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Ordföranden har ordet

Senior
Psykologen

     
                     

Varför vi vill ha fler medlemmar
ny forskning. Det går sällan att jäm-
föra olika tidsåldrar rakt av eftersom 
tidsandan kan göra det svårt att förstå 
vad som exempelvis hände på 70-ta-
let! I vår nyktra tillvaro just nu kan en 
del av det verka rena snurren. Men det 
är bra om någon kan berätta!
 Vi söker kreativa lösningar för hur 
kunskapsöverföringen mellan genera-
tionerna ska gå till. Läs referaten från 
Seniorpsykologernas seminarium på 
Psykologidagarna i Göteborg om hur 
erfarna psykologer ser på sin yr-
kesbana och reflekterar över hur 
vi ska ta vara på kunskaperna 
och erfarenheterna så att de 
kommer till nytta även i fram-
tiden. 
 Vi räknas in bland yrkes före-
ning ar  na men är egentligen inte 
en yrkesförening. Vi representerar alla 
olika kategorier av psykologer. Vi är en 
intresseförening, och som sådan får vi 
vara med i yrkesföreningarnas nätverk 
och kan göra vår stämma hörd på de-
ras möten och på så sätt också ha en 
dialog med förbundsstyrelsen. 
 På senaste kongressen våren 2007 
bifölls vår motion om att bilda en 
arbetsgrupp om arbetsmiljöfrågor. 
Gruppen har till slut blivit till och har 
haft ett möte i juni i år. Representanter 
för seniorerna är Lennart Bran-
dén och jag. Sammankal-
lande och ordförande är 
Niki Vagnér, förbunds-
jurist. Men nu har det 
blivit stopp och vi vän-
tar på ett nytt möte! 
På förbundet resonerar 
man så att kansliet ska 
utreda frågor som vi se-

Antalet psykologer som går i pension 
i Sverige ökar hela tiden. Och vi vill 
gärna få fler medlemmar i Seniorpsy-
kologerna. Det är ju bra med många 
medlemmar. Om vi ökar i antal kan vi 
tillsammans påverka och åstadkomma 
mer, få fler idéer och utöka verksam-
heten.
 När vi värvar nya medlemmar till 
Seniorpsykologerna måste vi vara 
tydliga med att man måste vara med 
i Psykologförbundet, eftersom vi inte 
klarar oss som riksförening utan stöd 
från förbundet. Då skulle vår årsavgift 
bli orimligt hög.
 För att motivera den enskilde med-
lemmen att fortsätta att vara med i Psy-
kologförbundet efter pensionering en 
vill jag ge er ett tungt vägande skäl.
  Det är lojaliteten och solidariteten 
med psykologkåren. Vi äldre psyko-
loger bör på olika sätt föra över våra 
erfarenheter och vår kunskap till yngre 
kollegor. Genom att fortsätta att ha 
kontakt med det som hela tiden händer 
i psykologvärlden både inom forskning 
och praktiskt arbete, genom att följa 
med och kanske delta i debatterna i 
Psykologtidningen håller vi oss alerta 
och nyfikna. Men vi behöver också nya 
impulser och hjälp av de nytillkomna 
pensionerade psykologerna att inte-
grera deras erfarenheter med våra. Vi 
måste ta hand både om oss själva och 
dem som kommer efter oss.
 Vi har ett ansvar för unga psykolo-
ger. Att traditioner och kunskap om 
hur det en gång var, förs vidare till 
dem, lever vidare och diskuteras. Att 
psykologrollen förändras hela tiden är 
självklart, beroende på yttre faktorer, 
politik och världsekonomi men även på 

dan kan komma med synpunkter på 
som specialister på psykologi! Frå-
gan om arbetsmiljö är omfattande så 
vi får se när nästa möte blir av! 
 Avslutningsvis vore det roligt att få 
synpunkter och argument från er som 
läser dessa rader! Vi har alldeles för få 
debattinlägg i tidningen. Och numera 
är det ju ganska enkelt att fyra av ett 
snabbt e-mail när andan faller på.

  

Just nu håller hös-
tens gråhet och 
mörker på att er-
sättas av julens   
förväntningar 
och av många 

glittrande ljus som 
lyser upp och sprider 

värme i dubbel bemär-
kelse. Så jag vill till sist skicka er alla 
en varm och hjärtlig julhälsning och 
en förhoppning om ett gott 2009!

Brita Tiberg
brita.tiberg@telia.se
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Viktiga datum
Våren 2009

Torsdag 15 jan
Östra regionen
Besök på 
Historiska mu-
séet

Onsdag 28 jan
Västra regionen
Psykologrollen

Onsdag 4 feb
Södra regionen
Psykologer 
på kurs

Torsdag 5 feb
Norra regionen
Tankar om 
självkännedom

Onsdag 18 feb 
OBS dag
Östra regionen
Beteende och 
hjärna

Onsdag 25 feb
Västra regionen
Om astrologi

Torsdag 
19 mars
Östra regionen
Om mormors- 
och farmors-
rollen

Onsdag 
25 mars
Västra regionen
Psykologi, 
pedagogik
och politik

Från att ha varit utövare av en psykologisk 
kunskap som fyllts på under yrkeskarriären är 
jag som pensionär alltmer bärare av sådan kun-
skap och erfarenheter. Det blir allt tydligare 
hur mina psykologiska kunskaper integreras i 
min identitet, kanske blir jag också mer genera-
list. I förhållande till samhällsdebatter, kultur-
utbud och händelser i världen väcker mänskligt 
beteende tankar som hämtar näring från mina 
psykologiska kunskaper och erfarenheter. Det 
är en ynnest att ha sådana kunskaper och det är 
stimulerande att följa vart psykologverksamhe-
ten inom mitt tidigare yrkesområde är på väg.

Förebyggande insatser till gravida och små barn och 
deras föräldrar.
Psykologerna inom mödra- och barnhälso-
vården i landet var tidiga med att utveckla ett 
tänkande som omfattas av det aktuella begrep-
pet psykisk hälsovård: konsultativa insatser till 
personal för att förmedla ett psykologiskt kun-
nande, tidig upptäckt av psykiska svårigheter 
och utvecklingsavvikelser och låsningar i sam-
spelet mellan föräldrar och barn, stöd till för-
äldrar, generellt och individuellt, krisinsatser 
och korttidspsykoterapeutiska insatser. Psykisk 
hälsovård främjar det psykiskt friska och be-
traktar psykisk hälsa och ohälsa som ett kon-
tinuum där psykisk ohälsa till stor del skulle 
kunna förebyggas om en person erbjuds rätt 
insats så tidigt som möjligt. Det handlar om att 
tänka långsiktigt och hållbart.

Två faror för utvecklingen
Nu när jag står utanför organisationer ser jag 
två faror: organisationsförändringar som mot-
verkar processen hållbar utveckling med ge-
nomtänkta arbetssätt och kunskap hos perso-
nalen. En annan risk är att fastna i en metodisk 
fanatism, där huvudmannen till och med försö-
ker styra vad psykologen skall syssla med, t ex 
val av terapimetod. Det finns en fara i att snäva 
in diskussionen till metoden i sig istället för att 

utgå från den forsknings- och evidensbaserade 
kunskap som utgör grundbulten i en psykologs 
yrkeskunnande. Det var en kamp att vara pion-
jär för 35 år sedan, men vi psykologer fick en 
frihet att pröva och vara med och utveckla me-
toder och arbetssätt. Och jag förstår nu hur rätt 
vi tänkte.

Psykologer tidigt med i samhällsdebatten
Vi var redan då med i en samhällsdebatt som 
fortfarande pågår. Hälsofrämjande aspekter, 
utveckling av empowerment-begreppet, upp-
byggnad av både generellt och individuellt för-
äldrastöd, beaktande av ett genusperspektiv i 
insatser, traumapsykologiska kunskaper och 
krisinsatsers betydelse är områden där psyko-
loger haft mycket att bidraga med. Det är en 
glädje att följa den dynamiska utvecklingen av  
områden som forskning kring anknytning, in-
tersubjektivitet och social kompetens, spädbar-
nets utveckling, graviditetspsykologi, om par-
relationer kring barnafödandet, om kvinnan 
och modersrollen, mannen och fadersrollen och 
inte minst den fortskridande hjärnfysiologiska 
forskningen och stressforskningen i samband 
med graviditet och spädbarnstid.

Tas seniorers yrkeskunskaper tillvara?
Jag tror att respekt för ett historiskt perspek-
tiv på psykologrollen och den psykologiska 
kunskapen skulle gynna den yngre psykolog-
generationen, förslagsvis genom att ta vara på 
äldre psykologers kunskaper inom en organi-
sation och genom ett mentorskollegium knutet 
till universitetet där olika psykologspecialiteter 
och erfarenheter kunde dryftas i empati, öppet 
och avspänt. Psykologrollen skulle så kunna 
bottna och utvecklas i en anda av kreativitet 
och intresse för samhälle och omvärld.

Birgitta Rydén, fil. dr. leg psykolog och psyko-
terapeut, specialist i klinisk psykologi

Rapporter från Psykologidagarna
Föreningen Seniorpsykologer inom Sveriges Psykologförbund arrangerade ett inslag 
under psykologidagarna den 23–24 oktober 2008. Vi inbjöd till reflexioner kring vilka 
vägar psykologyrket tagit under våra verksamhetsår, tankar kring yrkesidentiteten efter 
65+ samt slutligen ställde vi oss frågan om våra erfarenheter tas tillvara.
 Panelen bestod av psykologer från västra regionen, nämligen Birgitta Rydén med 
erfarenhet från förebyggande hälsoarbete, Gerty Fredriksson med bl a BUP-erfarenhet, 
Ann-Marie Dahlberg med erfaren het som lärare och psykolog vid institutionen för Special-
pedagogik samt slutligen fd professorn i pedagogik Torbjörn Stockfelt, med erfarenhet 
som arbetspsykolog.
 Här nedan följer referat av respektives bidrag till diskussionen.

Ändras psykologidentiteten 
i och med pensioneringen?
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När jag ser tillbaka på min yrkesverksamhet är 
det två områden som har genomgått en smått 
fantastisk utveckling. Det ena området avser 
universitetsutbildningen, det andra den kom-
petenshöjning som psykologer genomgått tack 
vare den vidareutbildning som blev nödvändig 
efter införande av legitimationen, där den le-
gitimerande instansen, Socialstyrelsen, satte 
kriterierna.
 Numera kan man på flera universitet även nå 
fram till leg. som psykoterapeut utan att behö-
va  lägga en förmögenhet på sin utbildning. 
 När jag började mitt första psykologarbete 
kändes det inte som jag hade tillräckligt på 
fötterna möjligen med undantag för diagnos-
tiken. Ämnet pedagogik ingick i examen och 
innehöll åtminstone i Göteborg en omfattande 
testkurs. På pedagogiska inst. hade jag också 
gått en tre terminers kvällskurs i beteendeterapi 
för yrkesverksamma. Vad gjorde vi därefter? Jo 
vi startade med viss ekonomisk hjälp av TBV 
studiecirklar och genomförde en treårig utbild-
ning i gruppsykoterapi, sedermera påbyggd 
med familjeterapi. Först därefter kom komplet-
teringskurser för psykologer i individualterapi 
anordnade dels av universiteten, dels av arbets-
givarna.

Från diagnostik till behandling
Min yrkesidentitet gick på 10 år från att enbart 
känna mig som diagnostiker till att även inklu-
dera  behandling av olika slag. Som kuriosa 
kan nämnas att fram till 1965 fanns det olika 
tjänster för utredaren och för behandlaren, där 
åtminstone i Göteborg behandlaren hade två 
lönegrader högre än psykoterapeuten eftersom 
diagnostikern ansågs vara akademiskt utbil-
dad.  Terapeuterna på min arbetsplats hade fått 
sin utbildning i USA, Tyskland eller gått kurser 
på Erikastiftelsen. När plötsligt 1965 alla skul-
le börja arbeta med psykoterapi också, och jag 
påpekade att jag inte hade utbildning för detta 
sa min chef, psykiatern, ”det är väl ingenting, 
det är bara att sätta sig vid sandlådan och leka 
med barnet”. Jag såg förstås till att auskultera 
en termin och samtidigt också få handledning 
av en utbildad barnterapeut.

