om jordbruksskötsel.
Bereket avlade Licexamen i pedagogik vid
lärarhögskolan i Malmö vilket ledde till
lärarjobb där. Det blev ett underbart jobb
som han med glädje åkte till i 40 år. 1977
blev lärarhögskolan en del av Lunds universitet som enligt Bereket innebar att ekonomin blev mera restriktiv.
Hans fru från Glimåkra var intresserad av
hur det var att leva i Afrika så 1970 flyttade familjen till Zambia där Bereket blev

ledare för ungdomsverksamhet. Han flyttade sedan till Etiopien som var som att
komma hem på god väg till Eritrea. Men
den stora politiska omvälvningen då Haile
Selassie avsattes ledde till en turbulent period och eftersom Bereket var från Eritrea
blev det svårt att stanna kvar under den nya
regimen. Han fick under stora svårigheter
flytta tillbaka till Sverige och börja om på
nytt med att etablera sig. Han lyckades få
arbete vid lärarutbildningen i Kristianstad
och kom sedan tillbaka till Malmö. Detta
äventyr påminner mig om vad invandrare
från arabvärlden nyligen berättat för mig.
Politiska strider leder till att man kan befinna sig i ständig flykt. Just som man etablerat sig i ett nytt land så utbryter stridigheter
där som tvingar fram en ny flykt och det
blir omöjligt att återvända till ursprunget.
Med sin bakgrund blev det troligen naturligt för Bereket att ägna sig åt hur grundskolan och gymnasiet kunde internationaliseras. Han kom att arbeta med utbildning
av hemspråkslärare och blev ledare för denna utbildning och arbetade med lärare från
många olika länder, t. ex. Sydamerika och
Jugoslavien.
Efter ett sammandrag av denna livsresa
ställde han frågan: Vad har dessa erfarenheter gjort med mig? Han har arbetat i
många sammanhang med möten mellan
kulturer och erfarenheterna har fört honom
från kulturskillnader till att intressera sig
för likheter, för det som förenar oss när vi
möts. Skillnader gäller oftast konkreta ting
medan de allmänmänskliga behoven är lika
hos oss alla. Har har kommit att arbeta med
avdramatisering av kulturkonfrontationer.
Han berättar bland annat om möten med
nomadstammar söder om Sahara som satt
värdefulla spår hos honom. Han berättar
om hur man på kvällen vid lägerelden där
man kommer varandra närmare också just
på ett djupare plan talar om det som är lika
och som förenar. Hans enkla framställning var tankeväckande och jag erinrade
mig personligen om ett möte med ett kinesiskt par på kinesiska muren som precis
som min fru och jag var morföräldrar (med
hela familjen med: dotter, svärson och dotterson). Vi kunde inte alls varandras språk
men kom på en timme vid picknicken på
muren varandra nära och kunde dela med
åtbörder och enkel engelska erfarenheterna
som morföräldrar och den treåriga gossen
delade med sig av sitt godis till oss. Just då
upplevde jag det Bereket betonade. Likheter är större än skillnader: Jag tror att Morföräldraupplevelsen är lika i alla kulturer!
Bereket berättade om ett enkelt arbetssätt
som han kommit att tillämpa i arbete med
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kulturmöten och kulturkonfrontationer.
Först får deltagarna ett papper där de skall
notera alla skillnader de kommer att tänka på mellan de kulturer som möts. Denna uppgift går ofta snabbt och deltagarna
fyller pappret med alla möjliga konkreta
skillnader. Sedan får de ett nytt papper där
de skall notera de likheter man upplever
finns mellan kulturerna. Denna uppgift löser inte deltagarna snabbt. Man är tvungen
att börja tänka och efter hand noterar man
viktiga generella existensiella förhållanden
såsom behov av gemenskap och kärlek.
Han skulle gärna vilja tillbringa ett år tillsammans med nomadiserande samer efter
sina erfarenheter med nomadbefolkningen
i södra Sahara.
Han summerar sina erfarenheter och vad
han lärt sig på sin resa att kulturer snarast
är något som förenar än skiljer människor.
Och vi trivs bäst där vi kan vara oss själva.
Det var som en beskrivning av seniorföreningens möten under året. Vi har haft många
lärorika seminarier med intressanta diskussioner och där vi som pensionärer är till stor
del befriade från konkurrens och kan med
inlevelse lyssna på varandras erfarenheter, lika eller olika. Jag tror att många kan
instämma i att på dessa möten kan vi vara
oss själva och berika varandra med våra erfarenheter.
Jag kunde inte låta bli att ställa frågan hur
Bereket upplever det svenska samhället idag
med de stämningar som nu finns kring kulturskillnader och svenskhet. Han upplever
att Sverige idag är något annat än det han
kom till 1958. Det är ett långt mera polariserat samhälle där inte längre optimism och
solidaritet är framträdande. Därmed säger
han också att det är annorlunda och svårare att vara invandrare idag i Sverige. Han
tyckte själv att när han kom var det lätt att
komma in i svenska samhället.
Detta var en bra avslutning på seniorföreningens möten inför julen med ett i allra
högsta grad dagsaktuellt tema personligt
skildrat genom Berekets livsresa. Jag måste
också avslutningsvis notera att seniorföreningen efter en diskussion med representanter för studentföreningen för ett år sedan
har öppnat sina möten för intresserade studenter. Det är säkert i samma mån berikande att mötas över generationerna som att
mötas över kulturerna.
Eric Olsson
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Vad tycker vi om
diagnoser och diagnostik ?

