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Önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År och intressant
läsning om allt som händer i regionerna, om forskning
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Från vår ordförande
Det har hänt en hel del under hösten. Vid styrelsens
höstmöte i september tog vi beslut om att förlägga nästa
års studiedagar till Umeå. Dessa kommer att äga rum
den 19 och 20 maj. Britt har lovat att björkarna ska slå
ut lagom till dess. Hon och Västerbottengruppen håller
som bäst på att planera både för intressanta föreläsningar, möjligheter till umgänge och kulturella aktiviteter.
Skulle vara roligt om Ni redan nu börjar fundera på en
vårsemester i Norrland. Flera flygbolag flyger till Umeå
via Stockholm till ”än så länge” hyggliga priser.
Institutionen i Umeå välkomnar oss. Nästa år firar psykologiämnet 50 år vid institutionen och kanske finns det
någon i våra led som varit med där när ämnet infördes?
Ett annat jubileum är att vi som förening blir 20 år
nästa år. Det hölls ett konstituerande möte i mars 1996
då föreningen bildades. Två år senare togs vi upp som Yrkesförening inom Psykologförbundet. Samma år skrevs
också det första medlemsbladet. På sätt och vis har vi
alltså två födelseår – ett som förening och ett som Yrkesförening och tidningsutgivare.
Jubilerat och firat har också Psykologförbundet gjort.
Förbundet höll 60-årskalas i oktober. Inbjudna var de
som skulle delta i rådskonferensen dagen därpå samt
ordförandena i yrkesföreningar, råd och valberedning,
liksom vår nyligen pensionerade förbundsdirektör Örjan
och vår nya förbundsdirektör Ulrika.
Det blev en trevlig kväll med flera roliga och intressanta tal, god mat och trevligt umgänge. Stor uppmärksamhet rönte ”Psykologer berättar”. TACK alla Ni som
har bidragit. Ulla-Britt har med hjälp av Peter Lundgren
på kansliet lagt ned en stor arbetsinsats och lyckats få
fram ett antal snyggt redigerade och tryckta exemplar
som fanns att beskåda. Alla berättelserna kan Ni nu, tack
vare Peter, läsa via vår hemsida. Förhoppningsvis lockar
dessa ytterligare några av Er att skriva om Er yrkesbana
och det Ni upplevt under den.
Rådsmötet inleddes traditionellt med rapport från FS´s
ordförande. Han berättade att vi har passerat 11 000
medlemmar. Det tycks som om gruppen pensionärer
växer snabbast. Jag hoppas att Ni övertygar alla tidigare
kollegor som stannar kvar i förbundet efter pensioneringen att också gå med i vår förening.
Anders nämnde att förbundet upplever en ny situation,
att politiker hör av sig till förbundet för diskussioner istället för hur det mest varit tidigare, att vi ”jagat” politiker för att få framföra vår åsikt. Det finns också ett
intresse hos psykiatrikerna att diskutera hur specialistpsykologer och psykiatriker skall komplettera varandra.
Spännande är att förbundet syns i många sammanhang
i samhället och då drar stor publik. Psykologiscenen på
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bokmässan i Göteborg var, för att nämna något, mycket
populär. Vill också nämna att det från Rådsmötet skrevs
ett upprop kring flyktingsituationen. Kanske har Ni läst
det i tidningarna.
Det möte mellan yrkesföreningarnas ordföranden och
delar av förbundsstyrelsen som brukar äga rum kvällen
före rådsmötet blev i år flyttad till december.
Har denna gång hittat ett exempel på ålderism som jag
vill dela med mig av. Ett exempel där utövandet av ålderism fälldes av domstol. Vissa bussbolag har tydligen haft
som praxis att tvinga chaufförerna att pensionera sig vid
75 årsålder. Att använda en ålder på detta generella sätt
ansåg domstolen vara diskriminering. Bedömningen skall
istället ske individuellt.
Det är slutet av oktober när jag skriver detta och jag
befinner mig i södra Spanien där temperaturen dagtid är
dryga 20 grader. Har trots det inga som helst problem med
att börja känna julkänsla. Här är man i full gång med att
få upp juldekorationerna på gatorna, och i affärerna har
man plockat fram allt som man kan tänka behövs för att
fira jul. Man kan tycka vad man vill om det fenomenet
men det gör det mycket enkelt för mig att önska Er alla EN
RIKTIGT GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!
Gunvor

8WJLYQLQJ
Tidningen kommer liksom
tidigare att ges ut tre gånger per
år: i början av april, augusti och
december. Deadlines för bidrag
till nästa års tidning är:
5 mars 2016
5 juli 2016
5 november 2016
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Det är en rolig uppgift att öppna mejl-korgen varje dag runt
deadline och ta del av psykologi i många olika tappningar, av
händelser i våra regioner och inte minst ”lite trivsamt småprat”
med kolleger i hela landet. Lite strul med kompatibiliteten mellan olika textformat hör väl till redaktörers vånda, men det brukar gå att finna lösningar.
Först av allt vill jag be om ursäkt för ett beklagligt faktafel i
förra numret, förutom en layoutmiss – upprepning av en rubrik, och som alltid något korrekturfel. I kapitlet Åldrande, hälsa
och engagemang, sidan 14, står det, något nedanför mitten: ”Nu
lever 18% av befolkningen efter 65 år mot 8% för hundra år
sedan”. Det skall vara 88%, för män 85%, för kvinnor 94%
(Läkartidningen, 2009:45) – vilken ökning på hundra år!
Tidningen bjuder i det här numret på ett rikligt julbord.
Två referat från nationella studiedagar får vi del av, en dag i
POMS regi med ny kunskap om habilitering och psykiatrisk
problematik. Mödra-barnhälsovårdspsykologernas konferens
hade fokus bl.a. på verksamhetsutveckling med perspektiv som
normkritik, jämlik och rättvis vård, jämställdhet och etik.
Vi får information från Psykologihistoriska sällskapet och ett
seminarium med geropsykologerna. Nytt för vår förening är att

hälsovårdspsykolog i många år och under lång tid forskat
inom området, i kontakt med internationella forskare. Hon
ger en överblick av ny forskning, inte minst vad som händer
i Norden.
Mittuppslaget ägnas åt Tid – subjektiv tidsuppfattning.
Britt Wiberg, en av våra styrelsemedlemmar, docent i psykologi i Umeå, forskare och psykoterapeut, beskriver, tillsammans med en av sina doktorander, Elisabeth Åström, hur en
persons tidsuppfattning kan vara en nyckel till att förstå vad
som sker i en psykoterapi och vilken betydelse den subjektiva
tidsuppfattningen kan ha inom arbetsliv och organisationer.
Nytt för det här numret är ”Aktuell frågeställning”. Vid senaste styrelsemötet föreslogs ett debattutrymme i tidningen.
Samtidigt vill vi inte ha långlivade och platskrävande debatter
som tappar i aktualitet när tidningen endast kommer ut med
tre nummer per år. Vi prövar att kalla vår ruta för ”Aktuell
frågeställning” med möjlighet att kommentera denna i numret därpå. Ni är välkomna med bidrag.
Och till sist finns första annonseringen av det intresseväckande programmet för studiedagarna i Umeå till våren då vi
får vara med och fira att Psykologiska institutionen vid Umeå
universitet fyller 50 år!
Birgitta Rydén
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Med sikte på en bättre start i livet
Programmet vid mödra- och barnhälsovårdspsykologernas nationella konferens i Borås i september satte fingret på
behov av självkritik och medvetenhet
hos vårdgivare, på att alla vårdtagare
inte är bekväma med samhällets normer, och på om vårt utbud upplevs som
jämlikt och rättvist. Ny kunskap inom
psykologernas kompetensområde presenterades också och referat om detta
blir i nästa nummer av SeniorPsykologen. I det sociala programmet ingick en
kreativ konstpromenad genom staden
ledd av föreningens ordförande, Kerstin
Johannesson, psykologernas samordnare, tillhörig centrala BHV-enheten i
Södra Älvsborg. Borås som konststad
imponerade. Dessutom betalade staden
festmiddagen till vilken kommunalrådet Leila Pekkala hälsade välkommen.

EWW QRUPNULWLVNW I|UKnOOQLQJV-
VlWWWHRULRFKSUDNWLN
Sandra Dahlén, pedagogisk ledare
i det första normkritiska program som
tagits fram i landet: BRYT (Forum för
levande historia och RFSL Ungdom)
fokuserade bl.a. skillnaden mellan tolerans och normkritik. Många ser sig som
toleranta mot olika beteenden, könstillhörighet, olika sexuella identiteter, kulturella skillnader och handikapp. Men
tolerant kan du vara utan att förstå hur
samhället ter sig och hur ditt eget ”normalbeteende” upplevs av personer som
inte känner sig höra till. Tolerans – då
har du fokus på de andra, medan den
normkritiske vänder blicken mot sig
själv. Toleransen omfattar inte självklart strukturer och rutiner.
Diskrimineringsombudsmannen och
Socialstyrelsen är ålagda ett normkritiskt tänkande och som nation har vi
ingått internationella överenskommelser kring etnicitet, sexuell läggning,
jämlikhet och rättvisa, utformade av
WHO. Det är fundamentala begrepp i
vår grundlag och lagen skärps efterhand
i dessa frågor. I det nya BHV-programmet står det (fritt tolkat): ”Att tillämpa
ett normkritiskt perspektiv innebär att
fokusera på de normer och maktstrukturer som gör att vissa personer upplevs
som avvikande och på konsekvenser av
detta”. Ett normkritiskt tänkande håller således på att leta sig in i våra institutioner och myndigheter. Men hur ser
det ut i verkligheten?
Jag minns själv både funderingar,
konferenser och forskningsrapporter
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som kom för 30-40 år sedan, då vi i
Sverige var ovana i mötet med invandrade barnfamiljer, gravida kvinnor och
vid förlossningar. Våra rutiner och råd
under graviditeten, varför kejsarsnitt föreslogs vid ett akut förlossningsproblem
eller hur vi såg på föräldra-barnsamspelet – uppfattades inte som vi tänkt. Aktuell forskning av Pauline Binder lyfter
sådana frågor (se bl.a. artikeln ”Shared
Language Is Essential: Communication
in a Multiethnic Obstetric Care Setting”, 2012).
Hur bidrar vi till jämlikhet när vi
författar broschyrer, inbjuder till möten, i telefon, i utredningar m.m. Hur
medvetna är vi om vår benägenhet att
gruppera människor? Och hur detta leder till att vi sorterar människor i vårt
tänkande och i skapandet av rutiner.
Hur är vårt bemötande av kvinnor respektive män under graviditeten, vad
säger vi? – och hur? och hur beter sig
personalen när pappor respektive mammor kommer med sitt nyfödda barn till
bvc? Ett normkritiskt tänkande kräver
minst två bollar i luften samtidigt. Till
sist en normkritisk självgranskning:
”jag har aldrig haft några stora ekonomiska problem – jag kan gå hand i
hand med min partner – jag har aldrig
varit rädd för den jag är tillsammans
med – jag har aldrig diskriminerats
pga av mitt namn – jag kommer in i
alla byggnader utan problem – jag köper plåster i min egen hudfärg –ingen
är aggressiv mot mig för att jag har fel
kön – de som är som jag får vara med i
media – jag har aldrig tvekat att ’komma ut’ – jag har aldrig tvekat över min
position på arbetsplatsen – jag tar den
plats jag behöver”

vad som sägs i mötet med familjen, hur
det sägs, vad det står på inbjudningar
och i broschyrer.
Personalen har arbetat i grupper och
fördjupat sig i ett tema i sänder och två
månaders intervall har föreslagits mellan varje tema för att nyvunnen kunskap skall ”sätta sig”. Dokumentation
har skett löpande.
Förändringar hos personalen har
noterats: uppmärksamhet på det egna
förhållningssättet och ökad lyhördhet
i samtal. Kallelser och inbjudan riktas
till vårdnadshavarna/föräldrarna och
vid föräldrasamtal placeras stolarna
på ett medvetet vis. Båda föräldrarnas telefonnummer skrivs i journalen och tider erbjuds som passar båda
föräldrarna.”Mamma” i broschyrer
m.m. har ersatts med ”förälder”. Oftare
kallas tolk till ett samtal, båda föräldrarna kanske inte kan svenska. Meddelanden på telesvar spelas in på olika
språk. Tydlighet kring bvcs uppdrag
som hälso-och inte sjukvård. Ökad
uppmärksamhet på de nyblivna pappornas psykiska hälsa och välbefinnande, med frågor direkt till mannen. Samverkan med andra aktörer har ökat och
juridiska aspekter beaktas, ex frågan
om samtycke från biologisk förälder.
Stjärnfamiljer uppmärksammas, regnbågsflaggan finns på bordet och familjen görs delaktig i utvecklingsarbetet.
Personalen vill ha fortbildning i kulturkompetens, inte minst insikt om olika subkulturer i vårt land. Det är viktigt
att i en förändringsiver inte osynliggöra
mammorna, en erfarenhet efter intervju
med somaliska och svenska mammor –
och få svar på vad föräldrar tycker om
delaktighet, vill papporna vara med?