Oenighet kring metoder
Yrkesföreningar bildades. Jag gick med i klinis-
ka psykologers förening. Så uppstod plötsligt en 
förening för privatpraktiserande, som jag också 
gick med i eftersom jag även arbetade privat vid 
denna tidpunkt. Kanske kunde det ge någon-

ting? Inom sist-
nämnda   fanns 
två intressen, 
de som var 
privatprakti-
serande psyko-
a n a l y t i s k a 
tera peuter och 
de som hade 
uppdrag på 
k o n s u l t b a -
sis.  Delning 
skedde. På min 
fråga om inte 
terapeuterna 
kunde gå med 

i den kliniska föreningen fick jag svaret att den 
föreningen tog hand om de offentligt anställ-
das intressen. Men om det privata uppdraget 
var det viktiga, varför då skiljas från konsul-
terna? Jag kan inte se det på annat sätt än att vi 
här har det första kriget om ”metod”.  
 Men jag kan inte engagera mig så våldsamt i 
olika tekniker längre, min yrkesidentitet efter 
65+ har gått mot att vara mer psykolog, någon 
form av generalistpsykolog dock med både spe-
ciella kunskaper och erfarenhet.
 Olika metoder kan finnas men varför detta 
krig? När jag läste min forskarutbildning till 
licen fanns i litteraturen flera böcker om forsk-
ning i psykoterapi. De rapporter, som där refe-

rerades bedömdes som 
kvalificerad forskning. 
I  samtliga dessa hade 
metoden inte alls den 

betydelse som däre-
mot relationen 
mellan klient 
och psykotera-
peut, dvs den 

terapeutiska alli-
ansen hade. 

Pendeln svänger
Jag vill också passa på att  peka på ett etiskt 
dilemma. I ett av vårens nummer av Psyko-
logtidningen (nr 7/08)säger psykiater Mårten 
Gerle, medicinsk rådgivare åt region Skåne, 
att han helst ser att de psykologer som träf-
far avtal med region Skåne arbetar utifrån 
evidensbaserade metoder dvs kognitiv psyko-

Rapporter från Psykologidagarna

Ökade krav har gett duktigare psykologer
Torsdag 
26 mars
Norra regionen
Erfarenheter 
från arbete med 
barn och flyk-
tingar

Tisdag 31 mars
Södra regionen
Att arbeta på 
Volvo som 
psykolog

Torsdag 
16 april
Östra regionen
Barn och 
separationer 

Tisdag 21 april
Norra regionen
Psykologi i 
geriatrik

Onsdag 
29 april
västra regionen
När anden fast-
nar i flaskan

Fredag 9 maj
Seniorpsykolo-
gernas årsmöte i 
Stockholm

Tisdag 26 maj
norra regionen
Vi besöker Sala

27 alt 28 maj
västra regionen
Utflykt till 
Sofiero

Torsdag 28 maj
östra regionen
Vårutflykt

Maj – datum 
senare
södra regionen
Utflykt till Hanö
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ting? Inom 
sistnämnda 
fanns två 
intressen, 
de som var 
privatprakti-
serande psyko-
analytiska 
tera peuter och 
de som hade 
uppdrag på 
konsultbasis.  
Delning sked-
de. På min 
fråga om inte 
terapeuterna 
kunde gå med 

Gerty Fredriksson



I slutet av 70-talet hade medvetenhe-
ten på institutionen för specialpedago-
gik i Göteborg ökat om den stora bety-
delse som relationen mellan lärare och 
elev har för all inlärning. Det hängde 
naturligtvis ihop med de utvecklings-
psykologiska och socialt-ekologiska 
perspektiv som kom till uttryck i nyare 
läroplaner för grundskolan.
 Som en följd härav beslöt man att 
starta samtalsgrupper för blivande 
speciallärare som en obligatorisk del 
av utbildningen. När beslutet skulle 
sjösättas ombads jag att söka tjänst på 
institutionen med motiveringen ”det 
känns bra att ha en psykolog kopplad 
till detta”. Ledare för grupperna hade 
alla genomgått den treåriga gruppsy-
koterapiutbildning som jag haft gläd-
jen vara med om att starta inom barn-, 
ungdoms- och vuxenpsykiatrin i Göte-
borg i början av 70-talet.

Från fixare till samarbetspartner
Under mina tjugo år på institutionen 
kunde jag märka en förändring i lä-
rarnas förväntningar och sätt att se på 
psykologens roll i skolan från en som 
skall ”fixa till” elever i svårigheter till 
att bli en viktig samarbetspartner kring 
eleven.
 I och med ändringen fick också för-
skollärarna tillträde till den nya ut-
bildningen som utökades med ett år 
och blev tvåårig. ”Gamla” speciallä-
rare kunde under en övergångsperiod 
gå ett extra år för att få den nya behö-
righeten.

Jag ansvarade huvudsakligen för mo-
menten ”Människans utveckling”, 
”Grupper och grupprocesser” samt 
”Handledning” i utbildningen.
 För min del handlade arbetet väldigt 
mycket om att kunna presentera teorier 
om människans utveckling, grupper, 
organisationer, handledning mm. på 
ett sådant sätt och med sådana verktyg 
som gjorde det möjligt för lärarna att 
våga se på och vidgå sin egen del i rela-
tioner och samspel och att kunna hitta 
vägar att stötta elever och kolleger i att 
verkligen möta och bekräfta ”busar-
na”, de ”hämmade” och alla andra på 
ett konstruktivt sätt.
 Det var inte lätt. Det är ju det här 
med teorier – en bra teori ger bl a lätt-
fattliga modeller som i sin tur kan ge 
handlingsberedskap.

Efter pensioneringen
Ett par tre år efter min pensionering 
fortsatte jag tjänstgöra på institutio-
nen eftersom man inte kunde hitta 
någon med mina unika kunskaper och 

Psykolog i pedagogikens tjänst

Rapporter från Psykologidagarna

terapi och KBT. I sista numret av Psy-
koterapicentrums tidning, (nr 4/08) 
uttalar ordföranden Bengt Sandström 
farhågor för att detta yrkesförbud för 
psykodynamiskt inriktad terapi kom-
mer att marginalisera en hel yrkeskår. 
Jag tror dock inte detta. Vi som varit 
med några år och upplevt pendelsväng-
ningar av olika slag såväl beträffande 
teorier som organisationer, har lärt oss 
att det sker en ständig utveckling och 
förändring. Men det  etiska  dilemma  
som Gerles uttalande väcker är av två 

slag. För det första beaktas överhu-
vudtaget inte klienternas rättighet att 
välja och vara med i diskussionen om 
behandlingsmetod  och  för det  andra 
blir det i slutändan en rättvisefråga om 
vissa klienter då måste hänvisas till pri-
vata kostsamma alternativ.

Är våra erfarenheter önskvärda?
Tas då våra erfarenheter tillvara? Jag 
försökte diskutera mentorprogram 
på ett arbetsområde i Göteborg där 
mitt förslag var att de äldre inom verk-
samheterna skulle vara mentorer för 
grupper av yngre, dock ej på samma 

arbetsplats. Jag hörde då att högsta 
ansvarige uttalat att utveckling inte 
kunde ske så länge de äldre var kvar. 
Jag tror dock fortfarande på möjlighe-
ten att bygga upp mentorprogram även 
om det kräver tålamod och envishet. 
De yngre psykologerna är positiva, det 
handlar om att övertyga dem som har 
makten. Till sist kanske vi seniorer gör 
bäst nytta om vi använder vår samlade 
kompetens i samhällets tjänst!!

Gerty Fredriksson, fil.lic, leg psyko-
log och psykoterapeut, spec. i klinisk 
psykologi.

frågas i professionella sammanhang. 
Samtidigt som det känns lite tomt är 
jag faktiskt nöjd med min tillvaro som 
pensionär. 
 Men mina kunskaper och erfaren-
heter ger mig stor glädje och behåll-
ning i mitt dagliga liv. I kontakt med 
människor, i litteratur jag läser, filmer 
och teater jag ser kan jag märka när 
jag analyserar, vilken djup och vid på-
verkan min psykologerfarenhet ger. 
För mig är den en rikedom. Ibland 
känner jag behov av att hitta en bra 
”samhällsapplicering” för mig själv 
och mina erfarenheter – kanske att i 
en grupp göra en form av insats. Det 
finns så mycket jag fortfarande behö-
ver förstå lite bättre och det har jag 
faktiskt tiden nu att utforska. Det är 
också en rikedom – att ha TID.

Ann-Marie Dahlberg, speciallärare, 
leg. psykolog, leg. psykoterapeut, 
specialist i klinisk psykologi.
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”En rikedom
– att ha tid”

erfarenheter. Det kändes väldigt bra – 
att bli sedd och uppskattad. Dessutom 
arbetar jag fortfarande privat med 
psykoterapi och handledning men i 
mindre omfattning och nu kan jag väl 
inte säga att mina erfarenheter efter-
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företagssektorn hur viktigt det är med 
psykologiskt kloka beslut. Därför är 
suget efter kompetenta psykologer 
omättligt stort. De som engageras  är 
emellertid civilekonomer, tekniker, 
administratörer, chefsutbildare och 
före detta officerare... som arbetar som 
företagskonsulter, ledarskapsexperter, 
personliga rådgivare, coacher eller lik-
nande. Många av dessa men långt ifrån 
alla, är tveklöst mycket välskolade och 
kompetenta även psykologiskt. Frågar 
man dem varför de inte kallar sig ”psy-
kologer”, svarar de exempelvis, ”mina 
uppdragsgivare är rädda för att betrak-
tas som terapiberoende”, eller, ”den 
som måste ta hjälp av psykologer fun-
kar inte i vår vardag”.

Många vill ha psykologhjälp
Samhället måste betala för detta efter-
som verksamheterna inte blir optimalt 
anpassade till människans egenskaper 
och förmåga. Företagen måste betala 
eftersom urval och utbildningar blir 
otillräckligt sinnrika. Psykologerna 
som grupp måste betala eftersom 
marknaden blir begränsad och arvo-
dena därför hålls nere.
  Faktum är ändå att väldigt många 
vill ha och ta hjälp av psykologer för 
att bredda och fördjupa sitt kunnande 
om människan som kännande, läran-
de, tänkande och handlande.
 Vi vet alla att vi ofta har en alltför 
oreflekterad uppfattning om oss själva 
och om de människor vi har omkring 
oss och om vad vi kan och bör göra, 
själva och i samverkan med dessa. Vi 
vet även att var och en själv måste 
skapa och foga ihop perspektiven på 
sitt liv, sin person, sina förmågor, sina 
behov och sina möjligheter. 
 Samtidigt känner och vet vi, att 
människans känslo- och tankevärld är 
ofattbar stor och komplex och alltid 
under förändring och utveckling. Vi 
vet att vi behöver en vetenskapligt ba-
serad psykologi och pedagogik för att 
reda oss. Vi vet att det inte räcker med 
mindre.

Den tredje september 1967 bytte Sve-
rige från vänster till höger sida i trafi-
ken. Det skedde helt utan dramatik och 
utan ökade olyckor. Tvärtom gick allt 
lugnt. Det konstaterades till och med 
att trafiken blev säkrare. Vetenskapligt 
ansvariga för processen var pedago-
gen Karl-Georg Ahlström, psykologen 
Mats Björkman och ekonomen Karl-
Erik Wärneryd. Hela förloppet visade 
politiker och trafikexperter och oss 
andra på värdet i vardagliga situationer 
av vetenskapligt baserad psykologi, pe-
dagogik och beteendevetenskap över-
huvudtaget.

Är ”psykolog” lika med terapeut”
För utvecklingen av en arbetslivsorien-
terad inriktning av psykologprofessio-
nen inom Psykologförbundet fick det 
hela just ingen betydelse. I stället mar-
kerade man psykologernas anknytning 
till det medicinska området, såväl i 
behörighetskraven som i universitets-
utbildningen. 
 Den processen har nu bland an-
nat lett till att så gott som alla de, 
som finns på tolv sidor ”psykologer” 
i Stockholms telefonkatalog och fem 
sidor i Göteborgs, annonserar sig som 
”terapeuter” i någon form. 
 En självklar konsekvens av att man 
har begränsat vidden av verksamhe-
ten är att människor i allmänhet ser 
psykologiska insatser som något slags 
sjukvård och inte som självklart nöd-
vändiga i vardagliga verksamheter. 

Arbetsområdet har krympt
Följdkonsekvensen är att kundunder-
laget krympt. Psykologer engageras 
alltför sällan att bistå i utformningen 
av boende och arbetsplatser. För ut-
vecklingen av arbetsförhållandena har 
tekniker större betydelse än samhälls-
vetare.
  I urval  och utbildning används me-
toder, som har mer med kraven på ar-
betsplatsen att göra än med de testades 
och antagnas personligheter.
 Ändå vet man inom arbetslivs- och 

Rapporter från Psykologidagarna

En plädering för vardagslivets 
psykologi och pedagogik

”Psykologer bör och kan 
rusta sig för att bli med-
arbetare i alla socialt och 
intellektuellt krävande 
verksamheter.”