Södra regionens första sammankomst för
året var ett diskussionsseminarium. Seminariet hade utgångspunkter i våra egna yrkeserfarenheter, några texter, bl a Diagnosens makt, 2006, Gunilla Hallerstedt (red.),
bokförlaget Daidalos, och Diagnosen:
sjukdom och namngivning, 2014, Karin
Johannisson, E-bok, samt ett diskussionsunderlag utarbetat av Bertil Nordbeck och
Anna Chylicki
Att skriva ett referat av diskussionen låter
sig inte så enkelt göra, men här några av de
många temata som kom upp:
fördelar och nackdelar med diagnostik som
vi som psykologer har upplevt
aktuella och nya diagnoser t ex olika ”bokstavsdiagnoser”, PTSD ( posttraumatisk
stress symtom)
dominansen av biologiska indikationer?
hälsodiagnostik vs sjukdomsdiagnostik
samhällsutveckling och förändrade diagnosmönster
diagnos och identitet – tillhörighet
diagnoser: förr – nu – framtiden.
vetenskapliga underlaget för olika diagnoser? Mm mm.
Vi hade livliga och engagerade diskussioner
och kunde hållit på mycket längre än den
avsatta tiden. En riktigt trevlig och givande
sammankomst.
Anders Hallborg

Seniorerna i
Södra träffar studenterna

Den 25 februari var södra regionens seniorpsykologer inviterade av studenternas förening, Lundapsykologerna till en fikaträff.
Vi var ca ett dussin seniorer och nästan
lika många studenter som träffades under
trevliga former. Efteråt fick vi följande lilla
referat från träffen:
Vi i Lundapsykologerna tyckte det var oerhört trevligt att ha ett diskussionsmöte och
fika med Seniorpsykologerna och ser fram
emot framtida samarbete. Vi värdesätter Seniorpsykologernas perspektiv och erfarenhet och tyckte det var extremt spännande
att höra vad ni hade att säga i olika frågor.
Tanken var att diskutera fram ett samarbete
men vi kom hela tiden in på ytterst spännande diskussioner och tiden for iväg. Trots
det formulerade vi förslag på samarbete och
jag tror vi kan ha stort utbyte av varandra
och lära oss mycket.
Vi tycker att Seniorpsykologerna är en
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mycket trevlig förening och har gärna fler
möten och utökar samarbetet.
Hälsningar
Ida Runemark
ordförande i Lundapsykologerna

Köp, sälj och platta till!
10 års erfarenhet och
forskning inom äldreomsorgen
Eric Olsson, professor em., inledde med
att poängtera att detta är ett ämne ”lika
hett idag som då” dvs då man startade
forskningen i början av 1990-talet. Problematiken är troligen t o m värre nu än då!
Forskningsarbetet handlar i första hand om
hemtjänsten, men är i flertalet avseenden
applicerbart även för institutionsvården
och boende när det gäller äldre. Forskningen har huvudsakligen gjorts tillsammans
med Bengt Ingvad och omfattar studier av
arbetsmiljö och omsorgsarbetets kvalitet
under 10-12 år under 1990- och början av
2000-talen. I de longitudinella studierna
ingår en ganska liten kommun, en liten
stad omgiven av slättbygd och en storstadskommun. Ett flertal organisationsförändringar skedde under denna tid, mycket med
påverkan ideologiskt från bl a USA, och
marknadsekonomiska modeller med tveksam tillämpbarhet inom äldrevården. Detta
kunde innefatta privatiseringar, beställare-utförande-organisation, konkurrensutsättning, ”kund/brukare”-perspektiv, resultatenheter, utplattning av ledarskap och
genomförande av ÄDEL. Förändringarna
hade tydligen i första hand som mål att få
ner kostnaderna för äldrevården. Men att
organisationsförändringar i sig kostar verkar man inte varit riktigt medveten om.
Detta även om en sådan förändring skulle
vara behövlig räknar man oftast inte med
att personalens anpassning till det nya sättet att arbeta tar tid och kraft och är därmed även kostnadskrävande.
Kvaliteten i organisationen har studerats
utifrån tre kategorier : kommunikationen i
organisationen, arbetsmiljön och omsorgsarbetet. Ett övergripande kvalitetsindex har
också skapats.
Man kan utläsa en försämring av kvalitetsindex under 1990-talet främst relaterat till
negativa förändringar i arbetsmiljön och
omsorgskvaliteten med ett samband med
bl a besparingssträvandena. Ett starkt intryck är att 1960-talet präglades av varia-
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tioner inom och mellan distrikten av både
bra och dålig kvalitet. En långsam allmän
förbättring av äldrevården verkar därefter
har skett fram t o m början av 1990-talet.
Denna förbättringstrend avbröts därefter
och har följts av försämringar inom äldrevården i stort men med stora variationer
mellan distrikt och organisationsformer. I
föreliggande studier visar ett distrikt med
traditionell organisation, små autonoma
arbetsgrupper och god ledartillgänglighet
den bästa kvaliteten. Sämsta kvaliteten
uppmättes för en entreprenad av ett privat
företag. Resultaten där korresponderar med
kritiken mot privata företag: de startar med
hög kvalitet för att ta marknadsandelar och
sedan genomför de ekonomiska nedskärningar för att öka vinsten. Resultaten visar
vidare att kommun- och distriktsstorlek
är betydelsefulla för kvaliteten – ”man ska
inte bli gammal i en stor kommun”. Bland
resultaten, att betona i övrigt, är att beställar-utförandemodellen får negativa konsekvenser för arbetsmiljön och att organisationsförändringarna inte leder till bättre
kostnadseffektivitet. Det finns anledning
att anta att de resultat som här gäller för
hemtjänst troligen kan generaliseras när det
gäller äldrevården som helhet dvs även institutionsvården.
Föredraget ledde till många frågor och kommentarer. Området är ju av naturliga skäl
engagerande för oss pensionärer. Stimulerande var att de psykologstuderande som
var närvarande under föredraget deltog med
frågor, egna erfarenheter och synpunkter!
Bertil Nordbeck