(QI|UlOGHUEOLUWLOODWWNRQNUH- 1\D %+9SURJUDPPHW YDG
WLVHUDMlPOLNYnUG¨HWWYHUNW\J J|U SV\NRORJHQ I|U HQ MlPOLN
I|UMlPOLNWI|UlOGUDVNDS
RFKUlWWYLVYnUG"
Linda Nordén och Jeanette Svantesson från Kunskapscentrum för
jämlik vård och centrala barnhälsovårdsteamet i Skaraborg, VG-regionen,
beskriver ett projekt – ett studiematerial, där personalen skärskådar sig
själva och uppmärksammas på normer
i yrkesutövningen. Utgångspunkterna
är: förälder i ett jämställt föräldraskap,
stjärnfamiljen – olika familjebildningar
(bonusföräldrar, flera med föräldraansvar, homoföräldrar, adoptivföräldrar
m.fl.), kulturkompetens hos personalen
och inte minst granskning av utbudet,
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Antonia Reuter och Kerstin Johannesson, MHV-BHV-psykologer i Göteborg respektive Borås beskrev programmet som utvecklats i samarbete mellan
professionerna vid BHV i hela landet
och Socialstyrelsen. Det presenteras i
Rikshandboken: http://www.rikshandboken-bhv.se/
Det har saknats nationella riktlinjer
för en jämlik och rättvis barnhälsovård
och det har varit stora skillnader i landet: obalans i föräldrastöd, ojämn tillgång till psykologer, vissa ställen ingen
flykting- och asylanpassning. Vårdva-

Referat
let, den fria marknaden, ger ett ojämnt
utbud.
Vad menas med jämlik och rättvis
vård? Här hänvisas till en avhandling av
Thomas Wallby: Barnhälsovården fördelas jämlikt men inte helt rättvist (2012)
som visar att BHV når i stort alla familjer med små barn, oavsett bakgrund
(99% av nyfödda) medan sårbara grupper, som bvc ska ge särskilt stöd till (förebyggande insatser), har inte mer kontakt med bvc än andra – inte rättvist.
Marmotkommissionens rapport på
uppdrag av WHO: Closing the Gap in a
generation (2008) poängterar den sociala gradienten för människors hälsa. En
rättvis hälsovård måste sträva efter att
utjämna hälsoklyftorna. Men vägen är
inte att enbart rikta åtgärder till de mest
utsatta. Det måste finnas ett aktivt hälsofrämjande arbete till hela befolkningen och ett vaksamt förebyggande arbete
som tidigt uppmärksammar och, om
möjligt, åtgärdar missförhållanden.
Psykologernas grunduppdrag i en
framtida barnhälsovård är barnet. Insatserna ska präglas av en främjande,
salutogen ansats, att lyfta fram det positiva hos varje barn och samtidigt se och
påtala misshälligheter och risker. Barnhälsovårdens insatser ges på tre nivåer
och gäller också för psykologerna: 1.
Universella insatser; 2. Riktade insatser
(skydds- och riskfaktorer beaktas*); 3.
Individuellt utformade insatser.
* Influens från Regioncenter R-BUP
i Oslo som har forskat om skydds- och
riskfaktorer.
Insatserna skall utgå från barnets perspektiv (barnet är självt delaktigt), jämlikhet, jämställdhet/genusperspektiv
och etiska perspektiv. Skärpning krävs
för att tydliggöra barnet när det handlar om: barn på flykt – migration, våld i
hemmet, konflikt mellan föräldrar och
missbruk hos föräldrar.
Teamarbetet poängteras i Vägledning
för BHV. Psykologen anges som en given teammedlem – för första gången
i ett liknande dokument från Socialstyrelsen. Maktstrukturer i lagarbete
uppmärksammas och Ingela Thylefors
bok Babels torn, om tvärprofessionellt
samarbete, har studerats. Implementeringen ställer frågor till psykologerna:
hur delaktiga är vi i detta förändringsarbete i hela landet? Hur bidrar vi till
jämlik och rättvis vård? Hur får vi våra
ärenden? Vem väljer ut? Vilka får tillgång till psykolog? Hur vaksamma är vi
på vår genusmedvetenhet? Hur får vi en
balans mellan främjande och behandlande insatser?

3UHVHQWDWLRQDY«%On3')HQ«
Joy Ellis, MHV-överläkare, Södra Bohuslän, VG-regionen, redogör
för den Blå boken, nu som PDF. Två
MHV-BHV-psykologer har deltagit i
upplägget. Boken omfattar mödrahälsovårdens organisation, utveckling och
uppdrag, föräldrastödets utformning,
psykisk hälsa och psykologs medverkan.
Socialstyrelsen vill inte definiera den
som ett styrdokument. Det skulle emellerid behövas gemensamma riktlinjer i
hela landet för vårdvalet missgynnar
jämlik och rättvis vård. Det går inte
att släppa ett intensivt förebyggande
arbete, t.ex. kring klamydia, då släpper
man smittspåren. Joy Ellis ställer flera
komplicerade frågor:
Skall det benämnas mödrahälsovård?
Ska vi inte undvika heteronormitet?
Två män har fött barn i Sverige efter könsbyte, skall verksamheten vara
könsneutral? Det kallas ofta barnmorskemottagning men då fokuseras endast
en profession. Det bästa skulle vara:
mottaging för reproduktiv och sexuell
hälsa. Kvinnan måste vara i fokus under
graviditeten, resurserna är begränsade.
Samtidigt ska partner, medföräldrar,
stödpersoner, smittkällor och utövare
av våld beaktas och väsentligt är att beakta föräldraskapet.
Några fenomen att förhålla
sig till:
t

t

t

t

denna fråga. Vissa gravida bor
helt oacceptabelt, ex i bil. Ska vi
ha mobila vårdenheter och mobilt journalsystem?
Ett nationellt styrdokument skulle ge
kunskapsstöd till MHV, visa på regelverk och innehåll, kräva att psykolog
finns inom verksamheten och föreslå
att strukturerad regelbunden kontakt
mellan barnmorska, läkare och psykolog – team – blir rutin. Frågan om vårdprogram för förlossningsrädsla skulle
lyftas, där psykologens roll tydliggörs,
likaså ett tydliggörande av gränssnittet
till psykiatri, allmänmedicin, MHV-läkare, mottagning för förlossningsrädsla
m.m. Psykiatrin skriver ofta rutinmässigt ut en kvinna om hon blir gravid.
Vem är då behandlingsansvarig och
vem ser till det kommande barnet? Ett
problem som behöver lösas.
Birgitta Rydén

psykologer behövs för
konsultation och individuella insatser, också
för partners problematik. Det är bekymmersamt när beställare
inte vet skillnad mellan psykologers och
socionomers
yrkeskompetens.
kvinnan skall vara i
centrum under förlossningen, störande och
riskfyllt när mannen
försöker vara i fokus.
jämlikhet och rättvisa
för det ofödda barnet
t.ex. hur skydda det
mot förälderns missbruk?
flyktingsituationen gör
att ofödda, nyfödda
barn flyttas runt i
vårdapparaten. MHVöl vill ha kontakt med
Migrationsverket
i
Pinocchio i Borås
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Habilitering och psykiatrisk problematik
Den 16 oktober anordnade POMS, Habiliteringspsykologerna, en höstkonferens där jag deltog som representant för
Seniorpsykologerna. POMS är den äldsta yrkesföreningen inom Psykologförbundet och bildades 1972. Föreningen
arbetar för att utveckla egen och andras kompetens om funktionsnedsättningar och hur man bäst ger råd, stöd och
behandling inom detta område. Höstkonferensen ägde rum på Clarion Hotell Skanstull i Stockholm och temat för
konferensen var Habilitering och psykiatrisk problematik.
'nQXRFKIUDPWLGHQLI|UKnO- Det kan finnas olika syn på patienterna
ODQGHWLOOGDJHQVWHPD+DELOL- mellan utredningsenheten Psykiatrin
WHULQJ RFK SV\NLDWULVN SUREOH- och Habiliteringen.
PDWLN
I LSS finns ingen psykiatri,
man är hänvisad till VuxenpsySylvia Mellfeldt Milchert var den kiatrin respektive Barnpsykiatrin.
som höll föreläsningen. Hon är psy- Inom Vuxenpsykiatrin, upplever förekolog och specialist i neuropsykologi läsaren, att kunskapen om hur habilioch handikappsykologi. Hon har lång teringspatienternas psykiatriska besvär
erfarenhet av att arbeta med personer skall behandlas är begränsad. Det blir
tillhörande habiliteringens målgrupper. ibland mest fråga om receptförskrivHon har tidigare gett ut boken Asper- ning. Dessutom kan kontinuiteten hos
gers syndrom och psykiatrisk samsjuklig- läkarna vara dålig. Personer med höghet skriven tillsammans med Marie fungerande Autism finns ju inom habiliHagnell. Just nu är Sylvia aktuell med teringsverksamheten. Cirka 1/3 av dessa
boken Habiliteringspsykologi, om vux- bedöms även ha psykiatriska besvär. De
na med autism.
kan vara svårinsatta på psykofarmaka.
Hon tog upp det historiska perspekti- Det man saknar i dagens system är sysvet, speciellt avseende dem som tidigare tematisk uppföljning av patienten och
tillhörde omsorgerna. På 1970-talet familjen under många år, så som var
fanns Omsorgerna kvar. Man skrevs in fallet när patienterna fanns inom Omdär som utvecklingsstörd och lågfung- sorgerna. Den vanliga hälso- och sjukerande autist och stannade som regel vården har också begränsningar när det
kvar hela livet. Högfungerande autism gäller bemötandet av Habiliteringens
fanns ännu inte som diagnos. De som patientgrupper. Föreläsaren efterlyser
var inskrivna i omsorgerna hade till- också bättre psykiatrisk behandling för
gång till egna psykologer och kuratorer patienter med högfungerande Autism.
som även hade viss samtalsbehandling.
Slutsatsen som föreläsaren drar är
All psykiatri utom de svåraste fallen att det är för många aktörer runt Hasköttes inom omsorgerna av läkare, biliteringens patientgrupper och för lite
kuratorer och psykologer. Patienterna kontinuitet. Det skulle behövas ett mer
kom sällan till den vanliga psykiatrin, långsiktigt tänkande runt patienterna,
det förekom ofta först vid suicidrisk.
då olika insatser kan ge återverkan på
Allting var inte bara positivt med de framtida funktion och mående.
gamla Omsorgerna. Det fanns stora
specialsjukhus som inte var optimala 2&'UHODWHUDGH WLOOVWnQG RFK
att vistas på under en längre tid. Psy- DXWRLPPXQLWHW
kofarmaka kunde sättas in snabbt utan
erforderlig uppföljning. Det fanns förFöreläsare var Caroline Gromark
mynderi av olika former. 1994 ersattes som är specialist i Barn och ungdomsomsorgslagen av LSS. År 2015 finns ett psykiatri. Hon är överläkare på BUP
lapptäcke av olika huvudmän/organi- FUNK, enheten för OCD och relatesationer, som skall bidra med insatser rade tillstånd samt på BUP Konsultenutifrån individens/närståendes behov.
heten på Astrid Lindgrens barnsjukhus.
Inom Vuxen och Barnhabiliteringen Caroline arbetar med barn vars symphar flera diagnoser tillkommit såsom tom ligger i gränslandet mellan psykiahögfungerande Autism och ADHD. tri och neurologi.
Diagnosen Asperger är på väg att förCaroline Gromark beskriver hur
svinna i och med att DSMV införs. BUP FUNK arbetar. Mottagningen
På de flesta mottagningar arbetar man utreder tillstånden
dock fortfarande enligt ICD10. Många
Tvångssyndrom (OCD), Dysmorfoutredningar av patienter sker idag på fobi (BDD) – inbillad ”fulhet”, Samneuropsykiatriska mottagningar och larsyndrom, Trichotillomani (TTM)
inte inom Habiliteringsverksamheten. – tvång att dra bort hårstrån, Derma-
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tillomani – rycker bort hud, Tourettes
syndrom samt Autoimmunt utlösta tillstånd (PANS/PANDAS).
De barn som utreds är Barn och ungdomar upp till 18 år. Barnen kommer
både från BUP i Stockholms län och
BUP i andra län samt från Barnmedicin, specifikt gällande autoimmunitet.
Diagnoskriterier för tvångssyndrom
(OCD) enligt DSM-5:
A. Tvångstankar och eller tvångshandlingar
B. Tidskrävande (mer än en gång
per dag), eller orsakar kliniskt
signifikant lidande.
C. Ej symptom på substans (förhöjt
intag av t.ex alkohol, läkemedel
och narkotika) eller medicinskt
tillstånd.
D. Förklaras ej bättre av annat psykiatriskt tillstånd.
Prevalens 0,5-2 % (Barn och ungdomar)
Bland de patienter med tvång som
man utredde fanns en grupp som inte
svarade på sedvanlig medicinsk behandling och där man misstänkte autoimmunitet.
En immunologisk sjukdom är när reaktion/överreaktion i immunförsvaret
ger symptom. Man kan ärva tendensen
att få immunologisk sjukdom.
En autoimmun sjukdom är när försvarets egna celler, t.ex. antikroppar
kan ta fel och binda sig till struktur på
de egna cellerna som mycket liknar en
struktur som t.ex. bakterier eller virus.
Det finns fler autoimmuna sjukdomar, men den som föreläsaren går mest
in på är Autoimmun neuroinflammation
hos barn. Denna sjukdom kan finnas
med varierande bild. Det finns tydliga
neurologiska symptom, eller det kan
vara fråga om en oklar sjukdomsbild
där psykiatriska symptom dominerar.
MR (magnetröntgen) och CSV (cytologisk undersökning av Cerebrospinalvätskan) kan vara ua. Sjukdomen kan
ge ett eller flera skov av sjukdom. Ibland
har sjukdomen ett kroniskt förlopp. Det
här är en sjukdom i gränslandet mellan
neurologi och psykiatri. Sjukdomen behandlas bland annat med Cortison.
Föreläsaren refererade till en under-

