Seniorpsykologerna
Regionernas vårprogram 2017
Norra regionen/ Uppsala-avdelningen
Torsdagen den 19 januari
Åke Pålshammar: Hjärnhälsa på gamla dar
Åke är neuropsykolog och universitetslektor vid Uppsala universitet.
Plats och tid: Blåsenhus, kl 14-16.
Tisdagen den 14 februari Studiebesök på Institutionen för pedagogik.
Studierektor m. m. introducerar i den nya lärarutbildningen, utveckling och utmaningar.
Plats och tid: Blåsenhus, 14-16.
Onsdagen 29 mars Seniorpsykologernas studiedag och årsmöte i Stockholm.
(Östra regionen ansvarig.) Anmälan: se annan plats i tidningen. Ev gemensam resa annonseras
senare.
Tisdagen 18 april: Liten salongsmusik med hemlig gäst.
Tid och plats enligt senare besked.
Onsdagen 3 maj
Gemensam vårlunch på trivsam Uppsalarestaurang (enligt senare besked).
Tisdagen 23 maj
Segling på Mälarvatten. Vandring.
Programgruppen:
Gunilla Eriksson
Inga Hedberg-Sowa
Margareta Sanner
Hans-Olof Lisper
Hans Åberg, medlemsansvarig hans@hansaberg.se, 073-183 03 65

Södra regionen
Torsdagen 16 februari, kl. 15.30 – 17.00 OBS veckodag!
Rum: P202 Institutionen för psykologi, Lund
”Myter och övertro i det psykologiska fältet”
CHRISTER FORSBERG, Leg. Psykolog med mera
Onsdagen 15 mars kl. 13.00 – 14.30 OBS tiden!
Rum: P202
Institutionen för psykologi, Lund
”Modern arbetspsykologisk testning – mobiler, internationellt, anpassningsbart”
JOHAN LUNDBERG, Leg. psykolog på cut-e i Malmö
Onsdagen 5 april, kl. 15.30 – 17.00
Rum: P202
Institutionen för psykologi, Lund

”Psykologen som författare” – reflexioner och diskussion kring hur författandet påverkas
av att man är psykolog?”
PETER AHLQUIST, Leg. psykolog & författare
Onsdagen 10 maj kl. 12.00 – 16.00
VÅRUTFLYKT till Kullabergs fyr, Mölle hamn, Krapperups Slott (lunch) med avstickare till
Gerty Fredriksson och fika hos henne i Nyhamnsläge.
Programgruppen:
Lars Ahlin, medlemsansvarig, 0730 65 38 80
Elisabeth Almroth, 0761 71 68 28
Anders Hallborg, 0736 16 60 54
Anna Lindström Chylicki, 046-149668
Bertil Nordbeck, 044-24 18 44

Västerbottenpsykologerna
Fredagen den 20 januari
Universitetslektor och leg. psykolog Susanne Tafvelin berättar om sin forskning utifrån att hon
erhöll Umeå kommuns vetenskapliga pris för år 2016. Titel på föredraget är:
”Ledarskap som friskfaktor på arbetsplatsen”.
Mötet startar med lunch kl 12.45 på Kafé Station i centrala Umeå och avslutas senast kl 15.00.
Övriga möten (datum och ev. tema/frågeställningar) är under planering och arbete av
programkommittén. Programmet kommer att skickas ut via e-mail till alla seniorpsykologer i Västerbotten.
VÄLKOMNA hälsar
Programgruppen:
Christine Andersson, 070-326 50 08
Anders Fagerlund, 070-534 53 84
Ann-Marie Frisendahl, 070-661 64 57
Britt Wiberg, 070-508 81 37 britt.m.wiberg@gmail.com
Eva Sjöholm Lif, medlemsansvarig, 070-312 31 88 eva.sjoholm@trasnidaren.nu