Händelser i regionerna

Västerbottenregionen
Aktiviteterna under året 2014 finns i årets verksamhetsberättelse och i nästa
nummer av tidningen kommer hela vårens händelser att beskrivas.

Västra regionen
November 2014 – Barns
rättigheter i vårt samhälle

På seniorpsykologernas möte i november
2014 fortsatte vi samtalet från oktobermötet om barns rättigheter i dagens samhälle.
Vår ambition är att fortsatta samtal skall
mynna ut i konkreta förslag för att förbättra
barns rättigheter. Samtalet utgår från Bengt
Hedbergs beskrivning av det nyfödda barnets anknytningsprocess och vad som kan
bli följden om den perioden i barnets liv
misslyckas. Att nonchalera tecken på en
traumatisk barndom blir för samhället en
dyr historia. En dålig start i livet behöver
inte betyda att allt är kört, att reparera är
möjligt. Till hjälp har man förutom en
god ”förälder” dagis, förskola, skola. Det
betyder att begreppet anknytning behöver
vidgas. Som exempel på vad en störd anknytning kan leda till nämner han Anders
Behring Breivik och Marilyn Monroe. BBs
far Jens Breivik har kommit ut med en bok
”Min skyld? – En fars historie” där han erkänner sina brister som far men värjer sig
för skulden. Han skriver att han borde ha
tagit mer fasta på varningssignaler från
psykologer och psykiatriker om att Anders
inte mådde bra. ”Om jag hade varit en bättre pappa hade han kanske varit en annan
människa idag”.
Här följer en utförlig resumé av vår diskussion för att visa det breda engagemanget –
här skräds inte orden:
Den gamla striden mellan läkare och psykologer om piller eller inte nämns. I en
nyutkommen bok av Robert Whitaker
– Pillerparadoxen (2014) hävdar han bl. a
att medicinerna mot schizofreni i det långa
loppet har lett till försämring. Detsamma
skulle gälla för mediciner mot ADHD och
depression. Författarens grundtes är att
dessa läkemedel har en effekt på kort sikt
men att långtidsanvändning som regel ger
en förvärrad sjukdomsbild. Han menar
också att den ökning av bipolär sjukdom
som ses i USA till stor del kan förklaras av
hög användning av centralstimulantia vid
ADHD. Vid närmare granskning av de studier hans slutsatser bygger på kanske man
skall vänta litet med att ansluta sig helt till
hans tes.
Romernas barns rättigheter måste ses över
speciellt. Dessa barn sover i kalla bilar, tig-