Referat
sökning om PANDAS – en autoimmun
sjukdom (se SWE-DO et al, 1998). Det
är en studie av 50 fall. Patienterna hade
OCD eller tics. Det fanns en debut från
3 års ålder till puberteten. Patienterna
hade återkommande episoder. Det
fanns ett tidssamband med grupp A betahemolytiska streptokocker. Det fanns
avvikande neurologiska fynd samt affektiva symptom, ångestsymptom. Det
är känt sedan tidigare att, streptokocker
kan utlösa autoimmun reaktion, t.ex.
reumatisk artrit, Sydenhams chorea,
PANDAS och PANS. PANDAS beskrivs på detta vis: symptomen är OCD
eller tillstånd med tics. Debut under
barnaåren efter tre års ålder och före
puberteten. Skovvis förlopp, abrupt insättande symptom vid debut. Samband
med streptokockinfektion. Avvikande
neurologisk status. Motorisk överaktivitet och ofrivilliga rörelser (inklusive
koreoforma rörelser).
PANS beskrivs så här: symptomen är
akuta OCD-symptom och eller anorexi. Samtidig och plötslig debut av andra svåra neuropsykiatriska symptom
minst två av följande sju kategorier:
1. Påtagligt förhöjd ångestnivå.
2. Emotionell instabilitet och eller
depression.
3. Irritabilitet, aggression och eller
svårt trotsbeteende.
4. Tillbakagång i utvecklingsnivå/
beteende.
5. Försämring av skolprestationer.
6. Sensoriska och motoriska avvikelser.
7. Somatiska symptom inkluderande sömnstörningar, enures eller
täta trängningar till vattenkastning.
Skillnaden mellan vanlig OCD och
PANS är att OCD börjar smygande
och drabbar 2 % av alla barn. PANS
har en mer dramatisk start och drabbar
0,2-0,4 % av alla barn. Barnen har ofta
infektion före symptomdebut.
Föreläsaren visade även film på rörelsemönstret hos barn med PANDAS,
samt berättade om ett par fall. Läkemedelsbehandling av dessa barn är antibiotika och höga doser cortison. De kan då
bli symptomfria. Sjukdomen kan dock
komma tillbaka om de drabbas av nya
infektioner. Det är viktigt att upptäcka
barn med Pans och Pandas, då de inte
svarar adekvat på sedvanlig behandling
av tvång inom Barnpsykiatrin. Symptomen kan försvinna vid rätt behandling.
Studiedagen upplever jag som mycket
givande med intressanta diskussioner i
pauserna.
Gunilla Eriksson
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Depression post partum
– tidig upptäckt och stöd inom Barnhälsovården
Tiden efter förlossningen innebär
för många kvinnor en ökad sårbarhet.
Denna sårbarhet kan visa sig i ett brett
spektrum av reaktioner – från en tillfällig labilitet några dagar efter förlossningen, s.k. ”blues”, till en allvarlig psykos hos 1-2 per tusen förlösta kvinnor.
En depression befinner sig mellan dessa
extremer och kan variera i svårighetsgrad. Kännetecknade är ett sänkt stämningsläge, som gör att vardagen upplevs
som tung och grå, skuldkänslor över att
inte räcka till som mamma, koncentrationssvårigheter, extrem trötthet och
ängslan. En del kvinnor känner hopplöshet, några få har suicidtankar.
”Jag mår ganska dåligt, är mycket lessen. Det kommer smygande. Åker hemifrån, flyr iväg, men det kommer över mig
ändå… lessen, orolig, rastlös”.
”Så mycket man skall göra idag för att
bli en bra mamma. Det är svårt att orka
med sig själv… trött jämt, en trötthet som
inte beror på barnet (sover bra). Tappat
lusten att göra någonting. Känner mig
avskärmad från omvärlden.” (se Wickberg & Hwang, 2003)
Allvarig psykisk sjukdom i samband
med barnafödande har beskrivits sedan
Hippokrates tid. De första medicinska
fallbeskrivningarna publicerades 1858
av den franske psykiatern Louis Marcé,
som fått ge namn till Marcé International Society for Perinatal Mental Health,
ett internationellt, tvärfackligt sällskap
för forskare och kliniker. Nyligen bildades en nordisk gren, Nordisk Marcé,
vars nästa konferens äger rum i Uppsala. (www.marcesociety.com). Att tiden efter förlossningen är en riskperiod
för kvinnors psykiska hälsa är väl dokumenterat. En stor dansk studie tyder
på en dubbelt så hög risk för att behöva
psykiatrisk vård och tre gånger så hög
risk att drabbas av en depression under
loppet av de första tre respektive fem
månaderna post partum jämfört med
ett år senare (Munk-Olsen et al. 2006).
Under senare år har psykisk ohälsa under graviditeten, särskilt höga nivåer av
stress och ångest, och den intrauterina
miljöns betydelse för barnets neurobiologiska utveckling alltmer kommit i fokus. (Talge & Glover, 2007).
Intresset för depression post partum har
sedan 1990-talet ökat starkt. Ett av skälen till detta är att forskningen visat att
en depression kan påverka hela familjen
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negativt, inte bara kvinnan och hennes
partner, utan även samspelet med barnet, särskilt om depressionen blir långvarig. Ett spädbarn är sårbart och det
synaptiska nätverket i hjärnan påverkas
av de erfarenheter som barnet gör under de första levnadsåren. Depression
hos mödrar är en väl dokumenterad
riskfaktor för emotionella och kognitiva problem samt språkliga och sociala
svårigheter hos barnen (Goodman et al,
2011).
Kvinnor som löper en ökad risk att
reagera med en depressionsperiod i
samband med barnafödande är de som
haft depression tidigare, upplevt trauma, stressfyllda livshändelser eller har
problem i parrelationen. Fattigdom och
isolering eller en sårbar personlighet är
bidragande faktorer (se Austin et al,
2014). Tillgång till stöd och hjälp tycks
vara avgörande för om en kvinna skall
drabbas eller inte. Särskilt utsatta är
kvinnor som saknar stöd i den egna familjen. Depression efter förlossningen
är inte bara vanligt förekommande, det
har också länge varit ett dolt problem. I
Sverige har tre populationsbaserade undersökningar under tre decennier alla
visat att cirka 12 % av mammorna har
tecken på en depression två till tre månader post partum. Även om de flesta
depressioner är av lindrigare slag och
går över inom några månader finns en
risk för längre och svårare depressionstillstånd om mamman inte får adekvat
hjälp.
Därför är det viktigt att man inom
barnhälsovården så tidigt som möjligt uppmärksammar dessa mammor
och erbjuder stöd för att förhindra att
problemen fördjupas eller blir långvariga. Spädbarnsmammor som har en
depression eller ett ångesttillstånd bör
erbjudas snabb tillgång till behandlingsinsatser, något som kräver en väl
fungerande vårdkedja.
Vid lindrig depression har stödjande
samtal (s.k. person centrered counselling) som erbjuds av barnhälsovårdens
sjuksköterska visat god effekt, något
som också prövats i Sverige. Personcentrerade samtal, som utgår från Carl
Rogers arbeten, innebär ett förhållningssätt där mamman uppmuntras att
uttrycka sina tankar och känslor och får
hjälp att utforska hos vem hon kan söka
stöd. För måttlig (major) depression
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rekommenderas i första hand psykologiska behandlingsmetoder; interpersonell psykoterapi (IPT), kognitiv (KBT)
och psykodynamisk korttidsterap (se
Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer,
2010). Något som tyvärr saknas på de
flesta håll i Sverige är evidensbaserad
behandling för föräldrar och barn med
samspelsproblem.
Hur kan man enklare upp-
märksamma psykisk ohälsa
LQRPEDUQKlOVRYnUGHQ"
Med hjälp av en enkel självskattningsskala, Edinburgh Postnatal Depression
Scale (EPDS), kan man lättare upptäcka mammor med tecken på depression i hälsovården. En förutsättning är
att skalan används som utgångspunkt
för ett samtal med mamman och att
den är en del i ett genomtänkt och väl
förankrat program för psykisk hälsovård. EPDS är konstruerad för att fånga
kvinnor som troligen har en depression
och en klinisk bedömning krävs för att
ställa diagnosen depression (se Wickberg & Hwang, 2003).
Skalan är validerad på drygt 35 olika
språk, inklusive svenska, och används
inom hälsovården i många länder.
Nyare studier har visat att EPDS också
fångar upp ångesttillstånd och kan utgöra ett grovmaskigt nät för hela spännvidden av psykiska problem hos nyblivna mammor. EPDS bör användas som
ett underlag för BVC-sjuksköterskans
samtal med mamman och indikerar
när bedömning av läkare eller psykolog
bör ske. Skalan ger inte någon differentialdiagnos och kan inte heller ersätta
en klinisk bedömning.
För nyblivna pappor har en lägre
depressionsfrekvens än för mammor
rapporterats. I en svensk undersökning, som omfattade drygt 1000 föräldrapar, uppvisade ungefär hälften så
många pappor (6,3 %) som mammor
(12 %) depressiva symtom tre månader efter barnets födelse (Massoudi et
al. 2013)). Endast 1,3 % av papporna
hade en egentlig depression. Begreppet
postpartum depression kan vara vilseledande när det gäller pappor, eftersom
EPDS hos dem tycks fånga upp mer av
oro, ångest och stress än depression.

Forskning
)|UXWVlWWQLQJDUI|UHQXQLYHU-
sell screening
I Sverige har screening med EPDS
prövats sedan slutet av 1990-talet i
flera landsting för att idag användas
över hela landet. Universell screening
för depression av nyblivna mammor
6-8 veckor efter förlossningen rekommenderas av Socialstyrelsen (Nationella
riktlinjer för behandling av depression
och ångesttillstånd, 2010) och av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2012).
Hur hälsovården är organiserad har
stor betydelse för hur implementeringen av nya metoder sker. Fortlöpande
utvärdering och en kostnad-nytta-värdering av behandling–icke-behandling
är viktig. Når man t.ex. alla nyblivna
mammor (jämlik vård)? Screeningmetoden och förutsättningarna för att
använda den beskrivs i Rikshandboken
för Barnälsovård (BHV) (on line), som
kontinuerligt uppdateras.
En viktig förutsättning för en ”sensitiv” screening av depression post partum är att BHV-sjuksköterska har avsatt tid för samtal med alla mammor
om hur de mår. Andra förutsättningar
är :
t Fortbildning till nyanställd
personal (träning i att använda
EPDS och göra en psykosocial
bedömning; träning i att ge personcentrerade stödsamtal).
t Tillgång till psykolog inom
mödra-och barnhälsovården för
konsultation kring enskilda föräldrar.
t Möjlighet till snar bedömning av
läkare eller psykolog
t Säker tillgång till behandlingsinsatser i vårdkedjan vid utfall.
Det är viktigt att inte bagatellisera
nyblivna mammors depressionstecken.
Lika viktigt är givetvis att inte sjukdomsförklara vanliga, övergående problem som har att göra med omställningen till att bli förälder. Depression
post partum var tidigare ett undanskymt problem. I dag är risken snarare att andra reaktioner, som stark oro
under graviditeten eller ökad stress hos
nyblivna pappor, kallas depression efter
utfall på en depressionsskala. Enkelt uttryckt är en skattningsskala som EPDS
”only a piece of paper” och kan vara en
värdefull hjälp inom hälsovården. Men
om förutsättningarna saknas för att använda den på rätt sätt bör man hellre
avstå från att använda den.

,

Birgitta Wickberg leg
psykolog, docent vid
Psykologiska institutionen,
Göteborgs universitet
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Projektet ”Seniorpsykologer berättar”
Nu har den första upplagan av berättelserna publicerats.
19 stycken av våra medlemmar har på ett mycket intressant
sätt skrivit om hur man varit med och utvecklat psykologverksamheten inom olika områden. Fler berättelser är också
på gång och kommer att publiceras senare. Berättelserna
finns i en webversion som man når från Psykologförbundets hemsida/yrkes-föreningar/seniorföreningen, där varje
författare presenterar sin berättelse. Det går också att ladda
ner eller skriva ut Pdf-filer.

Pdf-filerna är uppdelade på följande sätt: Klinisk vuxenpsykologi, Barn- och ungdoms-psykologi, Mödra- och barnhälsovård, Arbets- och Organisationspsykologi, Pedagogisk
psykologi del 1 och del 2 samt Ett ämne – två världar.
Ett stort tack till alla er som bidragit med ett så omfattande och rikt material som nu kan gå till eftervärlden.
Ulla-Britt Selander, Projektledare

Psykologihistoriska sällskapet
Gruppdynamisk historia
Från sensitivitetsträning, via gruppinternat till arbetskonferenser - några glimtar ur det ”farliga” erfarenhetslärandets historia i psykologutbildningen.
I Lund guidade Stefan Jern, Siv Boalt Boëthius och Anders
Hallborg oss genom ett samtal med reflexioner och kåseri
över ett halvsekel av gruppdynamisk historia. Psykologihistoriska Sällskapet filmade arrangemanget för visningar
under 2016.
)LOPYLVQLQJ
Nyligen arrangerade Sällskapet i samarbete med
Seniorföreningen Östra visning av Psykologihistoriska
Sällskapets första (men inte sista) filmproduktion om
Psykologins roll under högertrafikomläggningen
1967.
Tre psykologer, som var med, berättar hur
unika psykologiska experiment och socialpsykologiska
undersökningar designades och genomfördes. Åskådaren
får ta del av intressanta fakta och underhållande anekdoter.
Filmen kommer att visas på flera orter under våren,
exempelvis i Lund den 3 mars.
Om skolpsykologisk historia
I samband med årsmötet i Linköping april 2016 planeras
ett seminarium kring psykologihistoria i skolan.
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'HIHQFH0HFKDQLVP7HVW '07 RFKSHUFHSW-
genesen
Föreläsningar planeras i Lund och Stockholm kring dess
historia till nästa höst.
Hemsidan
Vi hänvisar till vår ständigt uppdaterade hemsida
www.psykologihistoriska.se för att där se hur Du kan ta del
av våra olika arrangemang, lämna tips och förslag och
mycket annat.
%OLPHGOHP'XPHG
Sällskapets ekonomiska grund utgörs av årsavgifter från
enskilda medlemmar samt ett antal organisationer, för närvarande:
Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
Institutionen för psykologi, Umeå universitet
Psykologiska institutionen, Linköpings universitet
Sveriges Psykologförbund
I övrigt bedrivs arbetet helt ideellt och vi välkomnar fler
att stödja oss! Vår psykologihistoria är synnerligen intressant, spännande, viktig och väl värd att bevara och skildra.
Hjälp oss göra mer av detta.
Lars Ahlin
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MENTORPROGRAM
PPP, Privatpraktiserande Psykologer inom Psykologförbundet
startar nu ett mentorprogram för privatpraktiserande psykologer.