Ju mer utvecklat och komplicerat sam-
hället, livs- och arbetssituationerna blir, 
desto viktigare är det att såväl de indivi-
duellt personliga, som de samhälls- och 
arbetslivspsykologiska insikterna för-
djupas och de psykologisk-pedagogiska 
handlingsvägarna breddas. 

Förbättra dialogen
Det behövs obegränsat mycken, veten-
skapligt baserad psykologisk kunskap 
och kompetens i dagens och morgon-
dagens värld. Professionella psykolo-
ger bör och kan rusta sig för att bli 
medarbetare i alla socialt och intellek-
tuellt krävande verksamheter.
 Vi måste och kan anpassa oss till 
detta. Därför bör vi förbättra dialogen 
om det vardagliga handlandets psy-
kologi, såväl i samhället i dess helhet, 
som i psykologutbildningen, i Psyko-
logtidningen och alla andra fora.

”Människa, känn dig själv” som de klo-
ka, gamla grekerna formulerade det!

Torbjörn Stockfelt
f.d. professor i Pedagogik, vik. pro-
fessor i projekteringsmetodik vid ar-
kitektursektionen, KTH, Stockholm, 
leg. psykolog
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Under temat ”Föräldraskap vid 
assiste rad befruktning” samlades 
ca 100 mödra- barnhälsovårdspsy-
kologer till årlig natio nel l kon fe rens 
i Göteborg i september 2008. 
Referatet som följer är skrivet av 
fil dr Birgitta Rydén, tidigare 
mödra-barnhälsovårdspsykolog och 
specialist i klinisk psykologi. 

Primärvårds direk  tör Marie-Louise 
Gefvert öppnings ta lade och pekade på 
mödra- och barnavårds cen tralernas 
unika möjlighet till före byg gan de in-
satser utifrån ett folkhälsoperspektiv 
med 99 procent av bli vande och ny-
blivna för äld rar som omfattas av verk-
samheten. Psykologerna är en vik tig 
resurs i den här vårdked jan ge nom att 
kunna följa individen från start och 
medverka till att iden  tifi era och mins-
ka skadlig stress och främja det tidiga 
sam spelet mellan barn och föräldrar. 

Medicinska och psykologiska aspekter
Psy kolog Stina Järvholm och överlä-
kare, gynekolog Ann Thurin-Kjellberg 
från avdelningen för Reproduktions-
medicin vid Sahlgrens ka univer sitets-
sjukhuset i Göteborg tog upp frågan 
om assisterad befruktning ur medi-
cinsk och psykologiskt perspektiv. De 
frågade: Varför IVF – in vitro-fertili-
sering? 
 10–15 procent av alla par i fertil 
ålder är ofrivilligt barnlösa, en siffra 
som tenderar att öka ge nom att allt 
fler kvinnor väntar med att skaffa 
barn. Av barn, födda i Sverige, är tre 
procent till  komna genom IVF-teknik. 
Indikationerna för be   hand  lingen är fle-
ra: hormonella fak torer, äggledar prob-
lem, endometrios, livmoder hals fak tor, 
manlig faktor. Upp till 30 procent är 
oförklarade, ofta handlar det om en 
kombi nation av hin  der. Ny teknik och 

lag änd ring ar tillåter också ägg- och 
spermadonationer. Stina Järv holm 
beskrev psykolo giska kom pli kationer. 
30–35 procent blir aldrig gravida trots 
upprepade behandlingar och endast  
25 procent får ett levande fött barn.

Kris vanlig vid infertilitet
Många drabbas av en infer tili tets kris 
med besluts- och för vän tans ångest, 
de pressiva sym tom, rela tions prob lem, 
bris tande sex u  ell lust, identitets kris, 
svårt att han tera barnlöshet soci alt, 
existen tiell kris och att gra vi di teten 
blir målet och inte medlet. Som liga 
står ut med den psykiska pressen, 
andra blir allt för myc ket föräldrar 
när de väl fått ett barn och tappar bort 
par förhållandet, åter andra kän ner ett 
överkrav på nor ma litet, någ ra hamnar i 
ytter ligare infer tilitetskriser och för fle  -
ra blir det övermäk tigt med sam häl lets 
och egna förvänt ningar vilket ibland 
leder till social isolering. Patienter som 
vill ha kon takt med psykolo gen förde-
lar sig på 45 procent kvin nor, 40 pro-
cent par och ca 5 procent män.

Nutida föräldraskap fullt av paradoxer
”Motherhood in the 21st Century. 
’New reproductive realities: paradox-
es, para meters and maternal orienta-
tions’ var titeln på Joan Rafael Leffs 
före läsning. Hon är från London, pion-
jär inom graviditetspsykologi, forskare 
och psy  ko analy tiker med stor klinisk 
erfarenhet. Hon lyfte fram pa ra   doxer 
i nutida västerländska föräld ra skap 
kring barnafö dan det: illu sionen om 
att kunna kontrollera repro  duktionen 
genom att avstå barn i unga år men 
senare i livet önska barn och då kan-
ske behöva använda sig av re produktiv 
tek nik. Men 12–20 procent kvinnor i 
Europa är självvalt barnlösa. Klinisk 
erfaren het visar att många drabbas 
av psy kiska besvär som post partum-
depression, and ra har alltför starkt fo-
kuserat på det efter längtade barnet och 
åsido satt egen nödvändig bearbet ning 
av tidiga re sorger, misslyckade inferti-
li tets   behand lingar, miss fall, mm, och 
det kan belasta för äld  ra ska pet och 
samspelet med barnet.

Föräldraskap kan rubba jämlikheten
Migration med förlust av kultur, tradi-
tioner, släkt och vänner kan innebära 
alltför starkt be ro ende inom kärnfa-
mil jen. Part  nerval baserat på kär lek 
och intensiva känslor kan medföra 
skörhet med risk för frustra tio  ner, 

Föräldraskap med hinder på vägen

ensam het och våld i hem  met. Många 
par strä var efter jämlikhet men ris ke-
rar att ham na i vedertagna köns rolls  -
möns  ter när barnet kom mit. Veten-
skap och ny tek nik krockar med en 
arkaisk önskan om barn, vil ket skapar 
de struk tiva fan tasier som ska dar själv-
känslan och kroppsmedve tandet.
 Psykologiska aspekter på infertilitet 
och behandling belystes och hon nämn-
de fyra faser: lång tid av förväntan på 
att bli gravid; pressande medi cinska 
under sök  ningar för både kvin  nan och 
mannen; behand lingar som upp le vs 
för ödmjukande, ofta med falska för-
hopp ningar, och som ger spänningar i 
par för hållandet; re sul  tats fasen som le-
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10–15 procent av alla par i fertil 
ålder är ofrivilligt barnlösa.

Vid migration kan beroendet av 
kärnfamiljen bli alltför stor med 
risk för psykiska problem.
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der till insik ten om att endast ca hälf-
ten av kvinnorna blir gra vi da och en-
dast en fjär dedel fö der ett barn. Varför 
klarar vis sa människor en så dan press 
me dan and ra blir psy kiskt lidan de? 
Hon förklarade detta med ”genera tive 
identity” och pe ka de på fyra sidor av 
denna: det kropps  liga könet, könsrol-
lerna, den sexuella ori en te ringen och 
tron på för mågan till frukt sam het. 
Svåra upplevelser i barn domen och 
trau ma   tis ka händel ser t.ex. övergrepp 
har av gö ran  de betydel se för hur den 
”gene rativa identiteten” utformas.

Gravid utan manlig partner
Stine Adrian talade om ’Nye skabelse-
beretninger om ægg, sæd og embryo-
ner’. Nya insikter i skapande och för-
ändringsprocesser i familje bild  ning 
– titeln på hennes dok tors avhandling 
som lades fram vid Lin kö pings univer-
sitet 2006. Hon är etnograf, knuten 
till Roskilde universitet och har stu-
derat be grepp knutna till medicinsk 
repro duk tions tek nik, både vid in fer-
tilitet och då kvinnor önskar bli gravi-
da utan att ha en man lig part  ner. Hon 
frågar: hur väljs ägg och sperma? hur 
väljer man teknik? när bestäms om 
av slu tad be hand ling? hur upplevs tek-
niken? hur påverkas kroppen? vilken 
tek nologi och vil   ka influ enser vid val 
av dona tor-mor, surrogat-mor, social 
mor, spermafader, social fa der?
  Hon reflekterade över värderingar 
och fördo mar, inrotade könsrolls-
mönster bl.a. synen på mas     ku   linitet 
som oförenlig med infertilitet eller att 
kvinnan inte anser sig vara ”riktig” 
kvinna för att hon inte har barn. Hon 
belyste den kamp det innebär att or ka 
gå igenom nödvändiga behandlingar 
och beskrev kvinnor och män som 
omvär de rar sin situation och ansöker 
om att få adoptera ett barn eller helt 
avstår från att skaffa barn.

Önskan om ”eget” barn 
Karin Lesnik Oberstein (Director of 
the MA in Children ś litera ture and 
Centre for International Research in 
Childhood), universitetet i Reading, 
Stor brita nien, föreläste utifrån titeln 
på sin nya bok (2008): ’On Having an 

own child: Reproductive Techno logies 
and the Cultural Construction of 
Childhood’. Hon ställde flera inträng-
ande frågor: Varför önskar sig alla ett 
eget barn? Vad är ett eget barn? Adop-
tion är ett annat fenomen än att få ett 
eget barn. Hon drog paralleller till 
tankar om ”rötter”. Det är en språklig 
skill nad mellan att ha fått ett barn på 
”naturligt” sätt, trots infertilitet, och 
på adoption. Vem väljer adoption och 
vem väljer reproduk tions teknologi? 
Vad är skill naden på att bära ett barn 
och att adoptera? 
 Varför väljer man reproduktiv tek-
nologi när ca 80 procent inte får något 
barn? Vad innebär det för en män-
niska med reproduktiv tek nologi? Vad 
bygger upp idén om genetisk, bio lo-
gisk? Vad konsti tuerar relationer och 
släkt, ”making babies”? Man vill veta 
vem barnet blir lik. Är ett adopterat 
barn mer olikt än ett som blir till ef-
ter reproduk tiv teknik? Den desig-
nade babyn är genetiskt utvald. Det 
adopterade barnet blir ju ofta lik sina 
adoptiv föräldrar.
 Hon avslutade föreläsningen med 
ett tankeväckande på stå ende: om 
föräldra ska pet inte bygger på ett ac-
cepterande av att kunna vara förälder 
till vilket barn som helst, då finns en 
risk att du som förälder blir djupt be-
sviken på det barn du får. 

Vara tacksam och inte klaga
På tredje och sista konferensdagen fö-
reläste Karin Hammar berg, Ph D och 
barn morska, knuten till universitetet i 

inte får något barn. Man erkänner inte 
sin ambi valens och tillåter sig inte att 
klaga. Då är det svårt att få det stöd 
som kanske skul le behövas. 
 Kvinnorna har dessutom ofta varit 
så fokuserade på att kunna bli gra vida 
att de inte haft ut rymme att förbereda 
sig för att möta det kommande barnet. 
En tredjedel av möd rarna hade mind-
re själv förtroende än väntat och visade 
en reservation i samspelet med barnet. 
Tre gånger så många mödrar som 
genom gått IVF-behandlingar remit te-
ra des till en behandlings enhet som er-
bjuder ny bliv na föräldrar pedagogisk-
psy kolo giska insat ser. 
 Hon påpekade vikten av att ge kvin-
nor och män som inte kunnat få barn, 
och med belastande upplevelser från 
in fer ti litets be hand lingar och infertili-
teten i sig, möjlighet att bearbeta såda-
na upple vel  ser innan de står i begrepp 
att adop tera ett barn.