ger med föräldrarna, går sällan i skolan och
har en mycket sporadisk tillgång till sjukvård.
I pressen förfasar man sig över de bakåtvända barnvagnarna där barnet sitter vänt emot
trafiken utan möjlighet till kommunikation
med föräldern. Föräldern är dessutom ofta
upptagen i mobilen. Dessutom är barnet
garanterat den första att bli påkörd när man
går över gatan. Hur tar vi egentligen hand
om våra barn och barnbarn? Man kan tala
om en avvägning mellan förälderns önskan
att vara inne/fräck och barnets behov av
en trygg kommunikation/ank nytning till
föräldern. Skulle det kanske gå att tillfredsställa bådas väl? Det kanske handlar om
vårt ansvar som äldregeneration att våga
föra våra kunskaper vidare till våra vuxna
barn när de är föräldrar.
Socialtjänsten som den ter sig idag är i
många fall en katastrof. Man sätter unga
oerfarna socionomer att handha tunga fall
som omhändertaganden, incest, misshandel etc. Arbetsbelastningen är alltför stor
och stödet från äldre kolleger troligen svagt
eller icke existerande. Är det då konstigt
att barnen blir lidande, barn dör (Yara),
barn blir liggande i sina bajsblöjor, hungriga och förtvivlade? Det man gör i första
hand är att hitta en syndabock (rektorn på
Yaras skola) som man kan hänga ut i pres�sen, medan ingen lyssnar till barnet – om
det fort
farande lever. Det är en särskild
konst att lyssna till barn och förstå vad de
vill säga oss. Det kräver kunskap, erfarenhet, tålamod, kärlek och tillräckligt mod
och fantasi för att ens kunna tänka sig de
fasor som vuxna kan utsätta ett litet barn
för. Som tänkbara åtgärder för att förbättra
socialtjänsten skulle vi önska obligatoriskt
mentorskap inom organisationen och en
långvarig stabil handledning av en erfaren
psykolog för att tillföra psykologisk kunskap till den sociala kompetensen.
Av någon anledning drar man ner på psykologtjänster på vårdcentraler, inom kriminalvården och andra institutioner. Man
undrar över anledningen till detta. Det
kan knappast vara enbart ekonomiska skäl,
även om de är tungt vägande. Psykologer,
som förut var en grupp man tvekade att
identifiera sig med, är numera accepterade av dem vi förväntas hjälpa. Men uppåt
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i hierarkin, för att uttrycka det enkelt, är
det annorlunda. Cheferna är ofta relativt
outbildade inom det område de är satta att
leda, även om de kan ha god ledarutbildning och erfarenhet just av att vara chefer.
Att ha en anställd som är kunnigare, mer
kompetent och oftast kvinna upplevs som
ett hot. Det är enklare att anställa yngre
och mindre kompetenta personer som inte
kan ifrågasätta i samma utsträckning och
som är måna om sin egen karriär. Dessa
personer blir i sin tur chefer som håller sig
med följsamma – läs undergivna, anställda.
På en stor vårdcentral i Göteborg har man
0,8 psykolog, tillräckligt enligt enhetschefen. Trenden att dra ner på psykologer är
internationell och märks speciellt på obenägenheten att använda sig av psykolog
när man utreder sexuella övergrepp där det
torde vara särskilt nödvändigt med psykologiska kunskaper.
För att kunna styra psykologerna har man
inom vården försökt begränsa terapierna
dels tidsmässigt och dels vid val av metoder.
”Här bedriver vi enbart KBT-terapi högst
10 gånger”. Man har lättat litet på detta
numera, menar någon, man kan på vissa
håll faktiskt våga sig på en längre och mera
analytiskt orienterad behandling när sådan
anses vara det lämpliga. I en artikel i Läkartidningen nr 41 2014 läser vi följande, ”Var
femte som besökte vårdcentral fick hjälp
mot psykisk ohälsa men bara 7 procent
fick en psykiatrisk diagnos, visar databasstudie i Stockholm”. ”Närmare 80 procent
av patienterna med depression eller ångest
presenterar sina problem som kroppsliga. I
genomsnitt fick 7 procent av dem som besökte husläkare år 2011 en psykiatrisk diagnos, medan 20 procent fick någon form av
hjälp för psykisk ohälsa”
Det är lätt att bli vanmäktig inför alla brister som dagligen redovisas i pressen. Var
skall man börja för att etablera respekt för
psykologiska kunskaper.
Påverka politiker och myndigheter, hur?
Sätta in hjälp för barn som tidigt diagnosticeras som riskbarn
Analysera rädslan för psykologer
Starta en debatt om de ”skakade barnen”
Föra ut vår kunskap till olika organisationer, kommunstyrelser.
Starta handledningsgrupper med ett breda-
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re innehåll, ledda av team av erfarna psykologer, socionomer och psykiatriker.
Erfarenhet skall vara ett krav för att få arbeta med tunga ärenden
Peka på behovet av uthållighet hos behandlare och annan personal
Ta väl hand om alla barn,
våra barnbarn. De är framtiden och barn är fantastiska!
Anna Kerstin Wetterqvist

Jullunch

Seniorerna i Västra regionen avslutade sin
energiska höstterminen genom att äta jullunch på The Golden Days. Borden dignande av vegetabiliska och animaliska rätter.
Samtalen flöt mellan kärlek och politik och
som sig bör då psykologer samlas mellan
KBT och psykody
namik. Samvaron var
trevlig och varm. Vi avslutade med att önska varandra en GOD jul.
Ulla Davidssson

Januari – Människors utsatthet i välfärdssystemets spår

Om detta ämne talade psykolog Zelma
Fors, då seniorpsykologerna i Västra regionen träffades 2015-01-28. Vid mötet fick
vi först veta ett par förändringar i gruppen,
t.ex. är Gunvor Bergquist ny ordförande
och Birgitta Rydén är textredaktör.
Zelma Fors är leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i såväl klinisk som pedagogisk psykologi samt doktor i psykologi.
Hon har i många år arbetat som skolpsykolog i Göteborg och specialiserat sig på
mobbning. Hon har skrivit boken ”Utstött:
en bok om mobbning”. Kunskaper och erfarenheter som Zelma fått i sitt arbete som
skolpsykolog bär hon med sig och kan til�lämpa också i det här projektet.
Zelma berättade för oss med stort engagemang, om Projekt GEVALIS som är ett
relativt omfattande EU-projekt och innefattade målgruppen Unga Vuxna (18-29
år) som hamnat vid sidan av arbetslivet av
olika skäl och har sitt boende i 5 västgötakommuner. Zelma har handlett coacher
och personal i form av en nätverksgrupp.
Det är ett bekymmer att mitt i vår välfärd
så finns det en grupp som hamnar utanför.
Det är viktigt att nå denna grupp medan de
är relativt unga.
Samordningsförbundet Västra Skaraborg
består av fyra parter: FK , Länsarbetsnämnd, VG-regionen och fem kommuner
(socialtjänsten i Essunga, Götene, Lidköping, Skara och Vara). Projektet har drivits
i samverkan under 2010 – 2013. Från 2014
sker en implementering i kommunerna enligt en modell som kallas ÅKA, vilket be-
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tyder Återhämta (16 veckor), Klargöra (12
veckor) och Anpassa (26 veckor). Projektet
syftar till att stärka de ungas egenkraft genom lärande och insikt.
Målgruppen hade ofta varit sjukskrivna
länge och hade en identitet som sjuk. Utanförskap i skolan hade ofta medverkat till
deras långvariga ohälsa. Det gällde nu att
möta människan där den är, skapa tillit,
höja aktivitetsnivån och modifiera identiteten, Återhämta-fasen. Relationen är den bärande balken i förändringsarbetet (i enlighet med anknytningsteorin). Relationen är
metoden. Det fanns många vittnesmål från
målgruppen att relationen gjort skillnad
för dem. Att skapa denna tillit är att arbeta
miljöterapeutiskt. Myndigheter fungerar i
stället som repressiva system. Om man inte
uppfyller regler och förväntningar så stöts
man bort. Det är viktigt att hitta lösningar
här.
Nästa fas är Klargöra, där man tittar på
vilka resurser personen har och arbetsförmågan. Man försöker ha ett salutogent perspektiv.
I Anpassa-fasen sker en individuellt anpassad arbetsträning.
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För många i målgruppen har deras deltagande i projektet lett till ett ökat välbefinnande och de allra flesta (98 % av de 397
personerna) har varit nöjda. Det låter som
en bra grund att bygga vidare på.
Sven-Erik Dahlgren

