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TEMA: 
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       flyktingars egen kapacitet”
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Sista ansökan: den 2016-09-07
Välkommen att utveckla och utvecklas hos en av Sörmlands största arbetsgivare. Tillsammans skapar vi Sveriges friskaste län 2025.

Arbetsplats:  Regionsjukhuset Karsudden i Katrineholm är Sveriges största rättspsykiatriska sjukhus med 130 vårdplatser. Katrineholm 
ligger 25 min med tåg från Norrköping och ca 50 min med tåg från Stockholm. Det finns även övernattningsmöjligheter på sjukhus-
området för våra medarbetare. Regionsjukhuset Karsudden är i en spännande fas, där vi i den största satsningen sedan sjukhuset öpp-
nade, genomför en stor om- och tillbyggnation, vilket kommer ge goda utvecklingsmöjligheter under de närmaste åren.  Merparten av 
patienterna vårdas enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Sjukhuset arbetar med kontaktmannaskap och har ett omvårdnadsper-
spektiv i patientarbetet. På sjukhuset finns bland annat goda läkar-, psykolog- och aktiveringsterapeutiska resurser. 

Sjukhuset erbjuder dig ett stimulerande arbete tillsammans med övriga professioner i ett positivt behandlingsklimat med ledorden 
humanism, respekt och öppenhet. Här finns möjlighet till ett psykologiskt och psykiatriskt kunskapsutvecklande arbete där merpar-
ten inom spektrumet psykisk ohälsa finns representerat i patientgruppen.

Vill du vara en del av framtiden i verksamheten på Sveriges största rättspsykiatriska sjukhus?

Vi söker nu en legitimerad psykolog. Vi som vill att du skall söka en riktigt utmanande tjänst är fem psykologer med humor och 
värme. Vi ser fram emot att få dig som arbetskamrat.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter: Som psykolog hos oss får du bedriva kvalificerat psykologiskt arbete, som inkluderar bedöm-
nings-, utrednings- och behandlingsarbete utifrån sjukhusets vårdprocesser.  Du bidrar även med psykologkompetens vid behand-
lingskonferenser, samt i för verksamheten relevanta arbetsgrupper. I tjänsten ingår även handlednings- och utbildningsuppdrag.

Din kompetens:  Psykologlegitimation är ett krav. Erfarenhet av forensiskt arbete eller liknande verksamhet är meriterande. Andra 
meriterande erfarenheter kan vara arbete inom; beroendevård, psykiatri eller habilitering. Vi fäster mycket stor vikt vid samarbets-
förmåga, flexibilitet och personlig lämplighet. Vi förväntar oss att du är trygg, nyfiken och har en god förmåga att skapa sociala 
relationer. Vidare har du ett stort engagemang att utveckla behandlingsarbetet såväl som övrig verksamhet vid sjukhuset.

Anställningsform och sysselsättningsgrad 
Tillsvidaretjänst, 100%. Tillträde efter överenskommelse. Vi tillämpar årsarbetstid.

Information om tjänsten lämnas av
Upplysningar lämnas av enhetschef Björn Johansson, biträdande enhetschef Ulrika Kock Holmqvist,  
psykologerna Viveca Björlin, Vibecke Mühleisen och Helena Seidl. 
Facklig representant, SACO: Helena Seidl. 
Samtliga nås på telefon 0150-560 10.

Sjukhuset tillämpar registerkontroll och drogtest innan anställning.

Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av  
bemannings- och rekryteringsföretag.

Vi söker Psykolog till  
Regionsjukhuset Karsudden

Läs mer på www.landstingetsormland.se/jobba
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24Gunnel Backenroth

Psykologer på Pride

Sara Renström                                Maria Nermark

9

7

Vi startar hösten i Psykologtidningen med ett 
mycket aktuellt ämne – hur ska kommuner 
och landsting klara flyktingsituationen i 

Sverige och ge rätt stöd och hjälp? Vi har inter
vjuat psykologer, forskare, psykiatrisamordnaren 
och folkhälsoministern, som alla ger sin syn på 
frågan. ”Det bästa är att fortsätta arbeta för att alla 
får ett gott omhändertagande”, säger till exempel 
psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren.