Genusperspektiv på barnlöshet 
Ingegerd Wirtberg, med dr, psykolog, 
universitetslektor vid Lunds universitet 
talade om ’Hans och hennes barnlös-
het’. Hon utgick från sin avhandling: 
His and her child lessness (1992) och 
kompletterade med en uppföljningsstu-
die från 2006. Infertili tets situationen 
innebär både för kvinnan, mannen 
och paret en kris, paret är osynkro ni-
se rat – kvinnan rea gerar på barnlös-
heten, mannen påverkas av kvinnans 
reaktion och tar hand om henne i hen-
nes sorg, vil ket missgynnar hans egen 
bearbetning och försvårar för paret att 
sörja tillsammans. Det finns således 
ett tydligt genusperspektiv. 
 För lusten av en tänkt och planerad 
framtid är tydlig och kri serna får en 
cirkulär natur som är svåra att ta sig ur. 
För båda par ter påverkas sexua liteten 
som blir en del i infertilitetsbehand-
lingen. Hela situ ationen leder till hem-
ligheter, man vill inte andra skall veta 
och man får många gånger svårt med 
sociala kontakter.
  Hela situationen kring barnlöshet 
och önskan om ett barn präglas av 
hopp och förtvivlan och svängning-
arna försvårar bearbetningen av den 
sorg som finns. Sor gen är svår att iden-
tifiera. Vad är det man sörjer? Det barn 

Melbourne, Australien om Women´s 
experience of birth and early mothe-
ring following assisted conception. 
Även här, i delstaten Viktoria, är tre 
procent av alla födslar till kom na ge-
nom IVF. Hon har studerat omsorg 
om barnet och välbefin nandet hos 
mödrar som fått barn genom IVF. De 
flesta visade sig må bra och fun gerade 
i sitt föräldraskap, men där fanns ett 
observandum: kvin norna bar på ett 
krav att vara tack samma, att allt skall 
vara bra när man äntligen fått detta 
efterlängtade barn, när många andra 
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Att förbereda föräldraskapet 
kan glömmas bort inför den 
starka önskan om att bli gravid.
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man hoppas på? Och när ska man slu-
ta att hoppas? Eller är det sorgen över 
att vara ofruktsam? Det handlar om 
en förlust men vilken förlust? Och för-
lusten är in timt sammankopplad med 
sexualiteten. I upp följ ningsstudien 
fram  kom den belast ning som barnlös-
het innebär för parrela tionen. 20 år 
senare hade hälften seprarerat, kvin -
nor na rapporterade en mindervär des-
känsla inför kvin nor som fått barn och 
om en ny sorg som dök upp: jämnåriga 
blev mor- och farföräldrar, något som 
förmenades dem.

Professionsfrågor
Under professionsfrågor, en program-

Som psykologer antas vi ha någor-
lunda god självkännedom – eller hur? 
Det fick vi i östra regionen anledning 
att fundera över under vårt oktober-
möte. Då hade vi inbjudit psykolog 
Hans-Olof Lisper, verksam vid Upp-
sala universitet, som har fördjupat sig 
i detta ämne. Här nedan följer hans 
egen sammanfattning av anförandet.

Personlig ledarstil
Psykologprogrammet i Uppsala hade 
en träff över några terminer och ville 
se en seniorpsykolog. Jag ställde upp 
med ämnet ”självkännedom”. Jag bru-
kar ta på mig oplanerade uppgifter 
och det gick bra, då studenter gillar att 
diskutera i smågrupper. Det gick också 
bra i oktober med seniorpsykologerna 
i östra regionen. Diskussionsiver, god 
mat och lite vin klarade biffen!
 Först visade jag hur begreppet själv-
kännedom används i ”Hitta din per-
sonliga ledarstil” (Chef. Pocket, bilaga 
till Chef, 9/08). I detta, att hitta stilen, 
är självkännedom en viktig ingrediens. 
Det gäller för chefen att känna till sin 
ledarstil. Även i böcker och i kurser 
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punkt under konferensen, redovisade 
möd ra-barnhälsovårdspsykologernas 
förening genom psykologerna Anto-
nia Reuter och Birgitta Too min  gas en 
rapport: Tidigt Föräldrastöd – en för-
dju pad beskrivning och analys av det 
tidiga fö  r äld rastödet inom mödra- och 
barnhälsovården (november 2007). De 
har varit med för fattare i en tvär facklig 
arbetsgrupp med representan ter för de 
olika professio ner na inom mödra- och 
barnhäl sovår den.
  Syftet med utredningen var att kom-
plettera ett tidigare regerings uppdrag 
till Folk hälso institutet (FHI) som gäll-
de föräldrastöd till barn 2–18 år och 
som redovisats i boken: Nya verktyg 
för föräldrar (2004) och ge förslag till 

för äldra stöd under graviditeten och 
barnets första år. Arbetet med rappor-
ten har lett till kon takter med Soci-
al departementet och Socialstyrelsen. 
En statlig utredning är tillsatt som ett 
led i den sats  ning på föräldrastöd som 
deklarerats i Folkhälsopropositionen 
i mars 2008. Ar bets  gruppen hoppas 
på en dialog med utredaren. Psyko-
logerna har bl.a. sett som en upp gift 
att både bredda och fördjupa begrep-
pet föräldrastöd genom att framhål la 
kom plex iteten och se till föräldrars 
olika behov. Det sista inte minst ak tu-
ellt i samband med de kunska per som 
den refererade konferensen givit.

Birgitta Rydén 

redogörs för självkännedom. Men vad 
självkännedom är, framgår inte.

Psykologin ger inte självkännedom
Vi funderade sedan på om blivande 
psykologer får självkännedom under 
den femåriga utbildningen och om ett 
liv som praktiserande psykolog ger 
självkännedom? Jag som själv har gett 

kunskap på det femåriga programmet 
och levt ett liv med kunskap påstod 
provokativt ”Förmodligen har jag li-
tet av självkännedom, men mycket av 
kännedom” Kanske är det det närmas-
te självkännedom jag kommer.
 Jag menar dock att psykologin inte 
ger självkännedom och gav några ex-
empel som följer: Det första handlar 
om det vanliga, men fundamentala, 
attribueringsfelet. Med en teori förkla-
rar jag mitt handlande och med en an-
nan teori förklarar jag ditt. Mer kon-
kret finns orsaken till mitt handlande i 
situationen. När det gäller dig handlar 
det om din personlighet. Det betyder 
jag har en beteendeteori för eget hand-
lande och en personlighetspsykologi 
för ditt handlande. När jag skriver det 
här undrar jag, hur många psykologer 
som har en kännedom om detta, och 
därmed möjligheten till den självkän-
nedom som ser andras handlande som 
en trolig följd av det egna handlandet. 

Övning i självkännedom
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Att påvisa detta ingår förmodligen inte 
i chefsutbildningens självkännedom.

Från verb till substantiv
En besläktad tanke är att vi ofta sub-
stantiverar, det vill säga går från verb 
till substantiv. Jag tog exemplet: ”Du 
är en dålig förlorare”, ”Du var en då-
lig förlorare” och ”Du förlorade då-
ligt”, varav det sista är en i det närmast 
omöjlig konstruktion. Trots att vad vi 
säger och gör när vi förlorar är vad 
som gäller, finns inget enkelt verb som 
beskriver detta. Alltså hamnar vi i per-
sonligheten trots att vi hör vilka ord 
som används i situationen. Jag menar 
med detta att med självkännedom bör 
vi veta hur vi med våra ord beskriver 
oss själva och andra. Att du inte ser sak 
istället för person – och kan inse detta – 
är en självkännedom som ger möjlighet 
till egen förändring.
 Hur vi uttrycker oss har med orsak 
och verkan att göra. Ta t.ex. uttrycken 
”Vi bråkar alltid” och ”Kärleken tog 
slut”. Eller ”Kärleken tog slut” och ”Vi 
bråkar alltid”. Att se, att i första ord-

Ett återkommande tema på våra träffar 
i östra regionen berör våra kunskaper 
och erfarenheter som psykologer och 
om vi som seniorer kan vara till nytta 
för andra. Novembermötet ägnades 
därför åt att diskutera ideellt arbete 
som en fortsättning på yrkeslivet. En 
av våra äldsta medlemmar, Gertrud 
Schul-Bjurman, inledde diskussionen 
och Barbro Goldinger var moderator.

”Kvinnor får inte infarkt!”
Gertrud  började med att berätta nå-
got om sin yrkesverksamhet. Hon var 
sekreterare i den statliga barnstuge-
utredningen som kom 1968 och som 
blev grunden till lagen om rätt till all-
män förskola för alla barn från 6 års 
ålder. Utredningen presenterade också 
ett nytt pedagogiskt synsätt, den s k 
”Dialogpedagogiken” som har Gertrud 
som företrädare.

 Samtidigt med allt arbete och alla 
uppdrag i  och efter utredningen fanns 
familjen med två döttrar. En av flick-
orna blev svårt sjuk och avled efter 
en tid. Den andra dottern, som har 
Downs syndrom, var ett stort stöd ti-
den efter. Men sorgen tog lång tid och 
Gertrud drabbades av hjärtinfarkt.
 För ca 20 år sen ”erkändes” bara 
manliga hjärtinfarkter berättade hon. 
Det var som om man inte tog hennes 
symtom på allvar. Hon fick inget be-
sök av sjukgymnast, som de manliga 
patienterna fick. Och ingen talade med 
henne om rehabilitering. Hon sökte  
till Vidarkliniken i Järna men fick själv 
stå för alla kostnader. Fick en fantas-
tisk vård som omfattade både kropp 
och själ.

Ideellt arbete  gör nytta men kan skapa konflikt
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ningen finns hopp, och med andra ord-
ningen är situationen hopplös, är enkelt. 
Men det är förmodligen inte många 
som vet vilken ordning de tar dessa bi-
tar. Som i situationen ser effekten, och 
utifrån den kunskapen byter ordning. 
Den användbara självkännedomen ser 
ut att vara ytligare än begreppet självt 
pekar på. De flesta teorier inom områ-
det pekar nämligen tydligt på hur vik-
tig kunskapen om det inre djupet är.

Situationen bestämmer orden
Nästa smågruppsdiskussion utgick från 
en bild i Ahrenfelts och Berners Kon-
flikthanteringsboken. Ovanför ytan på 
ett isberg i en liknelse, finns de synliga 
orden. Bildtexten säger: ”Det är det 
som finns under ytan som bestämmer 
utfallet av kommunikationen”. Jag på-
stod att bakom orden och fraserna finns 
ingen personlighet som styr ordvalet, 
utan vad vi säger knyts till situationer 
där orden lärts in. 
 Då jag sysslar med samtalmetod frå-
gade jag vad betyder det att se på or-
den som inlärda eller som ett uttryck 
för personligheten. Svaret är natur-
ligtvis att samtalsmetod inte kan utgå 
från personlighet. Det är meningslöst 
att på en kurs om en vecka tala om 
och förändra personligheter. Sådana 
kurser finns dock, där man tror sig 
förändra vad man säger genom att be-
skriva personligheten bakom orden.

Det sociala arvet ger inte självkännedom
Jag tog bilden ett steg längre. Vi får 
ju kunskapen om personlighet utifrån 
vad människor gör och säger. Systema-
tiserat handlar det om test, intervjuer 
och observationer av hur människor 
gör och tänker. Sedan använder vi per-
sonligheten för att förklara vad vi gör 
och säger. Problemet är att vi hamnar 
i ett cirkelresonemang. Visserligen är 
det andra handlingar och ord som an-
vänds för testbeskrivningen av perso-
ner, än de vi förklarar. I praktiken blir 
det dock samma sak. Vi använder inte 
test för att beskriva, utan låter orden 
och handlingarna i vardagen knytas 
till personlighet som sedan förklarar 
orden och handlingarna. Detta gör 
både vardagsmänniskor och profes-
sionella behandlare. Som jag har sagt 
ovan är detta en del av vårt sociala 
arv, ett arv som ger allt annat än själv-
kännedom.
 Den sista spiken i självkännedomen 
kista får vi i om vi ser på för vem det 
ska ”kännas rätt” – för mig eller dig? 
Tycker jag, som de flesta, att det är 
viktigt att det ska känns rätt för mig 
är vi långt från självkännedom och 
snarare nere i självförsvarets moras. 
Om jag utgår från det som känns rätt 
för dig i det jag gör finns en möjlighet 
till en konstruktiv självkännedom.

Hans-Olof Lisper
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Barbro Goldinger tillsammans med 
dagens gästtalare Gertrud Schul-
Bjurman.



Ideellt arbete kräver också kunskaper
Nu började hennes ideella arbete. Hon 
gick med i den nystartade föreningen 
för hjärtsjuka, som senare fick namnet 
Hjärt- och lungsjukas förening. Hon 
insåg vikten av att skaffa kunskaper 
om dessa områden och förstod bl.a. att 
det ofta är stark känslomässig stress 
från arbete eller privat som ligger bak-
om en hjärtinfarkt. En vanlig lung-
sjukdom är KOL (kronisk obstruktiv 
lungsjukdom) och Gertrud ville lära 
sig mer om den. Gjorde många inter-
vjuer av KOL-sjuka och skrev en bok 
med titeln ”Har du klister under föt-
terna?” Titeln var en kommentar nå-
gon hade fått för att det tog så lång tid 
att flytta sig från ett ställe till att annat 
p g a av de andningssvårigheter som 
KOL-sjuka lider av.
 Hon har också haft grupper med 
hjärtsjuka som haft infarkt. Mycket 

av detta efterarbete som hon fick igång 
har nu sjukhusen tagit över.