Februari – Homo
Psychologicus x 5.
Återblickar mellan raderna

Professor emeritus Alf Nilsson hade lockats
upp från Lund till vårt februarimöte för att
ge oss en sammanfattning av hans digra
analys av människans psykologiska utveckling i 5 böcker under 2000-talet. Programgruppen och den del av vår styrelse som
håller till i väster bjöd på lunch på Blå huset
på Konstepidemin och flera av oss fortsatte
vår diskussion med Alf vid ett postseminarium på restaurangen Gyllene Prag, inte
långt från psykologiska institutionen i Göteborg. Alf är ombedd att reflektera över en
sammanfattning av sina skrifter i Mittupplaget i nästa nummer av SeniorPsykologen.
Därför avstår vi från att referera hans föredrag i detta nummer.
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Östra regionen
Januari – Hallwylska palatset
ett Downton Abbey på svenska

Stockholm är rikt på vackra byggnader av
både äldre och yngre datum. Vi i östra regionen har gjort det till litet av en tradition
att börja mötesåret med besök på något av
dessa. I år var det Hallwylska palatset vid
Nybroviken, idag ett statligt museum, som
var vårt mål.

Hallwylska palatsen är en imponerande byggnad.

Det är en alldeles speciell upplevelse att
komma in i och gå runt i detta hus. Vibrationerna från sekelskiftet 1900 och högre-ståndsmiljö är starka och man försätts
i en nästan overklig känsla av att gå runt
i en teater- eller filmvärld. Downton Abby
är nära!
Hallwylska är ingen gammal byggnad vilket man kan tro vid första anblick. Bygget
påbörjades 1893 och huset stod klart 1898.
Både utvändigt och invändigt är stilen
inspirerad av både spanska och italienska
renässansbyggnader och inredningen är
en blandning av16- och 1700-tal. Arkitekt
var Isak Gustaf Clason och byggherre greve
Walter von Hallwyl som då var en av Sveriges rikaste personer. Han kom från en
gammal adlig familj i Schweiz, blev officer
i schweiziska armén och kom genom en bekant att lära känna den förmögna arvtagerskan Wilhelmina Kempe 1864. De gifte sig
och bosatte sig i Sverige och han tog, enligt
tidens sed, över sin svärfars företag. Det var
nu inte vilket företag som helst utan snarare ett imperium där flera företag ingick.
Största delen av inkomsterna kom från
Ljusne-Woxna AB som exporterade timmer
och järnmalm till utlandet. Man hade en

Porträtt av grevinnan Wilhelmina von Hallwyl, från 1895 av J. Kronberg.

järnväg- och ångbåtslinje och tillverkade
jordbruksmaskiner och järnkättingar. Så
pengar fanns det gott om och familjen ville
ha en statusfylld bostad som också visade
detta.
Wilhelmina, som förde alla pengarna in i
äktenskapet, var född i Stockholm av tyska föräldrar. Hon började tidigt i livet att
samla på saker och var redan vid sekelskiftet en av Sveriges största samlare av konst
och konsthantverk. Och ett av syftena med
palatset var att det skulle finnas gott om utrymme för grevinnans samlingar. Då huset
var klart bestämde hon sig för att göra huset
med alla dess inventarier till ett museum.
Hon lät göra kataloger över sina samlingar
av konst, saker och föremål. Det blev totalt 78 böcker som trycktes i 110 exemplar.
Man kan fundera över hur det var att bo
och växa upp i ett hus som redan från början var ett museum. Paret fick fyra döttrar,
vad de tyckte om saken vet vi ej.
Wilhelmina sparade på allt och allt finns
bevarat och arkiverat. Porslin, glas, prydnadsföremål, linne, servietter, dukar,
möbler, kläder osv i oräkneliga mängder.
Palatset har ofta utställningar med olika

SENIORPSYKOLOGEN NUMMER 1 - 2015

tema kring de sparade föremålen, t.ex om
konsten att bryta servietter, om kläder från
1900-talets början då bl.a. dräkter från
TV-serien Downton Abbey lånades in för
att komplettera husets egna objekt. Även
om huset ser gammalt ut så fanns det redan från början många moderniteter. Där
fanns centralvärme, centraldammsugare,
elektrisk hiss och badrum. Även köket och
betjäningens områden var moderna. Exempelvis fanns isskåp och mathiss. Tjänstefolket bestod av ett 10-tal personer varav
flera bodde i huset. Wilhelmina hade också
en sällskapsdam, en ständig följeslagerska
både hemma och på resor.
Det finns mycket mer att berätta om detta
väldigt speciella palats, väl värt många besök. Efter att ha fått en utmärkt guidning
av huset sökte vi oss efteråt, något utmattade, till ett närbeläget konditori och stärkte
oss med kaffe och goda kakor.
Birgit Lundin
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Februari – En ”besvärlig”
kvinna och hennes öde

En äktenskaplig katastrof är vad Johan
Cullberg och Björn Sahlin kallar sin bok
om Hjalmar och Märta Söderberg. Att det
verkligen var så fick vi i östra regionen höra
av Björn Sahlin som vi inbjudit till vårt
februarimöte.