Västra regionen
Onsdagen den 25 januari
kl. 14.45 - 16.30
Tankar om Tröst och Tröstande.
Ann-Kristin Holm, leg sjuksköterska, omvårdnadshandledare och symbolpedagog
konferensrummet, vån 4
Februari, ett kulturarrangemang som vi diskuterar när vi trä as senare i höst
Onsdagen den 29 mars
kl. 14.45 - 16.30
Faktum då, nu och i framtiden.
Tidningen Faktum har funnits i 15 år och mycket har förändrats på Götalands gator där vi nns
och sysselsätter drygt 500 människor i utanförskap.
Sarah Britz, chefredaktör på Faktum och ansvarig utgivare konferensrummet, vån 4

Onsdagen den 26 april kl. 14.45-16.30
Kostnadsfri psykoterapi till alla medborgare vid behov!
Det är dags att på allvar ifrågasätta psykiatrins monopolställning vid bedömning om hur psykisk
ohälsa skall behandlas!
Bengt Hedberg, fil. lic, leg psykolog, leg psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi, inleder
en diskussion med syfte att föra frågan vidare till politiskt ansvariga. Konferensrummet, vån 4
Onsdagen den 17 maj
Vårutflykt.
Plats och tid meddelas senare.
I januari, mars och april traff̈as vi i cafeterian, Psykologiska institutionen, kl 14.00, kl 14.30 i
konferensrummet, vån 4 för diskussion om aktuella frågor. Föreläsningen börjar kl 14.45 (om
ev ändring informeras)
Programgruppen:
Maria Ankarberg, 073-0803075
Ingrid Bygdén, 070-5411953
Ulla Davidsson, medlemsansvarig, 031-263053 davidssonulla@gmail.com
Gerty Fredriksson, 042-201721 gerty.fredriksson@comhem.se
Birgitta Rydén 073-4001669

Ö̈stra regionen
Torsdagen den 19 januari samling kl. 12.45
Tove Jansson-utställningen ”Lusten att skapa och leva”
på Millesgården, Lidingö. Samling kl 12.45 (allmän visning börjar kl 13.15) Buss eller tåg från
Ropsten till Torsvik. 10 min promenad till Millesgården.
Torsdagen den 16 februari kl. 16.45 Gruppen som funktion i en ”äkta demokrati” – Mary
Parker Folletts tänkande om gruppdynamik.
Professor em Gunnela Westlander
Om gruppens betydelse, lokal demokrati och en ny socialpsykologi – Follett var en pionjär som
Gunnela berättar om i sin nya bok ”Aktivist för mångfald och integration. Pionjären Mary Parker
Follett”.
Onsdagen den 29 mars Årsmöte och studiedag Tider och program på sid 19
Torsdagen den 20 april kl. 16.45
”Om nya ord och gamla som försvinner”.
Birgitta Lindgren-Agazzi, mångårig nyordsredaktör vid Språknämnden/ Språkrådet kåserar om
nyord och de förändringar i språket de medför. Vad betyder det för oss, förstår vi vad de står
för? Diskussion!
Torsdagen den 18 maj Teaterbesök planeras (Närmare info och anmälan i nästa nr av
tidningen)
Torsdagen den 1 juni
Utflykt till Skoklosters slott visning kl 13, lunch i slottscaféet (vi planerar att åka bil
gemensamt, när- mare detaljer och anmälan till Brita Tiberg i nästa nr av tidningen)

Vi trä as om inget annat anges i Psykologförbundets lokaler, Vasagatan 48 nb. Ta med något att
äta och vi dukar upp en buffé. Vin finns till självkostnadspris! VÄLKOMNA!
Programgruppen:
Birgit Lundin, medlemsansvarig, 08-731 98 72
Ulla-Britt Selander, 08-642 58 34
Brita Tiberg, 08 754 48 69 brita.tiberg@telia.com
Agneta Zotterman-Molin, 08- 753 04 38 agnetaz@hotmail.com