Gammal kontakt gav ny kunskap
Gertrud framhöll hur viktigt det är 
med  ideella föreningar och tidningar, 
inte bara de som finns  för olika sjuk-
domar. Andra frivilliga aktiviteter som 
t ex rastvakter i skolan, ”Föräldrar 
på stan”, ”Föräldratelefonen” dit alla 
kan ringa från hela landet m fl behö-
ver också eldsjälar för att fungera. Det 
kan  dock vara svårt att arbeta ideellt 
i olika organisationer om man inte har 
mandat från organisationen självt.
 Barbro berättade om en f d elev som 
hon fick ny kontakt med för några år 
sedan och som hon nu träffar en gång 
varje månad  på ideell basis. Hon ar-
betade mycket med den grupp av elev-
er som han ingick i under skolåren.  
Många av dem gick det dåligt för men 
han har klarat ut sitt liv. Barbro hörde 
hans namn vid ett tillfälle, blev nyfiken 
på hur han hade det och hörde av sig 
till honom. Han blev väldigt glad  och 
tacksam för förnyad kontakt. Barbro 
tycker hon har lärt sig mycket genom 
honom.

Rapporter från 
regionerna/Östra

Fortsättning från sida 9

10

Spännande frågor till diskussion
Mötet slutade med diskussion och 
många intressanta frågeställningar. 
Den kanske mest känsliga är av facklig 
art. Hur ser man från förbundets sida 
på ideellt arbete? Är det ett hot i kam-
pen för bättre löner för våra yrkesarbe-
tande kollegor?  En annan fråga var: Är 
vi som leg. psykoterapeuter skyldiga att 
föra patientjournal även om vi inte tar 
betalt? Hur förhåller  vi oss till etikfrå-
gor och sekretess om vi arbetar ideellt? 
Frågorna är ställda till Psykologför-
bundets jurist som ska kolla upp vad 
som gäller. 
 Andra frågor var: Är vi åldersdiskri-
minerade av samhället? Finns ett miss-
troende mot äldre? Vill man ha våra 
tjänster?
  Förslag kom på att bilda en aktivi-
tetsgrupp som kan skriva inlägg och 
debattartiklar om företeelser i samhäl-
let som vi har synpunkter på. Försla-
get föll i god jord, en lista gick runt 
och många anmälde sitt intresse. Och 
i denna positiva anda slutade mötet.

Birgit Lundin

Servicehus och pensionärsboende är 
ämnen med högt signalvärde för oss i 
vår förening.
 Därför var det med stor glädje vi 
i östra regionen tackade ja till att få 
komma på studiebesök hos vår med-
lem Sven Rydberg och hans fru Eva, 
som sedan några år har en lägenhet hos 
Sällskapet Vänner till Pauvre Honteux 
(SVPH). Detta besök inledde höstens 
seniorträffar och gav exempel på hur 
ett bra seniorboende kan vara – om 
pengar finns.

Kvinnor på obestånd
SVPH, som är en ideell organisation, 
startade redan 1863 av Charlotte von 
Schwerin utifrån tanken att ensamma, 
hjälpbehövande kvinnor från borger-
lig eller överklassmiljö skulle få bo-
ende och omvårdnad. Hyran var då 
50 kronor per år och plats fanns för 
16 ”fruntimmer”. Med hjälp av pri-
vata donationer växte verksamheten 
under åren och omfattar i dag 600 
hyreslägenheter vid tre anläggningar i 
Fredhäll och Nockeby. Sedan 1985 är 
boendet också öppet för par och en-

samma herrar. I Nockeby finns även 
sjukhem, ålderdomshem och gruppbo-
ende för demenshandikappade. 

God hälsa och pengar
För att söka till dessa lägenheter ska 
man ha fyllt 62 år, vara vid god hälsa 
och flytta in före 75-årsdagen. Att ha 
god ekonomi är också en förutsättning.  
Servicen som erbjuds är omfattande. 
Middag varje dag i gemensam matsal, 
städning varannan vecka, fönsterputs 
två ggr/år, vårdpersonal som är till-
gänglig dygnet runt samt läkare en 
dag i veckan. Det finns boulebana, bil-
jardrum, datorrum, bibliotek, en stor 
gymnastiksal med styrketräningsrum 
samt pool och bastu. Gästlägenhet 
finns att hyra för besökare som vill 
övernatta och festlokaler för familje- 
och vänsammankomster. Alla dessa 
utrymmen har man som boende till-
gång till och ingår i hyran. Kostnaden 
för en person med enrumslägenhet är 
ca 13.000 kr per månad. 

Trygghet och trivsel
Under vårt besök åt vi en god middag 

i gästmatsalen och visades sedan runt 
i lokalerna av Sven och Eva. Vi impo-
nerades alla av de stilfulla och spaci-
ösa utrymmen som stod till gästernas 
förfogande. Trygghet och trivsel och 
social samvaro är honnörsord som 
verkar prägla verksamheten. Att  dag-
ligen äta middag i den gemensamma 
matsalen  är t.ex. något som förväntas 
av gästerna. Kostnaden för middagar-
na är obligatorisk och ingår i hyran. 
Man har dock ett antal ”fridagar” per 
år om man vill resa bort eller liknande 
och då matkostnaden dras av. 
 Att ses i matsalen åtminstone en 
gång varje dag ses av ledningen som 
viktigt för det psykiska välmåendet. 
Många äldre kan ha en tendens att 
isolera sig av olika orsaker. Här upp-
märksammas snabbt om någon är 
borta och man kan erbjuda insatser  
om så behövs.

Läs mer om Pauvre Honteux på 
http://www.svph.se

Birgit Lundin

Lyxigt boende på äldre dar



Livslängden har ökat både i Sverige 
och i andra länder. Om forskning 
kring förändringarna av vårt åld-
rande berättade psykolog Bertil 
Nordbeck på södra regionens 
oktober möte. Här följer hans egen 
sammanfattning av föreläsningen.
Hur är det att vara 100 år? Hur har 
ens långa liv varit och vad utmärker 
dessa överlevare? Är det möjligt att 
förena ett långt liv med ett bra liv?
  Vad kan det då finnas för sam-
hällsintresse att studera 100-åringar 
och hur man har levt? Det finns flera 
skäl utöver nyfikenhet och vetenskap-
ligt kunskapsintresse. Antalet mycket 
gam la är en starkt växande grupp. Det 
är betydelsefull att veta hur det är att 
vara så gammal bl a för att äldreom-
sorg och sjukvård ska kunna utformas 
så adekvat som möjligt och anpassas 
efter de äldre. En person som levt så 
länge har i allmänhet haft förhållan-

Hur gamla kan och vill vi bli?
devis bra hälsa och och klarat av de 
sjukdomar man drabbats av på ett till-
fredsställande sätt. Kunskap om dessa 
individer och deras livstil under åren 
kan ge information om vilka faktorer 
som påverkar hälsa och överlevnad 
och vara vägledande för förebyggande 
arbete och vård.

Många blir 100 år i Sverige
100-åringar är en kraftigt ökande 
grupp både i Sverige och andra län-
der. De senaste hundra åren har både 
antalet och andelen(av befolkningen) 
100-åringar i Sverige mångfaldigats. 
Enligt statistiken var år 1910 antalet 
personer i åldern 100 år eller mer 21 
och antalet personer per miljon invå-
nare 3,8. År 2007 var antalet 1458 och 
andelen 158. Sedan 1990 har antalet 
100-åringar mer än fördubblats. Det-
ta ger en bild av hur väsentligt det är 
att öka vår kunskap om denna grupp. 

Intressant är att den sneda könsfördel-
ningen fortsätter. År 2007 var 84,6 
procent kvinnor och 15,4 procent män 
av dem som nått 100 år eller mer i Sve-
rige. Fortfarande behövs mer kunskap 
om faktorer bakom den snabbt  ökande 
andelen 100-åringar av befolkningen 
och likaså skillnaderna mellan kvinnor 
och män. 

Låg grad av demens
Den här föreläsningen bygger främst 
på studien ”The Swedish Centenarian 
Study: A Multidisciplinary Study of 
Five Consecutive Cohorts at the Age 
of 100”, som utfördes av Gerontolo-
gisk Centrum i Lund och i vilken jag 
tillhör medförfattarna. Därutöver finns 
ett flertal fortsatta analyser och rap-
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Inbrytning i Blekinge
Vår förening har nu funnits i drygt tio 
år. Vi som bor i de gamla studieorterna 
eller dess närhet har haft möjligheten 
att träffas för att ta del av forskning 
och erfarenheter från psykologins om-
råde, men också för att njuta av trevlig 
samvaro. En huvudvärk för oss alla 
som håller på med programarbetet är 
emellertid hur vi ska bära oss åt för 
att nå ut till våra medlemmar i regio-
nerna. 
 Kan en väg vara att samla medlem-
mar gruppvis ute i regionerna? I en 
mycket begränsad omfattning har vi 
börjat med att i södra regionen för-
söka nå våra medlemmar i Blekinge. 
Avståndet Lund-Malmö är inte över-
drivit stort till Blekinge om vi jämför 
hur det är norrut. För oss rör det sig 
om en tio – tolv mil. 
 Vårt första möte i höst tillkom med 
denna tanke att vi skulle komma i kon-
takt med så många som möjligt i nord-
östra Skåne och Blekinge. Vi träffade 
ett par helt nya presumtiva medlem-
mar från Blekinge tillsammans med 

medlemmar som brukar vara med på 
våra samlingar.
 Genom dessa nya medlemmar har vi 
diskuterat en fortsättning till våren, då 
vi ämnar förlägga en utflykt till Hanö i 
Blekinge.
 I början satsar vi på dagsutflykter 
som eventuellt kan utökas till ytterli-
gare en dag om det passar.  På så sätt 
får vi möjligheter att lära känna var-
andra och föreningen samt knyta nya 
kontakter. 

Utflykt till Bäcka skog
Målet för vår utflykt var Bäckaskogs 
slott och Ivön. Bäckaskog med res-
taurang och hotell visade sig vara ett 
trevligt ställe att samlas på. Vi fick 
en trevlig guidning av restaurangäga-
ren, som livfullt berättade om slottets 
800-åriga historia.  Det visade sig att 
hon var psykolog, som gett sig in i det-
ta yrkesområde med den äran. Slottet 
ligger i nordöstra Skåne i anslutning 
till de båda sjöarna Oppmannasjön 
och Ivösjön. Såväl slottet som Ivön 

bjöd på starka skönhetsupplevelser, 
men det skapades också möjligheter 
till kontakt med varandra.  

Planer för våren
Våra gäster från Blekinge födde idéen 
om att till våren göra en utflykt till 
Hanö och ta del av den speciella natur, 
som denna ö i havsbandet erbjuder. Vi 
planerar också för någon form av fö-
reläsning, inom ett gemensamt intres-
seområde.
 Vår förhoppning är att våra kontak-
ter kan hjälpa blekingepsykologerna 
att sedan samlas lokalt. Det visar sig 
att på mindre orter arbetar psykolo-
gerna inom så olika områden att flera 
inte känner varandra genom arbetet. 
Till skillnad från Malmö-Lund, där 
flera varit kolleger och under sin ak-
tiva yrkesverksamhet byggt upp sina 
relationer. 

Ingrid Göransson
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Vad kan en psykolog använda sina 
kunskaper till? Svaret på den frågan 
kan skrivas på en lång lista som räcker 
ett antal gånger jorden runt. Men det 
är ovanligt att en psykolog blir pro-
duktionschef för en traktorfabrik och 
själv hoppar upp och ner på varje ny-
tillverkad traktor för att kontrollera 
en knepig funktion. Tills en av hennes 
”gubbar” kommer med en kreativ lös-
ning och funktionen blir OK.
 Det var också gubbarna hon, Kjer-
stin Hallberg, bekände sin kärlek till. 
Hennes intresse i arbetslivet har varit 
människan – och särskilt människan i 
produktionen. 
 Det är ett exempel på hur Kjerstin 
Hallberg har verkat. Nu finns hon på 
Österlen efter alla år i produktionsli-

vets hetluft – men säkerligen inte utan 
uppgifter. Hon har varit fri konsult i 
sitt liv men också långa perioder va-
rit knuten till Volvokoncernen, både i 
produktion och inom ledarutveckling. 
 I november gästade hon Södra regio-
nen vid ett rikligt besökt möte i Lund. 