Redaktören och förläggaren Björn Sahlin
berättade fängslande om det katastrofala
äktenskapet mellan Hjalmar och Märta
Söderberg

Hjalmar Söderberg som ju var en uppburen
författare av bl.a. ”Doktor Glas” och ”Den
allvarsamma leken” lyckades med hjälp av
sina inflytelserika vänner få sin hustru Märta inlagd på mentalsjukhus då hon inte ville
gå med på skilsmässa. Och det är den processen som boken handlar om och hur det
kunde ske.
Berättelsen om deras äktenskap är ett sorgligt vittnesmål om hur rättslös en gift kvinna var ännu vid 1900-talets början och hur
man kallade hennes förtvivlade protester
och upprörda beteende som hysteriskt och
psykiskt sjukt. Johan Cullberg som skrivit
flera böcker om andra kända författare och
deras psykiska sjukdomar var den som tog
initiativet till samarbetet med Björn som
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är redaktör och bokförläggare. Syftet var
att försöka ta reda på hur det gick till då
Hjalmars krav på skilsmässa ledde till att
Märta blev förklarad psykiskt sjuk. Björn
har stått för kunskapen om familjen Söderberg medan Johan Cullberg har ansvarat
för kommentarer och utvärdering av sjukjournalerna.
Björn började med att läsa ett citat ur den
sinnessjukförklaring som 1909 fick henne
bedömd som sinnessjuk genom diagnosen
”imbecillitas” och ”insania degenerativa”
och där hon ansågs vara i stort behov av
”asyl”, dvs inläggning på psykiatrisk anstalt. Sett med dagens ögon är det ett förfärligt dokument.
Märta kom från en förmögen Stockholmsfamilj medan Hjalmar hade en enklare
bakgrund. De träffades i ett litterärt sällskap och gifte sig 1899. Han inledde sitt
första utomäktenskapliga förhållande 1903
och ungefär samtidigt började Märta drabbas av svår reumatisk sjukdom och besvär
med näsan. Trots att Märta fick vetskap om
otroheten vill hon fortsätta äktenskapet. De
hade tre små barn och hon hade inga egna
tillgångar för sin försörjning. Hon var i
princip rättslös. Hjalmar flydde till Köpenhamn. Han måste ”förlöpa hemmet” som
det hette för att få skilsmässa. Hjalmar var
skyldig att försörja henne och barnen efter
en eventuell skilsmässa och det kunde han
inte. Han blev tvungen att återvända till
Stockholm och fortsätta äktenskapet men
hade eget boende.
Märta, som fortfarande älskade Hjalmar,
sökte ofta upp honom och vädjade till honom att komma tillbaka till henne och barnen. Ställde till ”scener” vilket betraktades
som bevis på hennes hysteriska sjukdom
och galenskap. Hon blev förbjuden att träffa sina barn som togs om hand av en anställd husföreståndarinna. Och nu började
hennes många vistelser på sinnessjukhus
och vårdhem.
Några år senare träffar Hjalmar en danska
i Mölle som han förälskar sig i och flyttar
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igen till Köpenhamn. Märta som var ekonomiskt illa ute sågs stå utanför restaurang
Hasselbacken och sälja violer. Detta stod att
läsa om i Dagens Nyheter och Hjalmar blev
ordentligt skandaliserad. Han gömde sig på
nytt sig i Köpenhamn och vägrade skräckslaget att träffa Märta som tog sig dit för att
få kontakt med honom.
Från 1911, då Märta togs in på Långbro sinnessjukhus, fram till 1920 vårdades hon på
olika inrättningar för psykiskt sjuka. 1917
gick skilsmässan igenom men innan dess
omyndighets-förklarades Märta. Från 1920
och fram till sin död 1932 fick hon dock
vård inom den somatiska sjukvården. Man
hade till slut insett att hon inte var psykiskt
sjuk.
Björns mycket intressanta redogörelse av
den här skakande historien förde med sig
många frågor från oss åhörare och en lång
diskussion. Det blev en mycket givande
kväll.
Birgit Lundin

Av intresse
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Vårprogram i regionerna

Regionernas program
våren och försommaren 2015
Norra regionen

Södra regionen

Tisdag den 14 april
kl 13-16		

Introduktion i rättspsykologens
uppdrag med chefspsykolog
Tommy Hallquist, fil dr, leg
psykolog och leg psykoterapeut.