Vart fjärde år hålls International Congress of 
Psychology, ICP – en konferens med världsom
spännande psykologisk forskning. Denna gång 
i Yokohama i Japan, där över 8 000 forskare och 

yrkesverksamma deltog. Psykologtid-
ningen fanns på plats för att rappor

tera om en del av den psykologiska 
forskning som pågår runt om i 
världen. Vi glömmer dock inte den 
inhemska forskningen och har in
tervjuat en av de mest intressanta 

yngre svenska forskarna – Armita Golkar på KI.
I höst är det dags för Psykologförbundets sto-

ra kongress. Då ska ombuden besluta om vad Psy
kologförbundet ska driva de kommande tre åren. 
Under hösten presenterar vi förslagen, i det här 
numret handlar det om löne och villkorsfrågan. 

I sommar har Psykologförbundets roll i sam-
hället diskuterats på vår webb. Debatten inleddes 
av Jonas Mosskin i nr 4/5 och har fortsatt på web
ben och i papperstidningen. Den fortsätter i detta 
nummer och vi ser fram emot nya inlägg! 

Om några veckor slutar jag mitt arbete här på 
Psykologtidningen för att gå till nya utmaningar. 
Tack för många roliga och intressanta år! Samti
digt vill jag hälsa min efterträdare Lennart Kriisa 
varmt välkommen till Psykologtidningen.

Carin Waldenström, Chefredaktör
carin.waldenstrom@psykologtidningen.se
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publicerar vi inte artiklar 
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12 000 ex 2014.

Medlem av
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Malmö
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Vi på redaktionen är nyfikna på vad ni tycker om Psykologtidningen!  
Vad är bra? dåligt? Vad kan bli bättre? Vi välkomnar alla synpunkter!
skriv till oss: redaktionen@psykologtidningen.se 
Läs oss på: www.psykologtidningen.se 
Vi finns också på: facebook.com/psykologtidningen.se

Tipsa oss!
Vad vill du läsa? 

Mejla oss: redaktionen@ 
psykologtidningen.se

Bara på webben:
■ Rekordmånga psykologer i 
     Almedalen (4/7)

■ Psykologföretagare uppskattar 
     friheten och vill nätverka mer (23/6)

■ Förskrivningen av adhd-läkemedel 
     fortsätter öka (16/6)

■ ”Vinnartyper presterar bäst då  
     utgången är oviss” (10/6)

…och mycket mer på  
Psykologtidningen.se

● Forskningsnytt                         ● Fråga juristen                          ● Boktips                         ● Reportage från PS16

#  4-52016

Utges av Sveriges Psykologförbund

 ”Vi behöver veta  
     hur vården ska nå  
 samer med psykisk  
 ohälsa, inte minst de  
     med suicidtankar”

Jon Petter Stoor, med regeringsuppdrag:

Aktuellt:

 FORSKNING: 

Emotional Detectives  
– känslofokuserad KBT för barn

  Tema: BARN

● landstingen satsar på  
    journal via nätet
● Hédi Fried föreslås  
    bli hedersledamot
● Snabbare hantering  
    av specialistärenden

➜ Lågaffektivt bemötande  
       – en pedagogisk utmaning
➜ Psykologisk fall - 
       konsultation i förskolan
➜ Omdebatterad film  
       om psykossjuk mamma

PT 4-5 2016

– Jag är intresserad av allt från medve
ten närvaro till ogiltig frånvaro, säger det 
senaste tillskottet i Psykologtidningens 
redaktionsråd, Viktoria Konstenius. Hon 
syftar bland annat på två böcker som hon 
skrivit: Mindfulness: Medveten närvaro som 
levnadsstrategi (Ica Bokförlag, 2010) och 
Skolfrånvaro: KBT-baserat kartläggnings- 
och åtgärdsarbete (Studentlitteratur, 2010).