+DUGXHUIDUHQKHWGXYLOOGHODPHGGLJDY"
bUGXLQWUHVVHUDGDYDWWEOLPHQWRUWLOOHQ\QJUHPLQGUHHUIDUHQNROOHJD"
bUGXLEHKRYDYUnGRFKVW|GIUnQHQPHUHUIDUHQNROOHJD"
PPP samordnar.
Hör av dig till oss om du vill veta mer!
pppsverige@gmail.com

Geropsykologernas seminarium i
Göteborg den 25 augusti
I samband med sitt årsmöte hade
geropsykologerna ett seminarium kring
”Ålderism” på Göteborgs Universitet.
Jag deltog i detta som representant för
vår förening och kommer att ge en
högst subjektiv rapport från våra diskussioner.
Helt naturligt blir geropsykologernas
verksamhet knuten till Göteborg och
psykologiska Institutionen där eftersom landets enda professur i gerontologi finns där. Boo Johansson har denna professur och tack vare honom och
doktorander vid institutionen kommer
vi att kunna följa en del av forskningsprojekten som bedrivs vid institutionen
genom vår tidning.
Geropsykologerna är en liten förening och vid seminariet var vi endast 6
deltagare totalt. Detta ledde till att det
diskuterades flitigt och geropsykologerna gjorde sitt bästa för att förklara
begreppet ålderism och beskriva för mig
hur utbredd den är i samhället utan att
vi kanske tänker på det.
Det första exemplet på ålderism som
togs upp var vissa kommuners ”Besök
hos alla som fyller 75 år”. Min häpenhet var stor över att detta skulle vara
ett exempel på ålderism. Istället har jag
hört mycket positivt från vänner som
bor i sådana kommuner och som fått
sådana besök. De har sett dem som en
positiv serviceåtgärd från kommunerna
och ett tecken på att man bryr sig om
sina invånare. Ålderismen i detta sammanhang handlar bland annat om att

75-årsregeln FÖRUTSÄTTER att man
då är i behov av vård och omsorg helt
generellt. En slags välmenande ”ättestupa”. Kontakten är också oftast helt
medicinskt inriktad och någon kontakt
med t.ex psykolog för att kunna samtala kring eller få hjälp med existensiella
frågor eller sorgupplevelser erbjuds eller
diskuteras ej.
Vid en fortsatt diskussion framkommer också att effekten av dessa besök är
väldigt liten. Det är inget effektivt sätt
att fånga upp individuella behov utan
blir snarare generell information – det
som 75-åringarna behöver utifrån samhällets syn – en ganska dyrbar symbolhandling för att visa att man gjort
något. Finns tydligen dansk forskning
på området.
Resonemanget kring detta förflyttade mig tillbaka till arbetslivet och de
många diskussioner jag under åren haft
med personalkontor och fack på olika
företag. Facken krävde å medlemmarnas vägnar allmänna hälsokontroller.
Något som all forskning då visade hade
väldigt liten effekt för att spåra anställdas hälsa eller förändra deras livsstilar
eller deras sätt att möta och engagera
sig i arbetet. De anställda uppskattade
dock dessa hälsokontroller mycket –
de blev sedda, företaget brydde sig om
dem osv… En allmän tanke jag ofta
framförde förr i sådana diskussioner
och som nu kom tillbaka till mig är
”Hur viktig är känslan av att vara sedd
och få omtanke?” Kanske är den känslan
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värd kostnaden för 75-årsbesöken eller
hälsokontrollerna och kanske skall man
istället propagera för att komplettera
dessa med andra åtgärder som fångar
det individuella och vidga kontaktmöjligheterna t.ex möjlighet till psykologkontakt.
Ett annat exempel på ålderism som
togs upp är hur samhället och vi själva
lägger på oss värderingar i hur vi skall
vara, se ut eller uppföra oss. När jag tittade mig runt bland de närvarande 4
kvinnorna insåg jag att jag var den enda
som färgade håret och alltså ”skulle ha
fallit för ålderismens värderingar, att
vi ej skall visa att vi förändras fysiskt
med ökande ålder och t.ex blir gråhåriga”. Jag har under stora delar av mitt
liv haft olika hårfärg och nekade för
min del att se detta som ett utslag för
ålderism utan mer som en livsstil. Detta
förde över diskussionen till just livsstilar
och hur ålder, tidsperiod och födelsekohort påverkar oss. Allt detta undersöks i
den multidisciplinära forskningen som
bedrivs vid Centrum för åldrande och
hälsa – AGECAP vid Göteborgs Universitet. Om denna forskning hoppas
jag att vi framöver får rapporter i form
av artiklar i vår tidning.
Tack för att jag fick delta i Ert seminarium, som kanske fick en annan utformning än vad som var planerat genom mina frågor och mina reaktioner
och undringar.
Gunvor Bergquist
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Betydelsen av kunskap och medvetenhet
om subjektiv tidsuppfattning hos
individer vid bedömning, behandling och
i grupper och organisationer
Tid är ett mångfacetterat och centralt
begrepp som har beskrivits av teoretiker och forskare i många discipliner,
som t.ex. fysik, etnologi, psykologi och
filosofi (bl.a. Heidegger, 1927; Husserl,
1964; Kant, 1781/1965). Tid är en integrerad del i de allra flesta psykologiska
funktioner och fenomen och människans användning och övervakning av
tid är en så grundläggande del i mänskligt varande att det troligen bidragit till
att utveckla tänkande och kognition
(Suddendorf & Corballis, 1997). Tidsbegreppet kan beskrivas dels utifrån
objektivt respektive subjektivt perspektiv, dels utifrån prospektivt respektive
retrospektivt perspektiv. En annan aspekt av tidsbegreppet är tidsperspektiv
(TP) (eng. time perspective) (Zimbardo
& Boyd, 2008), vilket handlar om hur
vi förhåller oss till och använder oss av
de temporala kategorierna dåtid, nutid
och framtid för att skapa mening och
förståelse i våra liv.
Inom psykologisk forskning har tidsbegreppet operationaliserats och beskrivits på många olika sätt. En forskningsgren handlar om hur bra människor är
på att uppskatta olika kronometriska
tidsintervall, vanligen korta tidsintervall, från millisekunder upp till några
minuter. Att någorlunda korrekt kunna
estimera tidsintervall är en viktig adaptiv förmåga som vi utnyttjar flera gånger dagligen, exempelvis när vi planerar
hur mycket tid som kan behövas för att
genomföra ett projekt eller när vi korsar
en trafikerad väg. Kronometrisk tidsuppfattning varierar som en funktion
av både uppmärksamhet, kognition och
känsloläge (Wittman, 2009). Exempelvis kan nog de flesta känna igen sig i att
tiden upplevs gå olika fort i olika situationer. I en situation där vi gör något vi
tycker om kan det kännas som att tiden
”flyger” medan vi i en situation som vi
tycker är tråkig upplever att tiden går
långsamt.

viden i nuet genom att ha en påverkan
på bl.a. uppmärksamhet, perception,
beteende och beslutsfattande. Med
hjälp av tidigare erfarenheter (dåtid)
motiverar människan val av beteende i
nutid, som samtidigt får konsekvenser
för den unika människans framtid. Socialpsykologen Kurt Lewin (1951, s. 75)
definierade begreppet “tidsperspektiv”
som: ”the totality of the individual´s view
of his psychological future and his psychological past existing at a given time...” Tiden är så att säga en fundamental process för den vuxna människan.
Det individuella tidsperspektivet formas under barndomen och ungdomsåren och är från tidig vuxen ålder en
relativt stabil del av personligheten som
påverkar till exempel känsloliv, tänkande och beslutsfattande. Ofta utvecklas
en tendens att vara mestadels dåtids-,
nutids- eller framtidsorienterad. En dåtidsorienterad person lägger mest vikt
vid det förflutna, och fattar exempelvis
beslut mestadels baserade på tidigare
erfarenheter. En huvudsakligen nutidsorienterad person väljer i stället det
alternativ som ger maximal njutning i
stunden medan en framtidsorienterad
person troligtvis väljer det alternativ
som ger positiva konsekvenser längre
fram (Zimbardo & Boyd, 1999).
$WW PlWD WLG RFK J|UD VMlOY-
VNDWWQLQJ DY QXWLG GnWLG RFK
IUDPWLG WLGVSUR´O 

Att mäta människors kronometriska
tidsuppfattning är relativt okomplicerat. Det som krävs är noggrann mätning och jämförelse mellan det faktiska
tidsintervallet och individens uppskattning av detsamma. Att fånga en persons tidsperspektiv är betydligt mer
komplicerat, och en av anledningarna
till att tidsperspektiv som forskningsområde länge låg utanför psykologiämnets huvudfåra. Historiskt har det funnits flertalet mätmetoder för att mäta
6XEMHNWLYWWLGVSHUVSHNWLY
tidsperspektiv, såsom olika projektiva
test, tidslinjer, och frågeformulär. Men
Upplevelser av det förflutna och före- ingen av dessa mätmetoder fick någon
ställningar om framtiden influerar indi- större spridning, antingen på grund av
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låg validitet och reliabilitet, eller att de
endast fokuserade på en tidsdimension,
vanligtvis framtiden. Men, år 1999 publicerade Philip Zimbardo och hans
kollega John Boyd The Zimbardo Time
Perspective Inventory (ZTPI), ett självskattningsformulär för att mäta individers tidsperspektiv. ZTPI är numera ett
välkänt, välanvänt och väldokumenterat skattningsformulär. I dagsläget har
artikeln där ZTPI publicerades citerats
över 1500 gånger, vilket tyder på stor
spridning och popularitet.
ZTPI består av 56 items och rymmer
fem olika skalor för att mäta en individs tidsperspektiv. Dåtidsperspektivet
är uppdelat i två olika skalor, Dåtid
Negativ (Past Negative) (10 items) som
handlar om att man antingen förhåller sig och uppfattar det förflutna som
smärtsamt och aversivt, och Dåtid Positiv (Past Positive) (9 items) som innebär
att man har ett positivt och nostalgiskt
förhållningssätt till det förflutna. Nutidsperspektivet mäts också genom två
skalor; Nutid Hedonistisk (Present Hedonistic) (15 items) och Nutid Fatalistisk (Present Fatalistic) (9 items). Nutid
Hedonistisk handlar om ett njutnings
och spänningssökande förhållningssätt
där nöjen i stunden går före att planera
för framtiden. Nutid Fatalistisk avser
mäta en fatalistisk och hjälplös syn på
nuet och livet. Framtidsperspektivet
fångas genom skalan Framtid (Future)
(13 items) som handlar om förmåga till
planering och positiva förväntningar
på det som komma skall. Svarsalternativen är en 5-gradig Likertskala, där
1=”Stämmer inte alls” och 5= ”Stämmer helt”. Reliabiliteten ligger mellan
.70 och .80 samt validiteten mellan .72
och .90 (Zimbardo & Boyd, 1999).
I den svenska versionen av ZTPI (SZTPI; Carelli, Wiberg & Wiberg, 2011;
Carelli, Wiberg & Åström, 2015) har
framtidsperspektivet utvecklats till två
skalor; Framtid Positiv och Framtid Negativ och består av totalt 64 items med
samma svarsalternativ. Framtid Positiv
är i stort sett identisk i jämförelse med
skalan Framtid i ZTPI, medan Framtid
Negativ har kompletterats med items,
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studier (Drake et al, 2008; Boniwell et
al, 2010; Stolarski et al, 2011; Stolarski
et al, 2015, Zhang et al, 2012; Wiberg
et al, 2012) prövat att operationalisera
BTP-begreppet.
BTP anses som kopplad till individens fysiska och psykiska hälsa, personliga omdömen samt som ett optimalt
socialt fungerande. Personer med BTP
kan t.ex. hänge sig i stunden när de är
lediga och umgås med nära och kära
samt uppskatta att dela minnen i det
förflutna med dem. Däremot när de arbetar eller studerar kan de fokusera och
vara produktiva utifrån de mål de sätter
upp och försöker nå i framtiden. I en
pilotstudie vid två tillfällen av sju personer med BTP visar resultaten på en
slags syncronicitet mellan nutid-dåtidframtid eller ett s.k. ”utsträckt nu” (Wiberg, Wiberg, Carelli, & Sircova, 2012).
En person med sämre välmående,
uppvisar vanligtvis en överskattning av
en eller flera tidsdimensioner, som är
påverkade av psykisk ohälsa, symptom
%DODQVHUDGUHVSELDVHG XSS- eller trauma, vilket påverkar personens
mående och sociala fungerande och
KDNDG WLGVSUR´O
benämns som att personen har en ”biaEn person som har ett balanserat sed” eller upphakad TP-profil.
tidsperspektiv (BTP) växlar mellan ett
flexibelt användande av de tre tempo- 6XEMHNWLY WLGVXSSIDWWQLQJ KRV
rala dimensionerna (dåtid-nutid-fram- personer med olika typer psy-
tid), beroende på uppgiftens karaktär, NRSDWRORJLHU VRP WH[ cQJ-
den aktuella situationen samt förmår, HVW'HSUHVVLRQRFK$'+'
snarare än domineras av, ett specifikt
Att tidsuppfattningen påverkas eller
tidsperspektiv som inte är adaptivt i
stunden. BTP-begreppet föreslogs först är avvikande vid olika typer av psyav Zimbardo och Boyd (1999), då de kopatologiska tillstånd har beskrivits
introducerade ZTPI. Därefter har flera
vilka avser att fånga ett förhållningssätt
gentemot framtiden som innefattar oro
och negativa förväntningar (Var god se
vidstående faktaruta!).
Figur 1. Exempel på en individs tidsprofil utifrån S-ZTPI.
De olika delskalorna i ZTPI och SZTPI är relativt oberoende av varandra,
vilket innebär att en hög poäng på en
skala inte nödvändigtvis motsvaras av
en låg eller hög poäng på en annan skala. Till exempel behöver inte en relativt
hög poäng på Dåtid Positiv förutsäga en
låg poäng på Dåtid Negativ. Att dessa
skattningsformulär antar ett multidimensionellt perspektiv på tidsperspektiv, det vill säga, innefattar både dåtid,
nutid och framtid, samt både negativa
och positiva aspekter av desamma, ses
som en styrka hos instrumenten. Poängen på delskalorna ger upphov till en
individuell tidsprofil (Figur 1), vilken
kan ligga till grund för exempelvis psykologisk bedömning eller behandling.