Torsdag den 16 april
kl 15.30 – 17.00

I maj
(datum förmedlas senare)

Guidad heldagsutflykt till de
norduppländska vallonbruken

Erfarenhet och tankar kring
behandling av trauma orsakat
av krig och tortyr. Leg psykolog, verksamhetschef Barbro
O´Connor, Röda Korsets
behandlingscenter för krigsskadade och torterade, Malmö

			
Tisdag den 2 juni
Traditionell seglingstur på Mälarvatten

Fredag den 8 maj
kl 10.30 –
Lördag den
9 maj kl 10.00

Seniorpsykologernas Studiedag och årsmöte Programmet
presenteras i denna tidning

Programkommittén:
Inga Hedberg-Sowa,
Hans-Olof Lisper,
Anita Olsson,
Margareta Sanner
Hans Åberg
Information och föranmälan till Hans Åberg,
hans@hansaberg.se eller 073-1830365

Programkommitté
Elisabeth Almroth
		
Anders Hallborg
		
Anna Lindström Chylicki 		
Bertil Nordbeck
		

Västerbotten-regionen

Västra regionen

Fredag den 20 mars

Socionom och fotograf Vivan
Johansson berättar om “Natur och kultur vid Sävarån”

Onsdag den 25 mars
Kl 14.30-16.30

Fredag den 24 april

Psykolog Elisabeth Åström
berättar från sin kommande
doktorsavhandling: “Tid och
psykopatologi och dess relation
till ångest och depression”

Våld i nära relationer. Professor,
leg psykolog och leg psykoterapeut Anders Broberg berättar utifrån sin forskning

Onsdag den 29 april
Kl 14.30-16.30

Uppföljning av oktober-novembermöten 2014 om barnsrättigheter.
Fil dr, leg psykolog och leg psykoterapeut Birgitta Rydén inleder

Fredag den 22 maj

Avslutande vårlunch på nyinvigda Kulturhuset Väven

Onsdag den 28 maj
Tid och plats
meddelas senare

Vårutflykt

Mötena äger rum på fredagar klockan 13.00
på Kafé Station i centrala Umeå.
Programkommitté:
Christine Andersson 			
Anders Fagerlund 			
Britt Wiberg 			
Ann-Marie Frisendahl: 		
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tel: 075-5556833
tel: 073-6166054
tel: 046-149668
tel: 044-241844

tel: 070-3265008
tel: 070-5345384
tel: 070-5088137
tel: 070-6616457

Programkommitté
Allan Bergman 				
tel: 031-465108
Anita Berntsson				tel: 031-164957
Ulla Davidsson davidssonulla@gmail.com		
tel: 031-263053
Gerty Fredriksson gerty.fredriksson@comhem.se
tel: 042-201721
Åke Högberg hogbergake@gmail.com		
tel: 0708-699978
Torbjörn Stockfelt torbjorn.stockfelt@telia.com
tel: 031-7118055
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Östra regionen
Torsdag den 19 april
kl 16.45		
Plats:		
Psykologförbundet,
Vasagatan 48 nb,
Stockholm

Vi går på bio och samlas efteråt i
förbundets konferensavdelning och
diskuterar och dricker kaffe eller
tar ett glas vin. En film vi kan se
är Roy Anderssons En duva ….

Vi meddelar också per e-mail om någon annan film är aktuell
och som säkert går i april.
Filmer byts ju så ofta numera!

Torsdag 4 juni
kl 12.45 eller
kl 12.15 /se nedan/

Utflykt till Rosendals slott.
Visning kl 13. Samling utanför slottet

De som vill kan istället starta med en promenad från Djurgårdssidan i det vackra vädret. De samlas kl. 12.15 på vänster sida av
bron på Djurgårdssidan och tar den vägen till slottet. Tar cirka
30 min. Mer info och anmälan senast den 1 juni till Brita Tiberg.
Efteråt dricker vi kaffe i Rosendals trädgård. VÄLKOMNA!
Det blev ingen utflykt till Gripsholm eftersom båttrafiken kommer igång alldeles för sent!
Programkommittén:
Agneta Zotterman-Molin		
Birgit Lundin			
Kjell Lindqvist			
Ulla-Britta Selander			
Brita Tiberg, brita.tiberg@telia.com
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tel: 08-753 04 38
tel: 08-731 98 72
tel: 0723-044 262
tel: 08-642 58 34
tel: 08 754 48 69
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Medlemsinformation
Sedan december 2014 har 11 nya medlemmar registrerats i föreningen Seniorpsykologerna och 7 medlemmar har utträtt.
Följande nya medlemmar hälsas välkomna till föreningen:
Elisabeth Dalerus Dahlin, Stockholm
Ullabritt Bodlund, Stockholm
Anders Östlund, Örebro
Lars Ahlin, Lund
Margareta Hjelmqvist, Bromma
Margreth Reiniusson, Dalarö
Sture Lundkvist, Sundsvall
Elisabeth Bjernevall Nygren, Spånga
Nils Gustafsson, Nacka
Viveka Arvidsson, Lund
Jan Påhlsson, Danderyd

Obs!
Du vet väl att du själv kan ändra och kontrollera dina medlemsuppgifter via psykologförbundets hemsida
www.psykologforbundet.se
Medlemsuppgifterna, t.ex. adressändring, kommer vår förening
tillhanda via psykologförbundets medlemsregister.