Viktoria Konstenius är organisations
konsult och har arbetat inom skola, lands
ting och i privat verksamhet i olika roller. 
Hon har även engagerat sig i fackligt arbe
te, varit kongressombud och suttit med i 
Psykologföretagarnas styrelse. För några år 
sedan tog hon initiativet till nätverket Psy
kologi för hållbar utveckling. 

Hur ser du på din roll i redaktionsrådet?
– Jag vill fånga upp och vidareförmedla 

tips om strömningar inom psykologkåren. 
Jag hoppas att många hör av sig om sådant 
de vill läsa mer om.

Vad vill du själv se mer av i Psykologtid-
ningen?

– Sammanfattningar av forskningsläget 

är alltid relevant, liksom personporträtt 
och berättelser om individers och grup
pers yrkesgärningar. Personligen skulle 
jag också önska att få läsa om kollegor 
som arbetar i lite oväntade sammanhang,  
i okonventionella roller, säger Viktoria  
Konstenius.                         KAJsA HeineMAnn

Välkommen Viktoria konstenius 
– ny i redaktionsrådet
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 ■ Psykologtidningens redaktionsråd 
träffas fyra gånger per år på tidningens 
redaktion. syftet är att komma med tips 
och information om vad som händer 
inom psykologins områden, samt ge 
synpunkter på tidningens innehåll. 

Viktoria Konstenius
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AKtueLLt

1 du har examen från både Jour-
nalisthögskolan och juristlinjen, 

och har även studerat psykologi vid 
stockholms universitet. nu har du varit 
chefredaktör för Lag & Avtal och Arbe-
tarskydd under sex år. Vad hoppas du 
främst kunna bidra med som ny chefre-
daktör på Psykologtidningen, med tanke 
på din bakgrund?

– Jag är förvisso även juristutbildad 
men det är som journalist jag främst 
ser mig. Arbetsmarknadsjournalistik, 
som är det jag mest ägnat mig åt under 
många år, är en mycket viktig del även 
i en fackförbundstidning och jag kan 
tänka mig att det nu blir mer fokus på 
arbetsmarknadsjournalistik i Psykolog-
tidningen. Exempelvis ligger arbetsmil
jöfrågor mig varmt om hjärtat, och även 
arbetsrätt är något jag ägnat mig mycket 
åt som journalist. Samtidigt har psyko
logi varit mitt favoritämne sedan gym
nasietiden och personligen tror jag att 
det är psykologerna som sitter på nyck

Lennart Kriisa, tillträdande chefredaktör:

”Vill ha mer fokus på 
arbetsmarknadsjournalistik”

frågor till Lennart Kriisa som den 1 oktober tillträder som ny 
chefredaktör för Psykologtidningen. Lennart Kriisa kommer  
närmast från uppdraget som chefredaktör för tidningarna  
Lag & Avtal och Arbetarskydd, båda ges ut av mediehuset  
Talentum, och har tidigare en bakgrund som journalist på bland 
annat Expressen, TV4 och Dagens Nyheter. 

larna för att komma tillrätta med den 
skenande psykiska ohälsan i samhället. 

2 Vilket är Psykologtidningens vikti-
gaste uppdrag, anser du? 

– Uppdraget som sådant är ju fastsla
get av förbundet. Men läsarna kommer 
ändå att märka att vi nu blir en ny kon
stellation på tidningen, att vi gör tidning 
på ett nytt sätt. Jag har under mina år på 
Lag & Avtal och Arbetarskydd läst samt
liga fackförbundstidningar och det jag 
har sett är att de fackförbundstidningar 
som står självständiga från fackförbun
det är lite mer vassa och angelägna för 
läsarna. Jag tror mycket på självstän
diga fackförbundstidningar och det är 
egentligen ingen svår balansgång efter
som alla vinner på att tidningen står för 
en hög journalistisk kvalitet.