såväl inom klinisk praktik som klinisk
forskning. Utifrån tidsperspektivteorin
kan olika former av psykiskt lidande
ofta förstås utifrån att personen har en
”biased” TP-profil, vilket på senare tid
har bekräftats i flera forskningsstudier
på patienter (se bl.a. Van Beek et al.,
2011; Åström, Wiberg, Sircova, Wiberg
& Carelli, 2014). Exempelvis upplever
ofta deprimerade individer att tiden
”förlångsammas”. Det förflutna upplevs
inte sällan som oföränderligt och smärtsamt, lidandet i nuet som ändlöst och
fortsätter in i en deterministisk framtid
(Wyllie, 2005). Vidare finns hos personer med alla typer av ångestsyndrom
någon form av negativ förväntning eller oro inför framtiden, det vill säga, ett
negativt framtidsperspektiv (Barlow,
2002). Forskning har även visat att personer med ADHD har ett huvudsakligen nutidsfokuserat tidsperspektiv och
begränsat framtidsperspektiv, särskilt
vad gäller positiva förväntningar och
förmåga till planering (dvs. lägre poäng
på skalan Framtid Positiv) (Carelli &
Wiberg, 2012).
.OLQLVND LPSOLNDWLRQHU ¨ KXU
DQYlQGDWLGVSUR´OHULQI|URFK
efter psykoterapeutiska sam-
tal
Att medvetandegöra patienters tidsprofil (via S-ZTPI) inför psykoterapi
är ofta meningsfullt och vanligtvis icke
värderande. Patientens tidsdimensioner
blir klarlagda och möjliga att kommu-

Figur 1. Exempel på en individs tidsprofil utifrån S-ZTPI.
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nicera. I psykoterapi med personer med
depressiv problematik är det vanligt att
personen är upphakad i personer och
negativt färgade händelser i dåtiden.
Genom att hjälpa patienten att bli medveten om de negativa affekterna och
upptagenheten av dåtiden kan patienten i psykoterapi få tillgång till affekter
och tidsmässiga samband. Personen får
därigenom fördjupad förståelse för sitt
historiska sammanhang och kan lämna
sin åskådarplats i livet och bli deltagare i sitt liv här och nu. Efter avslutad
psykoterapi kan patienten åter igen få
genomföra självskattningsformuläret
S-ZTPI och därefter tillsammans med
psykoterapeuten via de enskilda items
gå igenom och tala om den förändring
som har ägt rum. Som psykoterapeut
kan man också hjälpa personer med
ångestproblematik via egen självskattning (S-ZTPI) att bli medveten om sin
tidsprofil. Behandlingen kan då fokusera på att patienten får vara med sig
själv i nutiden genom t.ex. övningar i
medveten närvaro (eng. mindfulness).
Sådana övningar ger personen träning
och nya erfarenheter av att uppleva och
bemästra negativa affekter och tankar
och minnen och sortera tidsdimensionerna (framtid, nutid, dåtid).
Att använda Zimbardos tidsperspektivteori och ZTPI som grund i psykoterapeutiskt arbete är i dagsläget ett
relativt outforskat område men dess effektivitet har på senare år utvärderats i
några få studier (se t.ex. Sword, Sword,
Brunskill & Zimbardo, 2014). Bland
annat har ZTPI använts som utgångspunkt i en typ av narrativ terapi kalllad Time-Based Therapy (TBT; Sword,
Sword, Brunskill & Zimbardo, 2014;
Zimbardo, Sword & Sword, 2012).
Det övergripande målet med TBT är
att klientens tidsperspektiv ska bli mer
balanserat. Innan terapin påbörjas görs
en noggrann kartläggning av klientens

tidsperspektiv och hur detta hänger
samman med olika problemområden.
I den inledande fasen av denna tidsbaserade psykoterapi fokuserar psykoterapeuten på att orientera klienten till
tidsperspektivteorin och vikten av ett
balanserat tidsperspektiv för psykiskt
välmående. Vidare arbetar man med
att medvetandegöra klientens specifika
tidsprofil och ”upphakningar” som kan
vara specifikt problematiska. Därefter
arbetar man med specifika interventioner som syftar till att balansera klientens tidsperspektiv. Genom hela terapin
får klienten öva sig i att situationsbaserat och flexibelt kunna skifta mellan
dåtid, nutid och framtid.

känsla av otillräcklighet att lämna ifrån
sig en produktion som inte var perfekt.
Vid förändringar inom en organisation är det vanligt att personals förhållningssätt till tiden är olika. Skillnader i
TP mellan individer kan skapa obalans
i en arbetsgrupp beroende på att vissa
personer ser framåt och bygger upp
förväntningar inför framtiden, medan
andra oroar sig och uttrycker farhågor inför framtiden. Vissa personer ser
tillbaka och kan vara nostalgiska och
andra är mer påverkade av tidigare negativa händelser i organisationen. Även
nutidsperspektivet kan skilja sig åt vad
gäller att hantera den uppkomna situationen och fatta beslut i stunden.

Organisationspsykologiskt
SHUVSHNWLY ¨ ,QGLYLG JUXSS Sammanfattning och konklu-
och organisation
sioner
Tiden är ständigt närvarande i olika
typer av projekt. Projektledare måste
hela tiden tillsammans med sina medarbetare förhålla sig till tiden och arbeta
i riktning mot en deadline. Inom en arbetsgrupp kan många olika reaktioner
uppstå, som kan härledas från erfarenheter i förhållande till individens subjektiva tidsperspektiv. I en pilotstudie
av projektledare (Reinhold, 2010) vid
ett svenskt mediaföretag framkom att
de flesta projektledare uppvisar en positiv framtidssyn och att konkurrensen
i branschen upplevdes som motiverande
och en källa till att prestera mera. Flera
av projektledarna skattade även högt på
Framtid Negativ utifrån att de upplevde
hög arbetsbelastning. Intressant också
att de flesta projektledare förhöll sig till
nutid på ett hedonistiskt sätt utifrån att
besluten behövde fattas utifrån ett visst
mått av risktagande och att planering
av framtiden sågs som en viktig uppgift
i projektledarrollen. Alla projektledare
upplevde tiden som en bristvara och

Med hjälp av tidigare erfarenheter
motiverar människan mer eller mindre
medvetet sina beslut i nuet, vilket samtidigt får konsekvenser framåt. Begreppet tid kan betecknas som ett förlopp
av händelser som placeras i en tidsföljd
beroende på att det föreligger ett subjektivt samband mellan dem. Det subjektiva tidsperspektivet är unikt för varje människa och är en viktig aspekt för
att förstå individer i olika livsfaser och
olika sammanhang. Självskattat tidsperspektiv (dåtid, nutid, framtid) via
S-ZTPI kan användas som ett komplement t.ex. vid bedömning av individer i
olika kliniska tillstånd (t.ex. depression,
ångest, ADHD, etc), vid utvärdering av
olika psykologiska och psykoterapeutiska behandlingsinsatser, samt vid rekrytering av chefer och personal för olika
grupper och organisationer.
Britt Wiberg och Elisabeth
Åström

)$.7$587$
Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI) – Original version versus
Swedish Zimbardo Time Perspective Inventory (S-ZTPI).
ZTPI original (Zimbardo & Boyd, 1999)

S- ZTPI (Carelli, Wiberg & Wiberg, 2011)

(PP) Past Positive (n=9)
(PN) Past Negative (n=10)
(PH) Present Hedonistic (n=15)
(PF) Present Fatalistic (n=9)
(F) Future (n=13)

(PP) Past Positive (Dåtid-positiv) (n=9)
(PN) Past Negative (Dåtid-negativ) (n=10)
(PH) Present Hedonistic (Nutid-hedonistisk) (n=15)
(PF) Present Fatalistic (Nutid-fatalistisk) (n=9)
(FP) Future Positive (Framtid-positiv) (n=11 )
(FN) Future Negative (Framtid-negativ) (n=10)

Items (n=56)
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Om du har frågor, kommentarer eller vill veta mera om S-ZTPI, så
hör av dig till någon av författarna:
Britt Wiberg är leg. psykolog med spec.-behörigheter i klinisk
psykologi, leg. psykoterapeut (PDT), psykoterapihandledare och
docent i psykologi. E-mail: britt.m.wiberg@gmail.com
Elisabeth Åström är legitimerad psykolog och doktorand
i klinisk psykologi vid Institutionen för psykologi, Umeå
universitet. E-mail: elisabeth.astrom@umu.se

”Hur överensstämmer påståendet för dig?”

Svarsalternativen skattas utifrån en 5-gradig Likert-skala, där

1 = Stämmer inte alls, 2 = Stämmer inte särskilt bra, 3 =
Stämmer delvis/delvis inte, 4 = Stämmer ganska bra, och 5
= Stämmer helt.
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New Public Management och dess
konsekvenser
(WWH[HPSHOIUnQWUD´Nµ\JHW
Den 1 juni samlades medlemmar i
Sveriges förening för organisationspsykologer för att under en eftermiddag
diskutera nyare organisationsformer
och dess konsekvenser. Inbjuden föreläsare var Marika Melin, forskare på
Stockholms universitet, föreläsare i organisationspsykologi på psykologprogrammet på Karolinska Institutet, tillika anställd i ett företag som sysslar med
rekrytering av piloter i Thailand bl.a.
Marika Melin gjorde en snabb
översikt av forskningen kring public
management, ett styrnings- och ledningsförfarande som utgår från att öka
effektivitet och resultat. Metodiken utvecklades först i producerande företag
med syfte att minska tungroddhet och
hierarkier, men har tagits över även av
offentliga institutioner. Det innebär i
korthet att ansvar har delegerats och att
budgeten är den övergripande styrmekanismen. Allting mäts mot budgeten,
såväl kvalitet som kvantitet, i synnerhet
det sistnämnda. Forskningen visar att
det inte går att hävda att kvaliteten blivit högre eller att verksamheter bedrivs
mer effektivt, men det går å andra sidan
inte heller att bevisa motsatsen. Trots
negativa konsekvenser med denna typ
av styrning, vill man inte tillbaka till de
gamla organisatoriska strukturerna.
New managementideiologin har fått
negativa konsekvenser för människors
psykiska hälsa. Den har inneburit en
högre arbetsbelastning. Decentraliseringen innebär dessutom att budgetansvaret flyttats ned till enskilda, i sig en
stressfaktor. Ytterligare stress tillkommer pga allt större krav på administration och dokumentation, i synnerhet
återrapporteringar. I sociala institutioner som socialvård, skola mm innebär
detta allt mindre tid för klienternas
behov (som verksamheten är till för)
och arbetstagarna blir otillfredsställda
för att de inte kan göra det jobb de är
utbildade för. Även OECD har i en rapport påvisat att strukturella och ekonomiska förändringar i arbetslivet lett till
försämringar i psykisk hälsa. Förutom
detta nämnde Marika Melin de svårigheter som ”tystnadens kultur” medför.
Pga rädsla för att förlora sin status eller
till och med jobbet vågar vare sig chefer
eller arbetstagare klaga över situationen.
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Hennes budskap var att professionerna måste arbeta för att återta styrningen,
få mer att säga till om – i samklang med
de kunskapsmässiga och etiska principer som är kännetecknande för olika
professioner.
Flygbranschen har utsatts för liknande processer. Det som ytterligare
komplicerar arbetssituationen är avregleringen som bl.a. medfört att flygpersonal kan komma från bemanningsföretag och utflaggade företag
med bas i andra länder. Arbetsregler
och anställningsvillkor är olika, som
t.ex. tillfälliga anställningar och sociala
villkor, t.ex. barnledigheter. Personalen har fått längre arbetstider, kortare
vila, måste landa oftare och utföra fler
nattflygningar. Samtidigt ökar automatisering och teknisk utveckling – och
intensiteten i luftrummet. Konsekvenser av detta är starkt upplevd stress och
trötthet som kan resultera i att piloten
somnar under flygningen. Inte heller
här vågar man säga ifrån. I stället har
man förstått att rapportering av tillbud,
som tidigare varit en av säkerhetsåtgärderna för både den flygande personalen
och passagerarna, är kraftigt underrapporterade numera. Dessa förhållanden
gäller såväl lågprisbolag som större mer
stabila företag. Det finns inga skillnader mellan de båda vad gäller olyckor.
Därefter berättade Marika Melin om
den rekryteringsprocess som hon tilllämpar vid uttagning av piloter i Thailand, en metodik som överensstämmer
med hur svensk pilotuttagning går till.
Däremot följs inte samma principer i
alla länder. Det är inte alltid man använder sig av psykologisk expertis utan
psykologer används i samband med
kriser. De psykologer som arbetar med
rekrytering har en gedigen bakgrund
och får samtidigt flyga själva eller sitta
med vid flygningar för att få en tydlig
bild av kraven. Dessa har översatts till
kognitiva funktioner som perception,
koncentration, minnesförmåga, logiskt
tänkande, spatialitet samt förmåga att
handla (operational competence). De
viktigaste faktorerna har dock visat sig
vara förmåga till kommunikation och
samarbete och dessa mäts i olika typer
av workshops. Dessa faktorer tränas
också under utbildningen, men de för-
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mågor man har med sig från början är
avgörande. Ändå, i 44% av flygningarna, har piloterna tidigare inte samarbetat med varandra.
Efter olyckan med den självförvållade
störtningen i Alperna har uppföljning
av psykisk status diskuterats mycket.
Den årliga uppföljningen görs av medicinsk personal där psykisk status bedöms efter ett formulär där personalen
ska besvara frågor som t.ex. om man är
deprimerad, har självmordstankar osv.
Här skulle psykologer kunna bidra mycket mer och det gäller för dem att vinna
tillträde till uppföljningarna. Ett bra
exempel kommer från USA där varje
pilot i samband med rekryteringen får
en personlig profil som följer personen
genom karriären. Vid uppföljningar
jämförs nusituationen med profilen och
eventuella svackor noteras och bedöms.
Här tas också hela livssituationen in i
bedömningarna, eftersom det inte bara
är arbetssituationen som avgör hur en
person mår.
Ulla-Britt Selander
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Norra regionen – Uppsala-avdelningen
%HV|NSn1HXURSV\NLDWULVNDPRWWDJQLQJHQI|U
YX[QDSn3V\NLDWULQVKXVL8SSVDOD
fungerar som en utredningsavdelning, dit man kan bli remitterad utifrån, eller från andra psykiatrimottagningar.
De vanligaste diagnoserna som utreds är ADHD, Aspergers syndrom, Autism och Tourettes syndrom. Det finns
ofta samsjuklighet med andra psykiatriska diagnoser ibland med missbruk. Utredningen är standardiserad och
består av noggrann anamnes av personen, dvs. kartläggning
av symptom från barndom upp till vuxen ålder, uppväxtförhållanden och somatisk sjukdomshistoria. Ärftlighet efterfrågas också. Man gör även en aktuell funktionsbedömning av patienten. Utredningen sker i team med läkare och
kurator.
Psykologen utför testningar som mäter intelligens t.ex.
WAIS IV, samt fler test som mäter uppmärksamhet, minne
och perception. Det finns även ett datoriserat uppmärksamhetstest som används. Patienter och anhöriga får även fylla
i frågeformulär för att man skall få en bild av hur patienten
uppfattar sig själv, samt hur anhöriga uppfattar patienten.
När patienten fått en diagnos kan fortsatt behandling ske
på mottagningen. Den kan bestå av läkemedelsbehandling
och gruppbehandling. I vissa fall kan även individuell behandling ges.
Vissa patienter som tillhör andra psykiatriska mottagningar kan fortsätta sin behandling där. Personer som diagnostiserats med Autism och Aspergers syndrom kan gå
vidare till Vuxenhabiliteringen om de så önskar.
Många står i kö för neuropsykiatriska utredningar och
väntetiden är relativt lång.
Henrik beskriver sitt arbete som intressant och givande.
Gunilla Eriksson
6HQLRUSV\NRORJHUQDVVWXGLHEHV|N
Sn5|GDNRUVHWV%HKDQGOLQJVFHQWHUL8SSVDOD
Besök på Neuropsykiatriska mottagningen för vuxna på Psykiatrins hus i Uppsala