Där hittade hon också studiekamrater 
från flydda tider. Och professor emeri-
tus Gudmund Smith kunde erinra om 
sitt besök på hennes arbetsplats för 
länge sedan.

Psykolog som bryter ny mark
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porter, bl a annat av mig och Bo Hag-
berg, som presenterats och publicerats 
i samband med olika kongresser. Jag 
har även gjort jämförelser med data 
från både tidigare och senare under-
sökningar av 100-åringar i olika län-
der. 
 Den svenska studien bestod av 
hundra 100-åringar, varav 82 procent 
kvinnor, från dåvarande Malmöhus 
läns landsting. Demensgraden var i in-
ternationell jämförelse relativt låg (27 
procent), men eftersom det inte finns 
full information om alla i bortfallet (30 
procent), låg denna siffra sannolikt nå-
got högre för den då aktuella popula-
tionen hundraåringar. De individuella 
skillnaderna i undersökningsgruppen 
pekar på att vissa 100-åringar fungerar 
väl i nivå med yngre och medelålders 
personer och i en del fall bättre än ge-
nomsnittet för dessa grupper.

Hundraåringars livskvalitet
En ganska stor del av föreläsningen 
ägnades åt 100-åringars livskvalitet. 
Hur upplevs livet just nu, dvs den 
aktuella livskvaliteteten, och hur ser 
man på livet som helhet från barn-
domen tills nu, dvs livstidskvaliteten, 
när man blivit så gammal? 59 procent 

av 100-åringarna skattar sin aktuella 
livskvalitet som mycket eller ganska 
hög, 16 procent som dålig. Anhörigas 
skattningar av 100-åringarna ligger 
oftast något lägre(dock ej signifikant)! 
Om vi jämför med andra grupper vi 
studerat är 100-åringars aktuella livs-
kvalitet lägre än slumpmässiga urval av 
huvudsakligen friska personer i olika 
åldrar(men yngre än 100-åringarna). 
Det är många faktorer som påverkar 
hur man upplever sitt liv just nu. Bland 
de som anges oftast i vår undersökning 
är boendesituationen, personlighetsre-
laterade karakteristika (t ex gladlynt-
het, hitta njutningstillfäl len i tillvaron) 
och upplevelser relaterade till andra 
människor, särskilt närstående.

Livet har varit bra
Hur tycker man att livet som helhet 
varit? 85 procent av 100-åringarna 
upplever att livet från barndomen 
tills nu varit bra och mycket få att 
det varit övervägande dåligt. Liksom 
vid aktuell livskvalitet tycks det vara 
många olika faktorer relaterade till 
livstidskvaliteten. Ett bra liv associeras 
oftast  med ett aktivt, omväxlande liv 
och ett tillfredsställande yrkesliv. Hög 
livstidskvalitet är också i hög frekvens 
relaterat till livsstils-/personlighetska-
rakteristika som förnöjsamhet, positiv 
livssyn och goda copingstrategier. För 
att svara på frågan om det är möjligt 
att förena ett långt liv med ett bra liv 
så tycks detta enligt undersöknings-
resultaten vara fullt möjligt. De flesta 
100-åringar är nöjda med sitt liv!

Arv och matvanor betydelsefulla
Förutom aktivitet och positiv livssyn 
trodde 100-åringarna att viktiga orsa-
ker till långt liv var arv och sina matva-
nor. Hundraåringars liv,karakteristika 
och livskvalitetet  exemplifierades sär-
skilt  från Jeanne Calments liv(hon blev 
122 år) och också från en klubbmed-
lem i MAI( friidrottsklubb i Malmö, 
som i dagarna firade sitt 100-årsjubi-
leum) och som på 90-talet uppnådde 
åldern hundra år. 
 Jämförelser gjordes vidare med sam-
hällen med relativt många 100-åringar, 
(öarna Okinawa och Sardinien berör-
des främst här). Likheterna mellan den 
svenska undersökningen av 100-åring-
ar och en studie av 100-åringar, enligt 
beskrivande porträtt i svenska tidning-
ar, som jag gjorde för ett par år sedan, 
är ganska stora. Tidningarna tar dock 
i första hand fram positiva karakteris-
tika.
 Stress, stimulans och åldrande och 
dess konsekvenser för åldringsvården 
är väsentligt område, som det endast 
fanns mycket begränsat utrymme för 
att beröra i  föreläsningen.
 De individuella differenserna när 
det gäller 100-åringars karakteristika 
och liv är påtagliga, trots vissa likhe-
ter som framgår ovan. Det tycks också 
vara så att det finns flera olika kombi-
nationer av faktorer som bidrar till att 
man uppnår den höga åldern 100 år.

Bertil Nordbeck
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Utmaningar
Kjerstin Hallberg berättade 
inledningsvis om sin studieo-
säkerhet, men funderade på 
psykologyrket. En yrkesväg-
ledare menade att psykolo-
ger inte hade någon framtid 
– ett säkert besked för att 
hon skulle välja just denna 

Fortsättning på sida 17

VOLVO



Höstens septembermöte i västra re-
gionen hade rubriken ”Psykologrollen: 
Har vi fått slagsida mot psykoterapi?”
 Fd professorn i pedagogik, leg. psy-
kolog Torbjörn Stockfelt skulle inleda 
dagens diskussion men hade tyvärr 
fått förhinder och i stället sänt oss ett 
diskussionsunderlag som delades ut.
 Han gav i detta underlag sin syn på 
hur psykologyrket utvecklats under de 
senaste femtio åren och avslutade med 
frågorna: ”Är ni nöjda med sakläget?: 
Vad är det för fel med att använda sina 
psykologiska  kunskaper inom det helt 
normala arbetslivet? Vart tog arbets-
psykologerna vägen och varför har 

Psykolog – ett mångfacetterat yrke
de inte samma position som tidigare? 
Etc.”
 En mycket livlig diskussion följde 
och alla var inte eniga i Stockfelts syn 
på utvecklingen. Bl a var man inte enig 
i att innehållet i Psykologtidningen en-
bart gäller psykoterapi, ej heller så be-
träffande psykologidagarnas innehåll.

Samhällsengagemang efterlyses
Diskussionen gick så småningom över 
i hur vi i vår förening skulle vilja an-
vända våra psykologikunskaper. Vi 
påminde oss den uppskattade träff vi 
på Stockfelts initiativ haft med arki-
tekter för att gemensamt diskutera hur 

innerstaden borde vara beskaffad för 
att även utgöra en trivsam och trygg 
boendemiljö. Vi var till slut eniga om 
att vi som pensionärer skulle kunna 
ha ett större samhällsengagemang och 
där använda våra expertkunskaper. 
Vi informerades om ”Föreningen för 
en trygg och säker stad” med Johan 
Öberg på slaviska institutionen, Göte-
borgs universitet, som ordförande.
 Till sist beslöt vi att ha en ny diskus-
sionsträff nästa termin, där vi tar upp 
trådarna från dagens möte.

Gerty Fredriksson

Ett dussintal seniorer mötte upp på 
västra regionens oktobermöte för att 
lyssna på Zelma Fors, fil. dr., leg psyko-
log och leg terapeut, som presenterade 
sitt arbete kring temat mobbning. Hon 
berättade att Dan Olweus forskning 
om mobbning startade på 1970-talet. 
Hans avhandling ”Hackkyckling och 
Översittare” fick stor genomslagskraft 
såväl i Norden som internationellt. På 
80-talet utvecklade han ett åtgärds-
program som innefattar individ, grupp 
och organisation. Programmet, som 
kom 1986, presenterades för skolledare 
i Göteborg och det beslöts att program-
met skulle implementeras i Göteborg.

Förekomst av mobbning förnekades
Att mobbning skulle förekomma i 
skolan var en starkt ångestväckande 
fråga. När man sökte efter elever eller 
klasser med problem blev svaret före-
trädesvis att ”vi har ingen mobbning 
på vår skola” eller ”vi har mobbning 
men vi vet inte vem det är”. Zelma ville 
studera samspelet offer–förövare. Men 
med skolornas motstånd mot att titta 
på mobbningskulturen var det svårt 
att hitta ärenden.

Observans och lyhördhet
Zelmas erfarenheter är att samtal är 
den bästa arbetsmetoden. Insatser 
måste ske på såväl individ-, grupp- som 
organisationsnivå. Maktanalys måste 
göras. Föräldrar skall informeras och 
involveras i arbetet. Arbetet kan inte 
ske vid sidan av organisationen. För ett 
konstruktivt arbete krävs observans 
och lyhördhet för parallella processer. 
Mobbning skulle inte kunna pågå om 
det inte fanns stöd för det inom skolan 
som system. Barnen ger relevant in-
formation. De ser och upplever spelet 
som pågår. Zelma framhåller att det är 
alla vuxnas ansvar att ingripa när man 
upplever pågående mobbning. Livs-
långa skador  uppkommer hos såväl of-
fer som förövare om spelet får fortgå.
 Zelma blev klar med avhandlingen 
1993 och två år senare kom en bearbet-
ning av avhandlingen som bok ”Makt, 
maktlöshet, mobbning”.

Kritik av andra metoder
Det finns andra modeller som använts 
för bearbetning av mobbning. Farsta-
metoden kom 1997, Zelma ser den 
som kontraproduktiv. Elevvårdsteam 
arbetar parallellt med organisationen 

utan koppling till skolsystemet. Man 
är en operatör som ej behöver ha kon-
takt med skolan.

Skolans värdegrund  av vikt för elevarbetet
Avgörande betydelse för hur skolan ser 
på eleven är skolans värdegrund. 1958 
avskaffades skolagan. Lärarens attityd 
gentemot barnen fick ett helt annat fo-
kus. Kontakt, närhet och tillit kunde 
få betydelse i relationen lärare och 
elev. Under 1990-talet gjordes attityd-
undersökningar med målet att belysa 
denna relation. Lagen om förbud mot 
diskriminering (SFS 2006:67) kom i 
april 2006. Den är en viktig milstolpe 
i arbetet med mobbning. Den inskär-
per att alla på skolan ska medverka. 
Rektor utreder, åtgärdar och förebyg-
ger. Tillsynsmyndighet är Skolverket.
Ämnet var intressant och väckte 
många frågor. Vi tackar för en inspi-
rerande eftermiddag tillsammans med 
Zelma.

Ingegerd Tobiasson

Vaksamhet och samarbete bästa bot mot mobbning

Västra 
Rapporter från regionerna
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Norra 
Rapporter från regionerna

Dialog ger trivsel 
på arbetsplatsen
Den 25 september besökte vi psykolo-
gen och professorn Marianne Carls-
son, som är prefekt vid Institutionen för 
folkhälso- och vårdvetenskap vid Upp-
sala universitet. Institutionen ansvarar 
bl a för delar av undervisningen för 
sjuksköterskor och läkare vid Uppsala 
universitet. Vi fick en gedigen genom-
gång av institutionens verksamhet. 
Marianne Carlsson anser att psykolog-
kunskaper är mycket viktiga, när det 
gäller personalfrågor. Speciellt nämnde 
hon dialogen med medarbetarna för att 
få trivsel på institutionen.

Inga Hedberg-Sowa

En utflykt i Hans-Olof Lispers segel-
båt Penelope inledde norra regionens 
höstprogram den 2 september. Vi hade 
vädergudarna med oss och gick ut från 
Skarholmen i strålande sol. Färden 
gick i en ljuv bris mot Skokloster. Vi 
hade hela Ekoln för oss själva.  
 Väl iland fick vi en skön promenad 
genom ett naturskyddsområde. Kapte-
nens specialmatsäck förgyllde senare 
den härliga dagen. En alltigenom lyck-
ad aktivitet.
 I strålande brittsommarväder den 
7 oktober följde vi upp förra vårens 
Linnévandring. Vi tycks som sagt ha 
gudarna med oss på våra ”naturakti-
viteter”. En underbar dag med härliga 
höstfärger och en givande samvaro un-
der den drygt milslånga promenaden.  

Utflykter i höstsol
 

Vi besökte i november Uppsala läns 
landstings vuxenhabilitering. Orga-
nisationschefen Curt Westin, som 
är psykolog, inledde med att vuxen- 
och barnhabilitering samorganiseras 
i höst. Nya arbetslag riktas på olika 
funktionshinder, vilket innebär att 
barnen som vuxna behåller sina kon-
taktpersoner och specialister.
 Habilitering är att träna förmågor 
och skicklighet för barn med nedsatt 
funktion och svårigheter i det dagliga 
livet. Det ska fungera bättre i vardag 
och ge delaktighet i samhället. Man 
lär vidare personerna något om sitt 
funktionshinder. De kan då påverka 
sin situation, tillvarata och ytterliga-
re utveckla sina förmågor. Till detta 
kommer naturligtvis hjälp att kompen-
sera svårigheter och undanröja hinder 
i miljön.
 Habiliteringen har program för 
personer med adhd, autism, Asper-
gers syndrom, förvärvad hjärnskada, 
rörelsehinder, till exempel cp-skador, 
ryggmärgsbråck och muskelsjukdo-
mar, utvecklingsstörning och fler-
funktionshinder. Alla får en egen plan 
för habilitering. I arbetet deltar arbets-

Habilitering med många program

terapeuter, dietister, fritidspedagoger 
och habiliteringsassistenter, sociono-
mer, logopeder, läkare, sjukgymnas-
ter, sjuksköterskor, specialpedagoger, 
teamsekreterare och omkring 25 psy-
kologer.