3 Mediebranschen är inne i en stor 
förändringsprocess, med allt fler 

webbaserade nyhetssajter som ofta er-

bjuder gratis nyheter och papperstid-
ningar som tappar annonsintäkter. Hur 
ska fackförbundstidningar så som Psy-
kologtidningen överleva på sikt som 
tryckta produkter?

– Jag kommer från en kommersiell 
värld, det förlag jag snart lämnar ger 
ut sex tidningar och de två jag själv  
varit chefredaktör för har gått med 
bra vinst hela tiden. För många tid
ningar har annonsmarknaden allt 
mer flyttat från papperstidningen till 
den digitala utgåvan, och jag tycker 
Psykolog tidningen varit skicklig med 
att behålla framför allt platsannon
serna i papperstidningen. Jag tror 
starkt på att fack förbundstidningarna 
har en framtid som papperstidningar,  
det upplevs som en viktig medlems
förmån att få tidningen i brevlådan 
och med ett innehåll som bara når den 
som är medlem. ●

PeteR ÖRn   

Lennart Kriisa

självmord vanligt bland narkotikamissbrukare
en stor andel av de narkotikarela
terade dödsfallen utgörs av själv
mord, och ofta finns en vårdhistorik 
som rymmer en hög grad av psykisk 
ohälsa. Det visar en rapport från  
Socialstyrelsen som gått igenom döds
orsaksintyg för 2014 gällande narkoti
karelaterad dödlighet. 

Omkring hälften av dödsfallen vid 
narkotikarelaterad död utgörs av över
doser och tre fjärdedelar av de som dör 
är män. Men även självmord är vanliga 
och dessa är vanligare bland kvinnliga 
missbrukare. 

Självmord genom läkemedel sker of
tast med smärtstillande läkemedel och 

ofta uthämtat från apotek. 
Men det går inte att dra en rak linje 

mellan statistiken för den narkotika
relaterad dödlighet och narkotika
missbrukets omfattning, eftersom sta
tistiken även inrymmer personer som 
aldrig missbrukat men tar sitt liv med 
hjälp av narkotikaklassade läkemedel.●

AKtueLLt
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den psykiska hälsan hos barn och 
ungdomar kan påverkas negativt av att 
exponeras för höga koncentrationer av 
luftföroreningar. det visar en stor svensk 
studie som publicerats i den vetenskap-
liga tidskriften British Medical Journal, 
BMJ. 

Forskargruppen vid Umeå universitet 
undersökte sambandet mellan expone-
ring för luftföroreningar bland samtliga 
boende som var under 18 år i bostads-
områden i stockholms län, Västra gö-
taland, skåne och Västerbotten, och 
förekomsten av psykisk ohälsa utifrån 
uppgifter från läkemedelsverket om  
läkemedelsuttag för psykiatriska diag-
noser. 

de barn och ungdomar som levde i om-
råden med högre koncentrationer av  luft-
föroreningar i sina bostadsområden hade  
9 procent högre risk att ha minst ett  
läkemedelsuttag för en psykiatrisk  
diagnos under uppföljningen per 10 
mikrogram per kubikmeter högre halt av 
kväveoxid. 

den ökningen kvarstod efter att man 
kontrollerat för socioekonomi och demo-
grafiska faktorer. 

enligt forskaren som lett studien, Anna 
oudin på enheten för yrkes- och miljö-
medicin, institutionen för folkhälsa och 
klinisk medicin vid Umeå universitet, 
kan resultaten innebära att en mins-
kad koncentration av luftföroreningar, 
främst bilavgaser, skulle minska psykisk 
ohälsa hos barn och ungdomar. 

studien Association between 
neighbour hood air pollution concen-
trations and dispensed medication for 
psychiatric disorders in a large long-
itudinal cohort of Swedish children 
and adolescents är publicerad i BMJ 
open 2016;6:e010004 doi:10.1136/ 
bmjopen-2015-010004 ●    

Forskningsnotis

– Det finns två personlighetstyper som 
är mer benägna än andra att accepte
ra tortyr och som även säger sig själva 
kunna utföra det. Det är auktoritets
bundna människor samt de som ser sin 
egen grupp som socialt högtstående, 
uppger Magnus Lindén, Institutionen 
för psykologi vid Lunds universitet, i 
ett pressmeddelande. 