I Norra regionen har vi en programgrupp, som planerar aktiviteter och föredrag för varje termin utifrån medlemmarnas
intressen. Jag har under senare delen av min karriär arbetat
med neuropsykiatriska utredningar på BUP i Gävle, därför
hade jag intresse av att detta skulle vara en del av höstens
program. Under mitt sista arbetsår 2013 hade vi en ambitiös
PTP-psykolog Henrik Wallin, som efter legitimation gick vidare till ovan nämnda mottagning. Jag kontaktade honom
och han lovade ställa upp och hålla ett fördrag om neuropsykiatriska utredningar för vuxna.
Den 22 september besökte vi Psykiatrins hus där Henrik
Wallin höll ett föredrag om sitt arbete på mottagningen.
Gensvaret hos våra medlemmar blev stort och cirka 15 personer deltog och fyllde upp rummet. Henrik höll ett föredrag
om mottagningens verksamhet som är en del av Vuxenpsykiatrin. Mot slutet kunde besökarna ställa frågor och också
berätta om sina erfarenheter i yrkeslivet av personer med neuropsykiatriska diagnoser. Det visade sig att detta hade berört
alla. Stämningen var god och de närvarande verkade vara
mycket intresserade av ämnet.
Det som Henrik Wallin beskrev var dels att mottagningen

När vi seniora psykologer ska bjuda varandra på intressanta programpunkter, är det ett tacksamt tema att leta efter psykologiska verksamhetsgrenar som man själv kanske
inte har hunnit med under sin egen yrkesverksamhet eller
av olika skäl inte alls har kommit i beröring med. Därför
gör vi minst en gång per termin studiebesök på någon arbetsplats som kanske inte ens var uppfunnen då man själv
var aktiv. Vi kan också ha någon i gruppen som har eller
har haft en spännande inriktning på sitt arbete och som vill
berätta om det.
I Uppsala är vi rikt utrustade med en stor variation på
psykologiska inriktningar och arbetsuppgifter. Vi har universitet med psykologisk institution, vi har ett universitetssjukhus, vi har forskning, kultur och näringsliv, vi har
enskild ideell och professionell verksamhet av alla de slag,
så det går minst fem till tio år i vårt program innan vi har
gått varvet runt!
När jag kontaktade min kollega Ulf Gustavsson, psykolog och psykoterapeut på Röda Korsets Behandlingscenter
för krigsskadade och torterade, var den verksamheten väl
bekant för mig genom det arbete jag själv varit engagerad
för. Så inte för mina kolleger! Det visade sig att så många
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som 17-18 psykologer hade anmält sig och trängdes i RKs
grupprum när Ulf skulle presentera arbetet, och för de allra
flesta var det en ny och främmande insats för en psykolog.
Vi fick lära oss mycket om Röda Korsets organisation och
den delen av flyktingmottagandet som fanns över hela landet. Behandlingscentret hade flera psykologer och psykoterapeuter anställda, med insatser mest på individnivå men
även gruppnivå. Den största besöksgruppen (70 %) utgjordes av ensamkommande tonåringar, och de flesta samtalen
genomfördes med tolk. Merparten (70 %) var också s.k.
papperslösa, asylsökande, de som fått avslag eller var gömda. Väl grundad kunskap om trauma och PTSD, liksom
stor vidsynthet och inkännande måste prägla mötet med de
barn – som det oftast var frågan om – som har varit med om
traumatiserande händelser både i sitt hemland och under
en ofta osannolik och farofylld flykt. Vaksamhet på kulturella värderingar, familjens betydelse, synen på ”doktorn”
och myndigheter gör arbetet speciellt men också spännande
och givande.
Utöver de psykologiska behandlingsinsatserna innebär
centrets arbete mycket utredningar, traumabedömningar,
handledning, utbildning, föreläsningar, information och
påverkansarbete. I samverkan med Röda korsets övriga
verksamheter kan flyktingar även få hjälp med vardaglig
aktivering, efterforskning av anhöriga, juridisk hjälp mm.
Vi lämnade Röda Korset, Ulf och hans medarbetare, starkt
berörda av en skrämmande aktuell psykologisk insats för utsatta barn och ungdomar.
Hans Åberg

Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade

«/LYHWG|GHQRFKPHQLQJHQPHGDOOW«
Den 11 november samlades ett tjugotal seniorpsykologer
på Reginateatern i Uppsala för att se en föreställning med
Ann Heberlein, ”Livet, döden och meningen med allt”. Vid
den efterföljande, mycket livliga diskussionen på Bistro
Cousteau med mat och dryck verkade alla uppskatta föreställningen, som gett oss en del att fundera kring och – faktiskt – ett par riktiga pärlor att minnas. Vi undrade först
lite kritiskt/snobbigt om det bara var i Uppsala och möjligen
Lund som en sån här talkshow kunde visas med alla sina
syftningar på Nietzsche, Bentham, Mill, Camus och Sartre.
Men med tanke på den inledande historien om ålen Åle, 164
år, som levt hela sitt liv i en brunn utan gourmetmat, sprit,
cigaretter och sex och genom denna späkning uppnått en
sådan aktningsvärd ålder, insåg vi att föreställningen nog var
”für alles”. Kontentan var i alla fall att livet inte behöver ses
som ett meningsproblem utan som ett mysterium som vi kan
tillåta oss att bara leva i.
Margareta Sanner

Ulf Gustavsson, psykolog och psykoterapeut på
Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade
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Södra regionen
6HQLRUSV\NRORJHUSnJXLGDGWXUL8SSnNUD¨HQ
MlUQnOGHUVVWDG
anställdes på BUP:s akutavdelning. Under hela sitt yrkesliv
som psykolog har Mats arbetat med psykospatienter – med
En vacker sensommardag i början av september begav sig stor entusiasm. ”Det är skitkul med psykospatienter”.
ett tiotal seniorer till Uppåkra, som ligger i Staffanstorps
Först ger Mats oss lite statistik, som visar att det är störst
kommun. Järnåldersstaden i Uppåkra täcker en mer än 40 andel mellanstadiepojkar och tonårsflickor, som utgör
hektar stor yta, motsvarande 25 fotbollsplaner. ”Staden” lig- BUP:s patienter idag. Ökningen av patienter började på
ger på en liten höjd i ett vackert område med fri utsikt åt alla 90-talet och har sedan 2005 tredubblats. De vanligaste diväderstreck. Perfekt ur försvarssynpunkt!
agnoserna är depression och ångest bland tonårsflickorna
Under en timme blev vi för en billig penning professionellt och ADHD bland pojkarna.
och trevligt guidade runt på området av Sofia Winge. Vi fick
veta att bebyggelsen var som störst under Vikingatiden, då
uppemot ett tusental människor kan ha bott i området. Boplatsen upptäcktes år 1934 i samband med att en gård byggdes sydväst om Uppåkra kyrka.

Mats Svensson om BUP:s utveckling under 20 år

Utflykt till Uppåkra

Metertjocka kulturlager upptäcktes. Vid början av 2000-talet fann man grunden till något, som sannolikt var ett ceremonihus där stora fester hölls. Alldeles i närheten har man
fyndat en exklusiv glasskål och en silverbägare med guldinlägg. Runt ceremonihuset finns spår efter stora bostadshus
där människor bott i generationer. Geofysiska undersökningar av området och följande utgrävning har uppdagat en
c:a 4000 år gammal grav från stenåldern. Utgrävningarna
fortsätter då bedömningen är att mycket mer finns att finna.
Kanhända lika omfattande som Birka. Och kanske var denna
järnåldersstad det ursprungliga Lund.
Fynden från Uppåkra finns samlade på Lunds Universitets
Historiska museum i utställningen Barbaricum.
Höstens första möte avslutades med en god lunch och trevlig samvaro på utomhusserveringen.
Elisabeth Almroth
%83VXWYHFNOLQJGHVHQDVWHnUHQ
Den 11 november samlades ett 15-tal kolleger på Psykologiska Institutionen i Lund för att höra psykolog Mats Svensson tala om BUP:s utveckling de senaste 20 åren. Mats har
upplevt psykvården ur olika perspektiv. Som 16-åring började han som städare inom vuxenpsykiatrin, där han sedermera utbildade sig till skötare. 1994 blev han leg. psykolog och

Om vi går tillbaka till barnpsykiatrins etablering under
80-talet kom socialpsykologin och därmed en tvärvetenskaplig inriktning i fokus. Relationsproblem dominerade
och behandlades i familjterapi och individualterapi. Men
det fanns stora skillnader beroende på olika teams kompetensområden. Specialistteamen började dyka upp och anorexi-, spädbarn- och dövhets-team bildades i slutet på 80-talet. Psykosteamet 1994 och neuropsykiatriska team kom i
början av 00-talet i Lund.
Det ökande antalet patienter och den större arbetsbelastningen inom barnpsykiatrin sätter Mats i samband med
90-talets samhällsutveckling. Hög arbetslöshet, ensamstående föräldrar och migrationen bidrog till barns psykiska
ohälsa. Lågkonjunktur skapade krav på större produktivitet
och effektivitet i slimmade organisationer med byråkratisk
toppstyrning. Inom psykiatrin kom DSM III med mer precisa diagnoskriterier. Forskningen om framförallt neuropsykiatriska tillstånd ökade från ett par studier före 1992
till 40 - 140 studier 2004 - 2008. Allmänheten fick genom
forskningen ett objektivt språk för olika beteendemönster
och funktionshinder och föräldrar fick därmed större förståelse för sina barns behov av hjälp och stöd hos BUP. Diagnoser blev eftersökta.
Den dynamiska psykologin präglade behandlingen av
psykoser och bipolaritet på 90-talet. Men tankar om miljöns betydelse för funktionsförmågan fanns med tidigt.
Mats citerar Freud ”Psykos är en konflikt mellan dig och
din omgivning.” En lugn miljö och få stimuli lindrar symtomen och neuroleptika sänker stressutsöndringen i hjärnan. Föräldrarna får vid behandlingen hjälp med att identifiera stressfaktorer och minska deras påverkan för att höja
barnets funktionsförmåga. Den psykologiska personlighetsbedömningen är fortfarande viktig, menar Mats. Man har
hjälp av den för att förstå den individuella problematiken.
Nu är barnpsykiatrin samlad i öppen och sluten vård.
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Mats ser behov av att Mellanvården får större utrymme och
då placerad närmare Öppenvården. Vi utreder för mycket
och behandlar för litet. Nyare teoribildningar som anknytningsteori och affektteori är här viktiga.
En engagerad publik hann inte ställa alla frågor till den
engagerande föreläsaren, som avtackades med en rungande
applåd, blomma och bok.