Samordning för ökad effektivitet
En ny modell är SUF: Samverkan kring 
föräldrar med utvecklingsstörning och 

andra intellektuella begränsningar. 
Gruppen kring SUF ska sprida kun-
skap om hur man bäst stödjer förälder/
föräldrar med intellektuella begräns-
ningar. När en person med svag be-
gåvning eller utvecklingsstörning blir 
förälder kan det ju medföra problem 
att klara föräldrarollen. Dessa föräld-
rar kan behöva hjälp att kompensera 
begränsningar och utnyttja sina resur-
ser. Det är vidare viktigt att alla barn 
får stimulans, trygghet och värme för 
att utvecklas och må bra. Både barn- 
och vuxenperspektiv är nödvändigt. 
 Tanken med SUF är vidare att 
samla kunskaper om föräldraförmåga 
och funktionshinder. I gruppen finns 
därför representanter för socialtjänst, 
habilitering, barn- och familjeinstitu-
tioner, primärvård, universitet, skola 
samt intresseorganisationer. Gruppen 
samarbetar kring kunskapsutveckling, 
information, handledning och konsul-
tation, men tar inte över handledning i 
enskilda ärenden. Gruppen diskuterar 
och ger synpunkter på avidentifierade 
ärenden.

Inga Hedberg-Sowa

Psykologen Curt Westin berättade 
om många program för habilitering 
hos landstinget i Uppsala län.
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Fortsättning på sidan 17

I förra numret berättade jag om vår ut-
flykt till Enköping och hur vi besökte 
Westerlundska gården där den på sin 
tid mycket kände läkaren dr Ernst 
Westerlund bedrev sin verksamhet un-
der de två förra seklen. Gregor Katz 
har gjort en liten skrift ”Medicinen 
doktor Westerlund” om hans liv och 
verksamhet och jag vill gärna berätta 
och citera delar av vad han skrivit och 
om hur han upptäckte vilken fantas-
tisk person Ernst Westerlund var. 
 Gregor som under en period under-
visade blivande läkare i psykosomatik 
brukade ta med gruppen på ett konfe-
renshotell, men ett år hade han glömt 
boka plats i förväg. Han lyckades i 
sista stund få plats på stadshotellet i 
Enköping. Alldeles bredvid hotellet 
ligger Westerlundska gården och där 
upptäckte han vad W hade åstadkom-
mit! Efter den resan åkte kursen alltid 
till Enköping.

Vad var så märkvärdigt med dr Westerlund
Han levde mellan 1839 och 1924 och 
blev stadsläkare i Enköping 1868. Han 
var staden trogen hela sitt verksamma 
liv som läkare. Patienterna strömmade 
till Enköping – först från Stockholm 
men sedan från hela Sverige och även 
från utlandet. Patienter från Ryssland 
och Tyskland, ja till och med från 
Amerika, Afrika och Australien finns 
dokumenterade.  Framför allt var det 
hans otroliga förmåga att hjälpa nerv-
sjuka patienter som andra läkare på 
den tiden enbart betraktade som in-
billningssjuka! 

Hög grad av empati med sina patienter.
Han hade en fantastisk blick för var 
det onda fanns, en fenomenal förmåga 
att få tid med alla. Han hade också ett 
otroligt minne både för patienterna 
och för de ordinationer han skrivit ut. 
Och behandlade alla patienter med 
något som just de behövde.
 Han måste ha haft en enorm karis-
ma och utstrålning. Han uppfann fak-
tiskt familjeterapin innan ordet fanns. 
Han hade en fantastisk förmåga att 
förmedla till sina patienter att de blivit 
förstådda och han såg verkligen varje 

patient som en unik individ genom att 
han alltid varierade sitt sätt att be-
möta patienterna. Några kunde han 
lyssna outtröttligt på medan andra 
blev avbrutna efter några få meningar 

tienter som han skötte per korrespon-
dens. 1882 började han att ta upp sina 
patienter till högfjällsnatur – dagens 
Storlien – under sommarmånaderna. 
 Många av hans patienter har i brev 
och böcker omvittnat hans förmåga 
och hans ordinationer bl a Torsten 
Tegnér som kom som 10-åring till En-
köping med sin oroliga mamma Alice. 

”Doktor Westerlund var en verklig väl-
görare. Han gav hjälp – med fast och 
barsk hand. Hans tes var att läkaren 
kan ge råd, lägga upp en plan, förmana 
och inspirera – sedan sköter patienten 
själv sitt botande. Den sjuke skall själv 
upparbeta det viljestål som ur hans 
bröst skapar hälsan” (Tegnér s 81).
 
Medicinen doktor Westerlund
Hans förmåga till helhetssyn och hans 
förmåga att förmedla till sina patien-
ter att de blivit förstådda, hans gran-
skande blick och hans snällhet och att 
han minskade patienternas oro genom 
att ge dem en förklaring till deras li-
dande blev tillsammans komponenter 
i det som Gregor Katz kallar ”medici-
nen doktor Westerlund”. Och bara att 
komma till en så berömd doktor efter 
en lång resa och andra uppoffringar 
gav väl också kraftig placeboeffekt. 
Han utnyttjade ibland också medvetet 
placeboeffekten.

”Åt patienter som han förstod absolut 
behövde någon medicin skrev han re-
cept på ”Dr Westerlunds special” med 
allvarlig min. Apotekaren expedierade 
då sockerpiller smaksatta med något 
lätt sjukhusdoftande antiseptikum” 
(Tegnér s.81).

Doktorns hälsoblomma
Det finns många historier om doktor 
Westerlund och hans påhittighet att 
dela ut uppgifter som att magsjuka di-
rektörer fick hugga ved medan socie-
tetsdamerna sattes att väva och sedan 
promenera vissa sträckor. Även hans 

Den märkvärdige 
doktor Westerlund
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och han själv fortsatte att räkna upp 
symtom medan patienten bara satt 
och nickade instämmande. Hans ar-
betsförmåga var otrolig. Vilket också 
gjorde att han inte hann föra journa-
ler. Det man vet om hans läkargärning 
är bevittnat och nedskrivet av många 
av hans patienter. Bl a Stina Palmborg. 
Se nedan.
 Följden av hans framgångar blev 
att de utifrån kommande patienterna 
måste bo någonstans och 1878 bygg-
des Enköpings stadshotell, och när 
det inte räckte till byggdes nya privata 
sjukhem både i staden och utanför. 
Det lär ha funnits plats för över 300 
personer. 
  Hur kunde dr Westerlund hinna 
med så många patienter? 

Arbetskapaciteten ovanligt stor
Han hade en enorm arbetskapacitet: 
han började sin mottagning vid halv 
sju på morgonen. Mitt på dagen åkte 
han runt till de olika sjukhemmen, se-
dan tillbaks till mottagningen, där han 
tog emot cirka 60 patienter varav 20 
ofta var nybesök! Sedan avslutade han 
dagen med att skriva brev till de pa-

Doktor Ernst Westerlund
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Lästips

Nu refereras kapitel 4. i Skinners bok 
Enjoy old age – A practical guide. 
Rubriken är Keeping in touch with the 
past – remembering.
 Förändringar i nervsystemet förkla-
rar att vi seniorer glömmer mer, och 
det finns inga minnesrullatorer, som 
kompenserar. Men genomtänkt miljö 
kan lindra effekterna, och det är vad 
Skinner tar upp i kapitlet. Det vi glömt 
är inte borta, men för att minnas gäl-
ler det att skapa en situation där vi lät-
tare kommer ihåg.
 Ett avsnitt handlar om att glömma 
namn. Skinner menar att det är lättare 
att komma ihåg om du går igenom 
allt om personen, och sedan långsamt 
går igenom alfabetet och försöka säga 
namnet. Ibland går det fort, och ibland 
är det frustrerande hur nära du kom-
mer. Så vaknar du morgonen därpå 
med namnet i minnet.
 Metoden fungerar inte när man ska 
presentera någon. När du vet vilka 
personer som är aktuella kan du an-
vända minnestekniker, men det hjäl-
per dig inte i snabba och plötsliga lä-
gen. Att inte minnas namn, som man 
borde kom ihåg, är pinsamt. Och just 
det gör det svårare. Därför gäller det 
att träna sitt inre, det vill säga träna 
bort negativa konsekvenser inom en 
själv – att vara stressad försvårar sö-
kandet i arkivet.
 Att förbereda sig är bra. Man kan 
gå igenom en lista på personerna man 
ska möta, eller börja med uppgiften 
att komma ihåg, innan man står inför 
personerna. En övergripande taktik är 
att acceptera glömskan. Skinner före-
slår att man gläder dem vars namn 
man glömt med att lägga till att det är 
just de namnen som man allra helst vill 
komma ihåg. Det är dessutom sant, 
man är mest nervös att glömma deras 
namn. Eller berätta: ”I recall the time 
I forgot my own name when a clerk 
asked me for it”. Jag kommer ännu 
alltid ihåg vad jag heter, men telefon-
numret försvinner då och då. Det är 

inte pinsamt, men det är betecknande!
 Har du med dig någon du känner 
väl finns en annan taktik. Om ni rör 
i olika kretsar kan din vän säga: ”Du 
kommer väl ihåg Anders Johansson.” 
Du säger då: ”Självklart, trevligt att 
ses igen!” En annan taktik kan vara 
att säga sitt namn när man hälsar på 
någon från längesedan. Då får man 
automatiskt reda på vad den andre 
heter. För min del glömmer jag tyvärr 
sedan direkt namnet.
 Ett annat avsnitt handlar om taktik 
när man upptäcker att man glömmer 
att göra saker. Du hör på ”vädret” att 
det kommer att regna, och tänker ”ska 
ta med paraply”. Tio minuter senare 
går du ut och glömmer paraplyt! Lös-
ningen här, och liknande situationer, 
att direkt göra det den första tanken 
säger. Du ställer paraplyet mot ytter-
dörren, direkt när du tänker ”para-
ply”. Samma lösning gäller den goda 
idén under promenaden eller i sängen 
mitt i natten. Ha papper eller en liten 
bandspelare till hands. Taktiken är 
bra i alla åldrar, och speciellt värdefull 
för oss seniorer. 
 På Skinners tid fanns inte mobilte-
lefoner. På min gamla SonyEricsson, 
fann jag under ”Underhållning”, möj-
lighet att spela in. Har du det inte på 
din, kan du tala in ett röstmeddelande 
och ringa hem och berätta för telefon-
svararen.
 Nästa avsnitt tar upp tips för att 
komma ihåg tider. Det handlar till ex-
empel om att ta mediciner till måltider 
eller på bestämda tider. Skinner säger 
att vi sällan missar huvudvärkstablet-
ter, men ofta missar medicin för högt 
blodtryck. Att det går bra i första fal-
let beror på att värken talar om att vi 
ska ta, och att effekten belönar oss för 
att vi tog. Detta gäller inte för medici-
nen för högt blodtryck. Det betyder att 
vi för dessa mediciner måste föra in en 
påminnelse och något som belönar oss 
för att vi tog.
 Skinner rekommenderar att vi tän-

ker igenom om det är något vi gör 
varje dag och vid samma tid. Något 
sådant är tandborstning, och han fö-
reslår att du ska fästa en påse med pil-
ler på den. När du tar bort påsen för 
att borsta tänderna kommer du ihåg 
att ta pillren. Du gör också andra 
saker regelbundet. Använd då dessa 
som påminnelse. Idag har vi dosetten, 
en svenska uppfinning, med fack för 
sju dagars mediciner vid fyra tider på 
dygnet. Dosetten löser också: ”Tog 
jag en tablett i morse?”
 För att belöna ”komma ihåg”, gör 
ett stort kryss i din kalender. Och re-
kommenderar husläkaren, idag ordi-
nerar, att du promenerar minst två ki-
lometer varje dag, köp en stegräknare 
och för dagbok över framstegen.
 Du glömmer var du lägger saker! 
Och en hel del tid går åt för att leta. 
Skinner säger: lär dig av de blinda: En 
plats för varje sak och varje sak på sin 
plats! Speciellt besvärligt blir det om 
du är ordentlig och gömmer saker, till 
exempel när du reser bort. Gör som 
piraterna – gör en skattkarta. Risken 
är även att du glömt att du gömt en 
summa pengar i ditt operalexikon. 