Typiskt för personer 
i den första gruppen är 
att de är villiga att un
derkasta sig auktorite
ter och att de kan vara 
aggressiva om de be
ordras till det. Politiskt 
är de traditionella och konservativa. 
Den andra gruppen kännetecknas av 
att de ser samhället som en hierarki där 
de själva har rätt att dominera andra.

Lundaforskarnas undersökningar av 
attityder till militära övergrepp i sam
band med det pågående kriget mot 
terrorismen visade att bland vanliga 
högskolestudenter så tycker 18 procent 
att det är okej att använda tortyr under 
vissa omständigheter och bland dessa 
fanns det ett samband med ovanstå
ende egenskaper. I studien användes 

Auktoritetsbundna har  
lättare att acceptera tortyr 
Auktoritetsbundna personer och sådana som ser sin egen grupp som so-
cialt mer högtstående än andra är oftare benägna att acceptera tortyr. Det 
som förenar dem är en stark tendens att avhumanisera människor som inte 
liknar dem själva. Detta visar psykologisk forskning vid Lunds universitet.

de militära övergreppen mot irakier i 
fängelset Abu Ghraib som exempel.

i en av studierna fördjupade man sig 
i vad det är som gör att auktoritära 
och socialt dominanta människor har 
en ökad benägenhet för att acceptera  
tortyr. Faktorer som en stark identifi
kation med sin egen grupp, det vill säga 

svenskar, samt benägen
heten att avhumanisera 
muslimer, vägdes in.

– Det vi kom fram till 
var att båda dessa per
sonlighetstyper ligger 
högt på skalan när det 

gäller avhumanisering av muslimer, sä
ger Magnus Lindén.

Gränserna för vad som är tillåtet har 
flyttats fram och den allmänna accep
tansen för tortyr har ökat.

– Man kan också se att antalet 
människor som uppvisar auktoritära 
och socialt dominanta attityder på le
dande politiska positioner i samhället, 
har ökat. ●

”den allmänna 
acceptansen för 
tortyr har ökat”

AKtueLLt

 ■ Läs mer om studien i tidskriften  
Personality and Individual Differences 
2016:91;98-101

Luftföroreningar påverkar  
ungas psykiska hälsa
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sannolikheten att begå självmord är 
tio gånger högre bland patienter med 
tvångssyndrom (oCd), visar en ny studie 
från karolinska institutet. 

Resultaten står i motsats till tidigare 
uppfattning om att risken för självmord 
bland oCd-patienter skulle vara låg. 
samtidigt visar den nya studien att den 
främsta prediktorn för självmord inom 
den här patientgruppen är tidigare själv-
mordsförsök, vilket möjliggör preventi-
va åtgärder, uppger forskarna bakom  
studien.   

För att uppskatta risken för självmord 
bland oCd-patienter, och identifiera 
risk- samt skyddsfaktorer i samband med 
självmordsbeteenden i gruppen, ana-
lyserades data från svenska nationella  
register. 

i svenska Patientregistret identifiera-
des närmare 37 000 oCd-patienter mel-
lan 1969 och 2013, varav 545 hade avli-
dit till följd av självmord och 4 297 hade 
försökt begå självmord. 

individer med oCd hade 10 gånger högre 
risk för självmord och 5 gånger högre risk 
för självmordsförsök, och efter justering 
för andra psykiatriska tillstånd var risken 
förvisso lägre men fortfarande betydande, 
uppger de forskare på institutionen för 
klinisk neurovetenskap som genomfört 
studien.