2NWREHUP|WHW
I oktober föreläste Alf Nilsson och intresserade medlemmar applåderade en fascinerande och spännande föreläsning.
Bertil Nordbeck återkommer med sina egna reflektioner och
tankar om Alfs föredragning i nästa nummer av Seniorpsykologen.

Anna Lindström Chylicki
6HQLRUSV\NRORJHUP|WHU/XQGDVWXGHQWHU
Sedan ett drygt år tillbaka har samverkan mellan Seniorpsykologerna i Södra regionen och psykologstudenternas
förening Lundastudenterna utvecklats. Först hade vi en livfull och stimulerande diskussionsafton kring ”psykologrollen” som gav både studenterna och oss seniorer mersmak.
Nu går vi vidare med ett antal möten under våren med teman om etik och vilka etiska dilemman som vi seniorer stött
på under vår tid samt kring psykologens relation till andra
yrkesgrupper. Vidare planeras mentorsmöten där studenter
får gå runt till olika seniorer. Ett tiotal seniorpsykologer har
anmält intresse för detta unika projekt som löper parallellt
med vårt ordinarie vårprogram.

Här tackas professor emiritus Alf Nilsson av Bertil Nordbeck från programgruppen
efter sitt framträdande ”på hemmaplan”.

Lars Ahlin

Västerbottenregionen
)UnQ 9lVWHUERWWHQUHJLRQHQ 8PHn L QRYHP-
EHU
Nu i november har vi avtackat Ann-Marie Frisendahl
som under mer än ett decennium suttit i styrelsen och tagit
hand om oss Västerbottenseniorer. Först de sista åren har en
grupp börjat träffas mer regelbundet. Vi tackade Ann-Marie
för långt och troget engagemang och kunde tillsammans
med henne och Britt Wiberg, vår nya styrelseledamot glädja
oss åt styrelsens beslut att förlägga årsmöte och studiedagar i
Umeå 2016. Britt Wiberg håller nu på att lägga sista handen
vid programmet som ser ut att bli mycket spännande.
Till vår senaste lunchträff hade vi bjudit in våra unga psykologkollegor Anna Falk och Jenny Norlander från BUP,
nyligen examinerade till barn och ungdomspsykoterapeuter vid Umeå universitets psykoterapiutbildning. Det blev
ett engagerande möte som väckte mycket igenkänning hos

”gamla barnterapeuter”. Lekfullhet och samspel i nya former kändes uppfriskande. Vi konstaterar i vår grupp att det
är samtalen som känns berikande, något vi vill skall stå i
centrum. Inspirationen får gärna komma utifrån i form av
möten med, som nu, yngre kollegor eller, som i oktober, när
Anna-Greta Ledin berättade om hur hon tillämpar Marte
Meo i åldringsvården. Dokumentationskrav däremot väcker
mest frustration men nu när Anna och Jenny så engagerat
beskrivit hur de med intervjuer av föräldrar utvärderat en ny
behandlingsmodell som har rötter i välkänd jordmån så vill
vi förmedla en kort beskrivning och sammanfattning som
de givit oss. Vill ni läsa mer kan en Pdf-fil med uppsatsen
beställas från författarna.
«0DQWLWWDUOLNVRPPHGGHUDV|JRQ«
(UIDUHQKHWHUDYI|UlOGUDJUXSSV-
EHKDQGOLQJHQ3HUVSHNWLY
Sammanfattning

Anna Falck & Jenny Norlander
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Föräldrars mentaliseringsförmåga är avgörande för ett
barns psykiska hälsa och utveckling. Utifrån detta utformades föräldragruppsbehandlingen Perspektiv med eklektisk utgångspunkt i framför allt Theraplay och Dialektisk
beteendeterapi. Behandlingen gavs till föräldrar med barn
mellan 0-12 år med allvarlig barnpsykiatrisk problematik
med varierad symtombild och etiologi. En kvalitativ studie
med fokusgruppsintervjuer genomfördes med syfte att undersöka föräldrars erfarenheter av behandlingen och eventuella upplevelser av effekt. Resultaten redovisas i teman som
visar upplevelse av god effekt, vilket tolkas och diskuteras
utifrån terapeutisk gruppeffekt, mentaliseringsutveckling och
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generalisering i vardagen vilka bygger på varandra i en cirkulär process. Resultaten stöder tidigare forskning som visar
att föräldragruppsbehandling och mentaliseringsutveckling
i grupp är effektivt. Studiens resultat motiverar fortsatt användning inom barn- och ungdomspsykiatrin och fortsatt
metodutveckling.
)|UlOGUDJUXSSVEHKDQGOLQJHQPerspektiv
Föräldragruppsbehandlingen Perspektiv är utformad på
eklektisk grund och bygger främst på samspelsbehandlingsmetoderna Theraplay (Jernberg & Booth, 2010) och Dialektisk beteendeterapi (DBT) (Linehan, 1993). Metoden utgår
från Theraplay-dimensionerna struktur, omsorg, engagemang, utmaning och lekfullhet och har inslag av DBT då
den innehåller psykoedukation i kombination med färdighetsträning. Det finns även inslag från andra terapiformer
som Powell et al´s Circle of Security (2013), McCulloughs
Affektfobiterapi (2003) och Gilberts Compassion Focused
Therapy (2010), (Lindahl och Waltman, 2015). Theraplay
utvecklades av Jernberg och Booth (2010) på 60-talet, där arbetar man med lekfulla övningar för att stärka samspelet och
anknytningsrelationen mellan föräldrar och barn. Därifrån
har föräldragruppsbehandlingen hämtat nämnda dimensioner som kännetecknar ett gott föräldraskap och de praktiska
övningarna för att vara i stunden tillsammans med sitt barn,
som inom DBT benämns medveten närvaro i relation och
mötesögonblick med Sterns (2004) utvecklingspsykologiska
perspektiv.
Linehan (1993) utvecklade ursprungligen behandlingsmetoden DBT för personer med diagnosen Borderline personlighetsstörning. I Sverige har anhörigstödet Familjeband

utvecklats och används inom psykiatrin för anhöriga till
vuxna patienter, men även för tonårsföräldrar. Perspektiv
innefattar teman från Familjeband, som omarbetats för att
passa föräldrar till yngre barn med svåra affektregleringsoch samspelssvårigheter. (Lindahl & Waltman, 2015).
Föräldragruppsbehandlingen syftar till att ge föräldrar redskap att bättre förstå barnets beteende och känslor, hantera
egna och sina barns känslomässiga reaktioner samt stärka
anknytningsbanden mellan förälder och barn. (Lindahl &
Waltman, 2015).
För att kunna mentalisera andra måste man först ha blivit mentaliserad själv (Fonagy, 2008). Det är en mentaliseringsteoretisk utgångspunkt som behandlingsmetoden tar
sin grund i. Ett ytterligare syfte är att skapa ett nätverk med
andra föräldrar med liknande erfarenheter. Till behandlingen finns ett material med färdiga övningar och hemuppgifter. Behandlingen är upplagd på totalt 13 sessioner à två
timmar samt två uppföljande sessioner efter en månad respektive sex månader. Sessionerna består av en del med teori
och psykoedukation kring anknytning, utvecklingspsykologi, affektreglering och medveten närvaro och en del med
genomgång av hemuppgiften. Uppgifterna är genomgående
tvådelade, en del har fokus på reflektion kring sig själv och
en del har fokus på att reflektera ur barnets perspektiv. Praktiska övningar görs i rummet och som hemuppgift i syfte
att öka affektreglerings- och relationsfärdigheter. Vid varje
träff serveras fika. (Lindahl & Waltman, 2015).
Anna Falck & Jenny Norlander Institutionen för
klinisk vetenskap, Umeå Universitet,
Psykoterapiprogrammet
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Västra regionen
%HV|NSnlOGUHERHQGHLVHSWHPEHU
Dagens möte ägde rum på Änggårdsbackens äldreboende. Vi var 12 psykologer som besökte Torbjörn Stockfelt,
som flyttat till Änggårdsbacken, Hus B. Torbjörn berättade
om hur det var att lämna sitt hem och flytta hit. Vi ställde
många frågor till honom om denna omställning i livet och
han besvarade villigt våra frågor och vi hade en livlig diskussion. Det starkaste intrycket var att Torbjörn var nöjd
med sin situation. Han är med i flera aktivitetsgrupper, i en
av dem spelar han trombon.
Vi samtalade och drack kaffe i en stor sal i den anrika
byggnaden med namnen på alla göteborgska donatorer som
en gång i tiden bidrog till den här institutionen, då Götborgs sjukhem och som sedan 1876 ligger i backen upp mot
Sahlgrenska sjukhuset.
Efter en timmas samvaro kom socionom Madeleine Stenqvist, enhetschef för Hus B, och berättade om Änggårdsbacken. Det är en stiftelse som ingår i ”tre stiftelser”, dvs
Änggårdsbacken, Vegahusen och Otium. Änggårdsbacken
består av tre Hus A, B och C. Värdegrunden är ett salutogent perspektiv. Detta innebär att hela tiden se till det
friska, utvecklingsbara hos de boende.
För att få en plats på detta boende ansöker man hos kommunen och framför önskemål om att bo på ett av dessa tre
boenden. Man betalar hyra för sin lägenhet och betalar för
maten samt för tillägg om man vill ha extra hjälp av något
slag.
Vi hade tur med vädret och gick därefter en rundvandring i den stora trädgården, verkligen en oas som ligger mellan husen. Denna var rikt blommande och lockade med
flera olika sittplatser. Den sköts av en trädgårdsmästare.
Slutligen hade Torbjörn inbjudit oss till att besöka hans
lägenhet i hus B. Den bestod av ett rum med kokmöjligheter samt ett badrum. Han hade utgång från rummet till en
egen uteplats och det var full aktivitet på platsen för hans
dator.
Det var många tankar och känslor som rymdes i oss när vi
efter mötet tog avsked av Torbjörn och varandra.
Gerty Fredriksson
%HKDQGOLQJVDUEHWHYLG.ULVRFK
WUDXPDHQKHWHQL*|WHERUJ
Vid oktobermötet talade Seppo Salinen, leg psykolog och
psykoterapeut om sitt behandlingsarbete vid Kris- och traumaenheten i Göteborg och om verksamheten där. Enheten
hör till primärvården och främsta remittender är vårdcentralerna, inte endast i Göteborg utan från flera orter i Västra Götaland. Mottagningen tar inte emot asylsökande,
för dessa gäller att orka den akuta anpassningen, då är inte
psykoterapi på agendan. Det handlar inte om akuta krisinsatser. Här gör bl.a. Röda korset en stor insats. Personer
med aktivt missbruk eller alltför låg funktionsnivå behöver
andra insatser.
Fyra psykologer, tre socionomer, en psykiater, en fysioterapeut, en sjuksköterska och en sekreterare ingår i personalgruppen. Varje behandlare tar emot ca 15 nya patienter på
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ett år. Det är ett måste för dessa tunga behandlingsuppdrag
att personalgruppens sammansättning och den psykosociala
arbetsmiljön är främjande och konstruktiv. För Seppo upptas
dagarna av drygt 90%igt behandlingsarbete, ofta med kraftiga motöverföringar och berättelser som väcker starka känslor
och då behövs kollegerna som stöd. God handledning är ett
måste. Dessutom skall det administrativa arbetet skötas av
behandlaren själv.
Vårdgarantin innebär att en remitterad patient kontaktas
inom tre månader, för 2-4 bedömningssamtal, ibland med
familjemedlemmar. Då avgörs om psykoterapi, pga trauman
knutna till krigsupplevelser, kan göra nytta. Det är viktigt att
inse betydelsen av kulturella skillnader i synen på psykoterapeutisk behandling. Här går det oftast inte att tala om informerat samtycke när en psykoterapeutisk behandling föreslås.
Vid bedömningssamtalen finns nära kontakt med fysioterapeut som bedömer fysiska skador och ger rekommendation
om behandling.
Förra året kom 339 remisser och drygt en tredjedel avvisades, flera fall krävde kompletterande insatser. Det är inte
självklart att den remitterade är i behov av psykoterapi. Istället kan helt andra insatser föreslås innan personen ifråga kan
tillgodgöra sig en psykoterapeutisk insats. Efter bedömningskontakten uppmuntras flera att skriva en egenremiss när situation förhoppningsvis förändrats, kanske om ett halvår och
en psykoterapi kan påbörjas. Anpassning till de resurser som
finns ger en väntetid upp till 9 månader, inte önskvärt men
styrt av resurserna.
Av remitterade med krigsupplevelser kom under förra året
de flesta från Iran (60), Irak (70) och från Bosnienkriget (50).
Från Syrien var det 25 (de flesta ur denna grupp har ännu
inte kommit igenom asylprocessen – då kommer de att vara
många). 10 från Libanon och Somalia och 5 från Palestina
och Eritrea. En stor grupp ”övriga” har spridd härkomst: Nigeria, Uganda, tidigare barnsoldater i västra Afrika, Chile,
Argentina, El Salvador m.fl. och gruppen svenska stridande,
bl.a. i Afganistan. Under åren har enheten betytt mycket för
speciella krisinsatser vid trauman i vårt land som den omfattande diskoteksbranden i Göteborg 1998.
Flest män remitteras men allt fler kvinnor kommer. En
analys av åldersfördelningen visar att den största gruppen
finns mellan 40 och 60 år. För unga vuxna har man startat
en ny typ av kontakt, drop-in bl.a. på kvällstid.
Verksamheten omfattar framförallt behandling men också
rehabilitering i kontakt med anhöriga. Psykologerna förväntas erbjuda viss konsultation, utbildning, handledning, och
metodutveckling.
Psykoterapi blir oftast inte aktuell förrän vederbörande fått
någorlunda ordning på sitt liv. Det är känt att tidigare trauman aktualiseras dels när någon livshändelse utlöser ett gammalt trauma som hållits stången genom överlevnadsprojekt i
det nya landet, dels när man fått sådan ordning på sitt liv att
man skulle kunna ta det lugnare. Då dyker de tidigare förlusterna, sveket och splittringen mellan tidigare vänner upp till
ytan. Man jagas av mardrömmar, traumat som ”levt sitt liv
i kroppen” kommer upp till ytan, ångesten blir för svår och
man hanterar inte sitt liv. Det är inte ovanligt att man kommer till psykoterapi mer är 10 år efter traumat, t.ex. flyktingarna från Bosnienkriget.
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Psykoterapin är psykodynamisk med förankring i psykoanalys. Olika tekniker används och KBT erbjuds. Seppo använder bilateral stimulering och har glädje av sina familjeterapeutiska kunskaper. Det kan vara till hjälp för patienten
att rita familjekartor med tre generationer, något som öppnar
upp starka men också gynnsamma minnesbilder som visar att
det finns något att falla tillbaka på utanför krig och hemska
upplevelser. Som psykoterapeut i sådan här tung verksamhet
behöver man ta hand om sig själv och förutom goda kolleger
och handledning blir också fysiskt uppbyggande aktiviteter
viktiga. Att få möjlighet, som man haft genom FN-bidrag,
att få resa och se trakter varifrån flyktingarna kommer eller besöka andra krigs- och traumaenheter bl.a. i Berlin och
Wien har stimulerat. Tyvärr finns inte så många sådana här
enheter som skulle behövas i Europa.
Efter denna engagerande föreläsning av en mycket kunnig
psykoterapeut fick vi var sitt exemplar av jubileumsskriften:
Återblickar – sjutton år med specialistmottagning för krigs- och
tortyrskadade i Göteborg (Författare Elisabeth Sandén, 2011).
Skriften uppmärksammades i samband med verksamhetens
20-årsjubiléum 2014.
Birgitta Rydén