Fortsättning på sidan 17

”Trivs med din ålder” – knep för att minnas



Det kan vara värt att då och då blädd-
ra i antikvariats böcker. Så kom alltid 
ihåg hur lätt det är att glömma!
 Skinner avslutar kapitlet genom att 
hjälpa oss att inte glömma det vi vill 
göra, till exempel en trevlig träff med 
andra eller att se ett speciellt program 
på tv. En kalender löser detta, förutsatt 
att vi för in allt i kalendern, och varje 
dag öppnar kalendern. Att använda 
kalender regelbundet ger ett behagli-
gare seniorliv, men för många äldre är 
det besvärligt med en kalender. Idag 
finns kalender i datorer, i handdatorer 
och i mobiltelefoner.
 Vad gäller vanliga pappersmodellen 
rekommenderar Skinner en stor kalen-
der. Placera den sedan någonstans där 
du tar del av den många gånger per 
dag, till exempel i badrummet. Kalen-
dern räcker inte för att du ska göra det 
du vill göra när du måste göra det. Då 
behövs en timer. Här finns möjlighet 
i Windows Outlooks kalender att få 
en ljudsignal när det är dags. Samma 
hjälp kan du få av mobiltelefonen, och 
för kortare tider av din kökstimer. Vin-
sten med hjälpmedel av det här slaget 
är att du inte missar det du vet att du 
kommer att tycka om. Dessutom kan 
du lugnt vänta till du blir påmind!
 Nästa kapitel handlar om ”Think-
ing clearly”, och bör också vara intres-
sant för oss. Vi får se.

Hans-Olof Lisper

Fortsättning från sid 16 

blomma rosengeranium – dr Wester-
lunds hälsoblomma har blivit berömd 
och han gav ofta skott till patienter som 
de skulle odla i sitt hem. Många har 
skrivit om hans läkargärning om hans 
godhet och hans självuppoffrande sätt. 
Den mest omfattande boken är skriven 
av en tidigare patient Stina Palmborg.  

Brita Tiberg 

yrkeskarriär. Via PA-rådet kom hon i 
kontakt med psykolog Göran Ekvall, 
numera professor emeritus, som då 
arbetade på Volvo Skövdeverken och 
blev knuten till Volvo i olika funktio-
ner.
 Olika uppdrag inom bil- och verk-
stadsindustrin gjorde att hon förstod 
att den verkliga utmaningen låg i att 
arbeta med produktionen. Det fanns 
ett arbete i Köping, där det fanns en 
traktortillverkning, som inte gick så 
bra. Hon lyckades övertala ledningen 
att få arbeta i den direkta produk-
tionen. Hon fick ansvar för ekonomi, 
personal, produktion och för goda 
kundrelationer. Och si hon lyckades 
övervinna de problem som fanns i pro-
duktionen och nådde sina mål bl. a 
genom stort engagemang för alla som 
arbetade med de olika traktormodel-
lerna. 
 Men Volvo flyttade traktortillverk-
ningen till Finland och så småningom 
hamnade Kjerstin Hallberg i Göteborg 
och tog över produktionsansvaret i två 
andra fabriker, en med bilstoltillverk-
ning och en med hjultillverkning. Här 
infördes ”just in time”-modellen d.v.s. 
uppbyggda lager slopades. Varan leve-
rerades direkt från fabrik till kunden. 
Arbetsmodellen kräver en smidig be-
manning. 

Fortsättning från sid 12
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Referenser:
Tegner, T., (1963) Uppväxt, Stock-
holm. Tidens förlag
Palmborg, S., Ernst Westerlund En-
köpingsdoktorn – en läkekonstens 
storman. Utgiven 1939 men omtryckt 
2008. Lättast att få tag på genom Wes-
terlundska sällskapet på nätet, 
www.westerlundsallskapet.se

... Doktor Westerlund

 Hon insåg att den traditionella två-
skiftsmodellen inte passade hennes 
medarbetare. Hon uppfann ett arbets-
schema som tog hänsyn till hur Volvo-
arbetarna önskade arbeta. Hon delade 
in produktionsfasen i flera delar och 
därmed kunde också deltidare fasas in 
i produktionen. På så sätt tryggade hon 
personalförsörjningen och kunde leve-
rera i tid. Ledstjärnan, stolta medar-
betare som lyckades, förde henne ånyo 
rätt. Dessutom satsade hon på roliga 
sociala aktiviteter och på ett gott ar-
betsklimat – något som bl a ledde till 
att hon själv blev utsedd till Lucia!

För friska medborgare
Kjerstin Hallbergs ledstjärna i de 
olika jobben var den enskilda män-
niskans arbetsglädje och stolthet – allt 
sådant som hon också utvecklade hos 
dem som hon hade runt sig, i stora el-
ler små arbetsgrupper. Vi som hörde 
henne berätta kunde konstatera hur 
psykologens kunskaper kan komma 
till sin rätt i vitt skilda situationer och 
miljöer. Den psykologiska kunskapen, 
som kan omsättas så att den stärker 
människor på arbetsplatsen är en nog 
så viktig tillgång i arbetet för en god 
arbetsmiljö och friska medborgare.

Ingrid Göransson
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Norra
Program Våren 2009

Torsdag 5 februari Hans-Olof Lisper inleder 
Kl 14.00–16.00  samtalet  kring ”Tankar om 
Plats: S:t Olofsg. 50B självkännedom”.
 
Torsdag 26 mars Karin Edsjö: Erfarenheter från 
Kl 14.00–16.00    arbete inom förskola, skola och
Plats: Meddelas senare   introduktionsenhet för flyktingar 
  /invandrare med fokus på mång-  
 faldsfrågorna. 
 
Tisdag 21 april Maria Lindau. 
Kl 15.00–17.00 Jag glömde nycklarna i dörren!   
Plats: Dag Hammar- Ett tidigt tecken på demens? 
skjölds väg 14B, Vad är vardagsglömska och 
Lithellrummet vanliga tecken på kognitiv sjuk-  
 dom? En psykologs erfarenheter   
 från en minnesklinik.
 
Fredag 9 maj Föreningens årsmöte i Stockholm. 

Tisdag 26 maj  Vi besöker Sala.
Tid och program 
meddelas senare.     

Varmt välkommen!

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

      

Västra
Program för våren 2009

Onsdag 28 jan.       Psykologrollen: Fortsättning av   
 höstens diskussion om
Kl 13.00 – 16 .00        seniorpsykologens roll i samhället.
Obs! Tiden                      
                                                          
Onsdag 25 febr.             Om astrologi och dess historik
Kl 13.00 – 16.00     Leg. psykolog Björn Fors  inleder. 

Onsdag 25 mars       Psykologi, pedagogik  och politik
Kl 13.00 – 16.00        Göran Johansson, Göteborgs   
 starke man, samtalar om sina
                                erfarenheter

Onsdag 29 april          När anden fastnar i flaskan
Kl 13.00 – 16.00      Prof. Claudia Fahlke, Psykolo-  
Plats: Lektionsrum L4, giska inst. Göteborg
en trappa upp t.h.           Psykologen roll vid arbetet med   
 missbruksproblematik
 
  
        
27 maj alt. 28 maj     Dagsutflykt till Sofiero slott, 
Plats vid mötena Helsingborg, lunch på slottsrest. 
januari – mars             ev. vidare till Krapperuds slott.
Psykologiska inst.,          Programmet ej slutgiltigt 
konferensrummet,  fastställt 
3dje v.
Haraldsg. 1, Göteborg 

                                                    
Välkomna!
Programkommitten
Ulla Davidsson,  tel. 031 - 26 30 53
Ann-Marie Ebenfelt,  tel. 031 - 711 75 74
Gerty Fredriksson,  tel. 042 - 20 17 21 
e-postadress: gerty.fredriksson@comhem.se
Torbjörn Stockfelt,  tel. 031 - 711 80 55 
e-postadress: torbjorn.stockfelt@telia.com



Östra
Program för våren 2009

Torsdag 15 januari Maria  –  drömmen om kvinnan 
Kl 17.00  Vi besöker utställningen på 
    Historiska museet                                             
    Guidning ca 90 kr. 
    Anmäl gärna senast den 12/1 
    till Agneta
    Caféet är öppet.

Onsdag 18 februari Beteende och hjärna: några 
Kl 16.45  exempel på samband från
    aktuell forskning
OBS dagen!!!  Professor Ove Almkvist   
       

Torsdag  19 mars Tankar om mormors- och   
Kl 16.45  farmors rollen.              
    Leg psykoterapeut Ann-Marie   
    Orrenius.

Torsdag  16 april Barns upplevelser av separationer 
Kl 16.45  Psykolog Marie Angsell från Bris 
  

Torsdag  28 maj  Vårutflykt till Vendela Hebbes hus   
Kl 11.00  i Södertälje.
    Vendela Hebbe anses vara Sveriges  
    första kvinnliga journalist.
    Hennes sommarhus i centrala   
    Södertälje finns bevarat  av 
    föreningen Vendelas vänner.
    Psykolog Marianne Lerner tar   
    emot oss och berättar. Därefter   
    äter vi lunch i husets restaurang. 
    Anmälan till Agneta senast 25 maj.
    Pendeltåg 36 avgår från Stock-  
    holms Central till Södertälje 
    Centrum kl. 9.57.  

Vi träffas om inte annat anges i Psykologförbundets 
lokaler, Vasagatan 48. Var och en tar med sig något att 
äta. Vin finns till självkostnadspris.
Kolla gärna programmen i Psykologtidningen 
för ev. ändringar.

Varmt välkomna!

Östra regionens programkommitté
Barbro Genberg-Katz tel: 08-755 04 41
Birgit Lundin tel: 08-731 98 72
Brita Tiberg tel: 08-754 48 69
Ulla-Britt Selander              tel: 08-642 58 34                                                      
Agneta Zotterman-Molin tel: 08-753 04 38
E- post: agnetaz@hotmail.com 

Södra
Program våren 2009

Onsdag 4 februari Så fick jag ännu fler psykologer
Kl 15.30 – 17.00           att gå på kurs.
                                      Leg. psykolog Anders Hallborg
Plats: Psykologiska        ger sin bild från IHPU.
institutionen, Lund. 
Våningsplan 2.

Tisdag 31 mars           Erfarenheter som arbetspsykolog
Kl 15.30 – 17.00          och chef för produktion vid Volvo.
                                      Leg. psykolog Kjerstin Hallberg   
Plats: Psykologiska berättar vidare om sina 
institutionen, Lund.  erfarenheter och visar film.
Våningsplan 2.

Maj                              Utflykt till Hanö. Programmet   
    under planering. 

                                      Anmälan om deltagande i 
    mötena till Ingrid Göransson         
    Tel. 040-42 31 15

                                     Hjärtligt välkomna!
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Seniorpsykologerna  
Sveriges Psykologförbund

Brita Tiberg, ordförande, Solängsvägen 45, 
192 54 Sollentuna, 08 - 754 48 69,  mobil 070 - 739 85 95. 
E-post: brita.tiberg@telia.com

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

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

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

Agneta Zotterman-Molin, Mörbydalen 16, 6 tr, 
182 52 Danderyd, 08 - 753 04 38, 0248 - 404 33 F, 
mobil 070 - 658 52 48. E-post: agnetaz@hotmail.com

Irmelin Englesson, Spårsnögatan 65, 226 52 Lund,
046 - 30 76 06 E-post: englesson@mbox302.swipnet.se

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

Red. SeniorPsykologen: Birgit Lundin, Lejonvä gen 29, 
181 32 Lidingö, 08 - 731 98 72, mobil 070 - 497 57 17, 
fax 08 - 731 84 79. E-post: bi.lundin@glocalnet.net

Fotografer i detta nummer är
Hans-Olof Lisper och Birgit Lundin
Teckningar: Kjell Lundin

Du vet väl...
att du är välkommen att besöka seniormöten i andra 
regioner än ditt eget. Det kan ju vara så att du är på besök 
på annan plats och där råkar det vara ett möte i senior-
föreningen  just då.

Eller att du lockas av ämnet för ett möte i annan region. 
Det är bara att komma!

Ta gärna med kollega som inte är medlem i föreningen. 
Det är ett bra sätt att introducera seniorföreningen och få 
nya medlemmar att känna sig välkomna.

F