Gunvor Bergquist, ordförande, Torp, Alingsåker 1,
461 98 Trollhättan, 0520-739 67, mobil 070-783 11 44.
E-post: gunvor.bergquist@delta.telenordia.se

Kjell Lindqvist, Erstagatan 7, 2 tr, 116 36 Stockholm,
mobil 0723 -044 262.
E-post: kjell.i.lindqvist@ownit.nu

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

Anders Hallborg, Hantverksgatan 42, 227 36 Lund,
mobil 0736-16 60 54.
E-post: anders.hallborg@swipnet.se

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

Britt Wiberg, Anders Ersvägen 1 A, 913 33 Holmsund, 090-14
91 35, mobil 070-50 88 137.
E-post: britt.m.wiberg@gmail.com

Hans-Olof Lisper, kassör, S:t Olofsgatan 50 B,
753 30 Uppsala, 018-60 20 64.
E-post: hans-olof.lisper@psyk.uu.se
Seniorpsykologernas Plusgiro 434 01 51-2

Redaktör SeniorPsykologen: Birgitta Rydén, Tigerstigen 25, 426
72 Västra Frölunda, mobil 0734-00 16 69.
E-post: rydenb@gmail.com
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Årsmöte 2015

Kallelse till årsmöte den 8 maj 2015
Härmed kallas du till årsmöte
i Seniorpsykologerna i Sveriges Psykologförbund fredagen den 8 maj 2015 kl. 16.00
Plats: Rum R 144 (Gamla Kirurgen),
Institutionen för psykologi,
Paradisgatan 5, Lund

Dagordning:
§ 1 Mötets öppnande.
§ 2 Fastställande av föredragningslista.
§ 3 Val av ordförande för mötet.
§ 4 Mötets stadgeenliga utlysande.
§ 5 Val av protokollförare för mötet.
§ 6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
§ 7 Upprättande av röstlängd.
§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse.
§ 9 Ekonomisk redogörelse.
§ 10 Revisorernas berättelse.
§ 11 Beslut om resultatdisposition.
§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 13 Ekonomisk situation för innevarande verksamhetsår.
§ 14 Revidering av stadgarna.
§ 15 Val av ordförande.
§ 16 Val av styrelseledamöter.
§ 17 Val av suppleant(er).
§ 18 Val av två revisorer jämte två suppleanter.
§ 19 Val av valberedning.
§ 20 Beslut om medlemsavgiftens storlek och giltighetstid.
§ 21 Ärenden - motioner - inkomna till styrelsen.
§ 22 Årsmötets synpunkter på aktiviteter regionalt och centralt.
§ 23 Övriga frågor.
§ 24 Avslutning.
Förslag och ärenden som du vill att årsmötet skall behandla
måste du anmäla skriftligt till styrelsen och vara denna tillhanda
senast tisdagen den 14 april. Sådan motion insändes till ordförande Gunvor Bergquist (post- och e-postadress i rutan i slutet
av SeniorPsykologen)
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Årsmöte 2015

Så hittar du vägen

Mat &
Destillat

Det är inga långa sträckor att gå, och det finns flera alternativa väga, men här är en:
Från centralstationen:
> Korsa Bangatan och gå över Knut den stores torg förbi Hotell Lundia (150 m).
> Korsa Bytaregatan och fortsätt på Knut den stores gata (gågatan, 100 m).
> Fortsätt rakt fram på lilla Gråbrödersgatan fram till Kyrkogatan (100 m).
> Ta vänster och följ Kyrkogatan dryga 100 meter.
> Ta höger in på Paradisgatan efter universitetshuset.
> Efter ca 100 meter, ta höger in på Södra lasarettsområdet.
Där ligger Institutionen för psykologi och skyltningen är tydlig.

Program för Seniorpsykologernas årsmöte
med studiedag i Lund den 8-9 maj 2015
Fredagen den 8 maj. Studiedag kl 10.30 – 15.40. Årsmöte kl 16.00
Lokal:
Institutionen för psykologi,
Paradisgatan 5 i Lund: Hus R (Gamla kirurgen), rum R144
Program:

Fredagen den 8 maj

10.00

Samling – registrering, kaffe serveras

10.30

Föreningens ordförande Gunvor Bergquist hälsar välkommen, studiedagen presenteras
Prefekten för Institutionen för psykologi Robert Holmberg presenterar institutionen

		
11.00 - 11.45

Kan vi förändra vår hjärnstruktur i vuxen ålder?
Fil.dr., forskare Johan Mårtensson

12.00 -12.45

Från ledtråd till framplockning - minnesframplockningens temporala dynamik
Doktorand, leg. psykolog Robin Hellerstedt

13.00 		

Gemensam lunch på Tegnérs matsalar i AF- borgen

14.15 - 15.00

Född extremt för tidigt – utvecklingsmässiga följder under förskoleåren
Fil.dr., leg. psykolog Johanna Månsson

15.15

Aktuellt i Psykologförbundet
Per Fallenius från förbundsstyrelsen informerar.

15.40

		

16.00
19.00

Årsmöte
		

Lördag den 10 maj

10.00

Bensträckare

Gemensam middag på restaurang Mat & Destillat på Kyrkogatan 17
(3-rätters meny 425 kr, förrätt + varmrätt 379 kr och varmrätt + dessert 349 kr).
Drycker tillkommer. Var och en betalar för sig.

Besök på Kulturens Friluftsmuseum

Anmälan till:

Anders Hallborg. Tel 0736 166 054, e-post: anders.hallborg@swipnet.se
När du anmäler Dig, tala om vad du vill vara med på:
• Studiedagen
• Fredagslunchen
• Årsmöte
• Middagen. Restaurangen vill ha förbeställning. Aktuell meny presenteras i slutet av
april på www.matochdestillat.se , studera den, gör dina val och meddela dem till
annchy43@hotmail.com senast den 6 maj.
• Lördagsbesöket på Kulturen

Vi önskar din anmälan senast den 28 april 2015
Välkommen!