Östra regionen
7YnVDPPDQNRPVWHULgVWUDUHJLRQHQ
I Östra regionen har seniorpsykologerna träffats vid två
tillfällen hittills i höst. Ingendera träffen har renderat något
skrivet material.
I september var vi på konstrond med visning på Moderna
muséet där vi åt lunch tillsammans och diskuterade våra
upplevelser. Som alltid i sådana här miljöer stimuleras och
berörs vi på olika vis, några blev starkt inspirerade av den
pågående fotoutställningen.
I oktober hade vi bjudit in Anders Wahlberg att tala om
arbetsmiljöenkäten som han gick igenom. Det Anders talade
om finns presenterat i Psykologtidningen, så vi hänvisar till
den rapporteringen.
Nästa möte som vi ser fram emot är med Gunn Johansson
och handlar om omläggningen från vänster- till högertrafik
och det äger rum i slutet av november. Det referatet kommer
i nästa nummer!
Representanter från programgruppen
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Vårprogram

Regionernas program våren 2016
Norra regionen

6|GUDUHJLRQHQ

Psykologiska behandlingar via internet för långvarig smärta och huvudvärk
Allmänt seminarium med Monica
Buhrman, fil dr, universitetslektor, programansvarig för grundutbildningen,
leg psykolog och leg psykoterapeut
På Institutionen för psykologi, datum ej
fastställt.

2QVGDJHQ GHQ  IHEUXDUL NO )UHGDJHQGHQMDQXDUL
¨
Psykolog Åke Granberg berättar hur
Mellan tyckande och evidens.
kvalitetssäkring av landstingsReflektioner från en gammal kursar- finansierade psykoterapier genomrangör, terapeut och forskare kring hur förs med bl.a. SASB.
vi tar tillvara kunskap
Leg psykolog, leg psykoterapeut och )UHGDJHQGHQPDUV
professor Mats Fridell
Rum M123 Institutionen för psykologi, Samtal om flyktingsituationen.
Lund
)UHGDJHQGHQDSULO
7RUVGDJHQ GHQ  PDUV NO
¨
Samtal omkring ännu icke fastställt
tema.
FILMVISNING – Psykologins roll
vid högertrafikomläggningen 1967! 7RUVGDJHQ GHQ  PDM RFK
Rum P124, Institutionen för psykologi, IUHGDJHQGHQPDM
Lund
Årsmöte och studiedagar i Senior2QVGDJHQ GHQ  DSULO NO psykologernas förening (V.g. se sepa¨
rat program!)

7LVGDJ GHQ  PDUV ,QWHUQD-
WLRQHOOD NYLQQRGDJHQ  NO 

Prefekt och jämställdhetsambassadör
Professor emerita Marianne Carlsson
om sitt arbete på Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Lokal ej fastställd.

2QVGDJDSULONO
Vad menas med dödshjälp och ska vi
ha det? Argument för och emot.
Föredrag och samtal med Margareta
Sanner
Lokal: S:t Olofsgatan 50 (Hans-Olof
Lispers föreningslokal).

9lVWHUERWWHQ
regionen

Livet och åldrandet - reflektioner )UHGDJHQGHQMXQL
kring studier av 100-åringar
Leg psykolog Bertil Nordbeck
Vårlunch
Rum M123, Institutionen för psyko- Plats bestäms senare!
logi, Lund
Mötena startar med lunch kl 12.45 på
2QVGDJHQ GHQ  PDM NO Kafé Station i centrala Umeå och avsluYtterligare programpunkter och när- ¨
tas senast kl 15.00.
mare uppgifter om tid och plats skickas
som vanligt ut i rundmail till de cirka Vårutflykt till Landskrona med För programkommittén för Väs50 personerna på vår e-lista.
konstutställning om Nell Walden samt terbottenpsykologerna
vandring i koloniträdgårdar.
Britt Wiberg
Programkommitté har utgjorts av
E-mail: britt.m.wiberg@gmail.com;
Gunilla Eriksson
Mobil: 070-‐508 81 37
Inga Hedberg-Sowa
Programkommitté:
Hans-Olof Lisper
Lars Ahlin tel: 0730-65 38 80
Margareta Sanner
Elisabeth Almroth tel: 0761-71 68 28
Hans Åberg, kontaktansvarig:
Anders Hallborg tel: 0736-16 60 54
073-183 03 65; hans@hansaberg.se
Anna Lindström Chylicki
tel: 046-14 96 68
Bertil Nordbeck tel: 044-24 18 44
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Västra regionen

Östra regionen

2QVGDJMDQXDUL
Diskussion om upptäckten av den
högkänsliga personen.
Inledning av psykolog Allan Bergman
utifrån Susan Cains bok: Tyst – de introvertas betydelse i ett samhälle där
alla hörs och syns

7RUVGDJMDQXDULNO
Besök på Judiska muséet
Hälsingegatan 2 (nära Odengatan) Vi
möts utanför.

7RUVGDJIHEUXDULNO

2QVGDJIHEUXDUL
Flyktingfrågan - främlingsrädslor
Pensioneringens effekter.
och rasism. Maria-Pia Cabero från
Resultat från Heartstudien. Professor Stiftelsen EXPO inleder en diskussion
Bo Johansson.
om förhållningssätt i debatten om flyktingar samt om de konsekvenser det får
2QVGDJPDUV
för bemötandet av människor.
Besök på konstmuseét kl 14 med fikasamtal efteråt
7RUVGDJPDUVNO
2QVGDJDSULO
Spädbarnet som anhörig till psykiskt
sjuka.
Docent Birgitta Wickberg.

Psykolog Johan Åhlén, doktorand i
Uppsala berättar om sin forskning om
hur föräldrar med oro och ångest kan
få hjälp att hantera detta för att undvika
att påverka sina barn.

I maj månad ev. utflykt i Göteborgstrakten. Meddelande kommer senare.
7RUVGDJDSULONO
27/1, 24/2 och 27/4 träffas vi i cafeterian, Psykologiska institutionen, kl
14.00. Föreläsningarna börjar kl 14.30,
i konferensrummet, vån 4 om inte annat angivs.

Varför psykodrama?
Inara Erdmanis, leg psykolog, leg psykoterapeut svarar på den frågan.

Programkommittén:
Allan Bergman tel: 031-465108
Ulla Davidsson davidssonulla@
gmail.com tel: 031-263053
Åke Högberg hogbergake@gmail.
com tel: 0708-699978
Gerty Fredriksson gerty.fredrikson@
comhem.se tel: 042-201721
Adjungerande:
Maria Ankarberg maria.ankarberg@
bredband.net 073-080 30 75
Birgitta Rydén rydenb@gmail.com
0734-00 16 69

Vårutflykt till Tumba bruksmuseum
MER INFO I NÄSTA NUMMER

7RUVGDJMXQLFDNO

Vi träffas om inte annat anges i Psykologiförbundets lokaler, Vasagatan 48
nb. Var och en tar med något att äta.
Vin finns till självkostnadspris.
Mycket välkomna!
Programgruppen:
Birgit Lundin tel: 08-731 98 72
Ulla-Britt Selander tel: 08-642 58 34
Brita Tiberg tel: 08-754 48
69 brita.tiberg@telia.com
Agneta Zotterman-Molin tel: 08-753 04 38
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Preliminärt  program  för  Seniorpsykologernas  årsmöte  och  
studiedagar  i  Umeå  den  19-20  maj  2016
Lokal:    

Umeå  universitet,  Beteendevetarhuset,  Institutionen  för  psykologi,  sal  bt102.  

Torsdagen  den  19  maj
12.00-13.00   Samling  –  registrering  
13.00-13.30      Prefekten  för  Institutionen  för  psykologi,  Mikael  Henningsson  hälsar  välkommen,    
   presenterar  institutionen  och  ger  liten  tillbakablick  av  psykologiämnets  50-åriga  historia    
   vid  Umeå  universitet.  
13.30-14.00      Någon  ledamot  i  förbundsstyrelsen  informerar  om  aktuella  frågeställningar  inom    
   Sveriges  Psykologförbund.  
14.00-14.45      Professor  Maria  Grazia  Carelli,  leg.psykolog/doktorand  Elisabeth  Åström,  docent    
   Britt  Wiberg  i  Time  perspective  –project  presenterar  ”Fastna  i  tiden:  psykopatologiska    
   aspekter  av  tidsperspektiv”  
 (IWHUPLGGDJV¿ND
15.15-16.00      Professor  Louise  Rönnqvist  och  hennes  forskargrupp  presenterar  	
  ”Sensomotorisk  och    
   kognitiv  utveckling  och  avvikelser  hos  barn  och  ungdomar  i  riskgrupper:  vikten  av  ökad    
   kunskap  ur  ett  neuro-beteendeperspektiv”
16.15-17.00        Årsmöte  
   Seniorpsykologernas  ordförande  Gunvor  Bergquist  har  ordet  
19.00-21.00         Middag  på  restaurang  Bistro  Le  Garage  och  promenad  i  Skulpturparken,  Umedalen.  

Fredagen  den  20  maj  
08.30-09.30     Universitetslektor/docent  Helene  Ybrandt  och  universitetslektor/FD  Inga  Dennhag    
  presenterar  ”Psykoterapiforskning  vid  Psykologmottagningen,  Umeå  universitet:    
  Personlighet,  allians  och  utfall  i  träningsterapier”.  
09.30-10.15   Besök  på  Psykologmottagningen  och  presentation  av  leg.psykolog/leg.psykoterapeut  
Carin  Vretsjö,  Klinisk  samordnare  
11.00-12.00     Bildmuseet  –  En  del  av  konstnärligt  Campus  vid  Umeå  universitet
12.00    
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Lunch  på  Bildmuséet
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Välkommen!
  

Skriftlig  anmälan  till  programkommittén  för  Västerbottenpsykologerna,  

  

Britt  Wiberg  

E-mail:  britt.m.wiberg@gmail.com;;    Mobil:  070-508  81  37  

När  du  anmäler  Dig,  vill  vi  att  du  skriver  vad  du  vill  vara  med  på:
1)  Studiedagarna  (torsdag  eftermiddag  och  fredag  förmiddag)  
2)  Årsmöte  
3)  Middagen  på  torsdag  kväll  -  betalas  av  var  och  en  
4)  Lunchen  på  fredag  –  betalas  av  var  och  en

Vi  önskar  din  anmälan  senast  den  28  april  2016

SENIORPSYKOLOGEN NUMMER 3 - 2015

27

Medlemsinformation
Sedan augusti i år har 12 nya medlemmar registrerats i föreningen
Seniorpsykologerna och 11 medlemmar har utträtt.
Följande nya medlemmar hälsas välkomna till föreningen:
Zelma Fors, Göteborg
Eva Sjöholm-Lif, Umeå
Marie-Louise Berg-Danielsson, Bälinge
Ann Hedin, Falun
Eva Hallberg, Nyköping
Cecilia Landahl-Ask, Stockholm
Lennart Jansson, Uppsala
Marie Bournonville, Vimmerby
Kjell Lampinen, Uppsala
Thomas Ström, Östersund
Mona Berg, Göteborg
Torsten Ericsson, Uppsala

Obs!
Det har framkommit att flera medlemmars e-postadesser och telefonnummer
har upphört att gälla, något som förhindrar kommunikation både inom och
utom regionen. Du kan själv 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,

Britt Wiberg, Herrgårdsvägen 11, 913 35 Holmsund,

Ulla-Britt Selander, vice ordf. Vintertullstorget 44,

Kjell Lindqvist, Erstagatan 7, 2 tr, 116 36 Stockholm,

Lars Ahlin, Bankgatan 26, lgh 1101,

Redaktör SeniorPsykologen: Birgitta Rydén, Signalgatan 4B,
413 18 Göteborg, mobil 0734-00 16 69.
E-post: rydenb@gmail.com

461 98 Trollhättan, 0520-739 67, mobil 070-783 11 44.
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