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AKTUELLT

Jerringfonden har till ändamål att främja i Sverige 
boende fysiskt och/eller psykiskt missgynnade 

barns vård, fostran och utbildning. 

Forskningsanslag och Forskningsstipendier
– Sista ansökningsdag den 20 september varje år

Lärresor för arbetslag/personalgrupper
– Sista ansökningsdag den 4 oktober varje år

Verksamhetsanslag till organisationer/                                              
föreningar/institutioner/skolor
– Sista ansökningsdag den 20 oktober varje år

Fortbildningsstipendier för personal
– Sista ansökningsdag den 1 februari varje år

Ansökningsblanketter och mera information 
finns att hämta på fondens hemsida

www.jerringfonden.org.

Jerringfonden bildades år 1955 av radiojournalisten 
Sven Jerring och delar årligen ut ca 6 miljoner kronor.   

                                                                                 
Jerringfonden |   Box 12851 |  112 98 Stockholm

 Tel: 08-91 10 01 |  Email: info@jerringfonden.org

Fonden anslår varje år medel till:

Jerringfonden stöder verksamhet och forskning för barn och 
ungdomar med särskilda behov. Med särskilda behov avses 
fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom 
och/eller social utsatthet.

Fonden anslår varje år medel till:

Forskningsanslag och Forskningsstipendier                                                                                             
-  Sista ansökningsdag den 20 september varje år

Lärresor för arbetslag/personalgrupper                                                                                                       
-  Sista ansökningsdag den 4 oktober varje år

Aktivitetsbidrag till organisationer/föreningar/
institutioner/skolor
-  Sista ansökningsdag den 20 oktober varje år

Fortbildningsstipendier för personal                                                                                                     
-  Sista ansökningsdag den 1 februari varje år

Ansökningsblanketter och mera information !nns att hämta på fondens hemsida,   
www.jerringfonden.org.

Jerringfonden bildades år 1955 av radiojournalisten Sven Jerring och delar årligen ut ca 6 miljoner kronor.                                                                   

Jerringfonden  Box 12851  112 98 Stockholm Tel: 08-91 10 01  email: info@jerringfonden.org

ANNONS

Att psykologer behöver 
mer kunskap i dessa frågor 
konstaterades på höstens 
kongress, där beslut togs att 
bilda en kompetensgrupp för 
hbtq med uppdraget att verka 
för att öka kompetensen i 
hbtq-frågor inom såväl för-
bundet som i kåren. Förbun-
det ska: ”utforma rekom-
mendationer för bemötande 
av hbtq-personer, utreda 
möjligheterna att utveckla en 
fortbildning för medlemmar 
gällande sexualitet, genus 
och normkritik, samt verka 
för att arrangera ett semina-
rium under Stockholm Pride 
2014”.

Enligt Matilda Wurm, 
psykolog och forskare vid 
Örebro universitet, är det 
diskriminerande om en klient 
identi!erar sig med ett visst 

”Psykologer behöver mer kunskap om hbtq”

pronomen, men vägras det av 
en psykolog.

– Det är bara transpersoner 
som utsätts för det. Detta 
är tydligt i bland annat det 
brittiska psykologförbundets 
riktlinjer att det av klienten 
önskade pronomenet ska 
användas, även i journalskriv-

ning. Prob lemet är att det är få 
psykologer i Sverige som har 
hbtq-kompetens, säger Ma-
tilda Wurm som understryker 
att hon här inte för kompe-
tensgruppens talan utan talar 
i egenskap av psykolog och 
forskare.

– Alla som går till en psy-
kolog har rätt att bli bemötta 
med respekt. Just nu är det 
ett lotteri för hbtq-personer, 
och framför allt för trans-
personer och queer-identi-
!erade, om psykologens er-
farenheter och övertygelser 
påverkar vårdens kvalitet. 
Det är viktigt, vilket också 
internationella riktlinjer 
visar, att vara medveten om 
att könsöverskridande inte 
behöver vara ett problem. 
Här anser jag att psykologer 
har ansvar att respektera kli-
entens problemformulering, 
eller tar ansvar att någon 
annan tar över.

Vad gör Psykologförbun-
det för att åstadkomma 
förändringar?

–Vi planerar att formulera 
rekommendationer så det 

blir tydligt vad aktuell forsk-
ning visar, och vad lagar på 
området konkret betyder för 
oss som behandlare. Rekom-
mendationerna kan exempel-
vis utgå ifrån internationella 
riktlinjer, våra etiska riktlinjer 
och ska framför allt vara till 
hjälp för psykologer som träf-
far hbtq-klienter i sitt arbete.  

Som ett led i arbetet med 
attitydförändringar inom kåren 
och förbundet deltar Psykolog-
förbundet i Stockholm Pride 
(28 juli-2 augusti).

KAJSA HEINEMANN

Fallet där en transperson stämt VG-regionen för diskrimi nering, 
då en psykolog vägrat säga ”hen” eller ”han” aktualiserar en 
förlegad syn inom psykologkåren, säger Matilda Wurm från 
Psykologförbundets kompetensgrupp för hbtq.

I Psykologförbundets kompetens-
grupp för hbtq ingår även Ulrika 
Shari!, 2:e vice ordförande i Psyko-
logförbundet, Sara Renström,  
studerandeledamot i FS, Indra 
Windh, Maria Norlin, Anna Malm-
quist, "eodor Mejias Nihlen och 
Tove Lundberg.

”Alla som går till en 
psykolog har rätt  
att bli bemötta med 
respekt”

Läs mer på 
sid 22

Matilda Wurm

http://www.jerringfonden.org
mailto:info@jerringfonden.org