Att som oCd-patient ha en samtidig 
personlighetsstörning eller substansrela-
terade syndrom ökade risken, och bland 
skyddande faktorer framkom bland annat 
kön (kvinnor löpte mindre risk) samt att 
ha föräldrar med högre socioekonomisk 
status.

studien Suicide in obsessive-compul-
sive disorder: a population-based study 
of 36788 Swedish patients är publicerad 
online den 19 juli i Molecular Psychiatry, 
doi:10.1038/mp.2016.115. ●    

 

Forskningsnotis

Bland de psykologer som deltog fanns 
Malin Skoglund, PTPpsykolog från 
Linköping, som även deltog i paraden 
för två år sedan. Hon blev starkt berörd 
av att så många föreningar och intres
seorganisationer deltog, berättar hon, 
även kanske mindre väntade som Kur

diska HBTQvänner och Judiska fören
ingen, men samtidigt saknade hon en 
större uppslutning från sitt eget skrå. 

– Det var en besvikelse att vi bara var 
åtta psykologer som gick tillsammans 
med Psykologförbundet, då samtidigt 
andra grupper så som sjuksköterskor, 
läkare, ambulanspersonal och andra 
hade lyckats få med sig betydligt fler. 
För ett par år sedan var vi åtminstone 
ett 20tal psykologer, säger Malin Skog
lund, och fortsätter:

stockholms Prideparad 
lockade 45 000 deltagare

– Jag har förstått från diskussio
ner på Facebook att det fanns en viss 
rädsla, inte minst mot bakgrund av det 
som hände i Orlando. Men för perso
ner inom HBTQgruppen är det ju ett 
hot de nästan dagligen känner och om 
vi psykologer, en yrkesgrupp som ofta 

möter dessa i vårt arbete, inte 
står upp för HBTQpersoners 
rättigheter vem ska då göra det? 
Dessutom har vi som profession 

en ganska mörk historia där vi 
bidragit till ett förtryck av trans
sexuella, homosexuella etc. Där
för är den här typen av politiskt 

ställnings tagande mycket viktigt. 

Malin skoglund vill dock rikta en stor 
eloge till Psykologförbundet som 
deltar i paraden och till förbundets 
HBTQnätverk för alla de evenemang 
som arrangerades under Prideveckan.

– Det var mycket bra evenemang i år 
med föreläsningar under hela veckan. 
Pride blev både fest och väldigt infor
mativt! ●

PeteR ÖRn

Årets Prideparad i Stockholm den 30 juli lockade uppskattningsvis 
45 000 människor och 200 ekipage. Det blev en stor folkfest i en 
blandning av sol och regn, och Psykologförbundet gick även detta år 
med i paraden under parollen ”Stolt psykolog”. 

”en besvikelse 
att bara åtta 
psykologer  
gick i paraden”

Stor överrisk för självmord 
bland OCD-patienter

AKtueLLt

Ulrika Sharifi, 2:e vice ordförande, 
gick i täten för Psykologförbundet.
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stress håller akademiker hemma från jobbet
Var fjärde akademiker har 
stannat hemma från jobbet 
minst en dag det senaste året 
på grund av psykisk utmatt-
ning eller stress, visar en ny 
undersökning från saco. 

– det är allvarligt. Många 

har bilden av att de ska vila ut 
under semestern. Men man 
kan inte ta igen ett års pressad 
arbetsmiljö på fyra veckor, säger 
sacos ordförande göran Arrius. 

det är undersökningsföreta-
get Novus som på uppdrag av 

saco har undersökt situationen 
för landets arbetstagare med 
akademisk utbildning.●

 ■ Läs mer på: saco.se/ 
vara-fragor/rapporter/ 
akademikers-arbetsmiljo/
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Om kongressen röstar för valbered
ningens förslag kommer nuvarande 
ordförande i förbundsstyrelsen Anders 
Wahlberg att fortsätta sitt uppdrag till
sammans med Ulrika Sharifi, som 1:e 
vice ordförande. Som 2:e vice ordfö
rande föreslås Elinor Schad då Kerstin 
Twedmark avgår. 

– Vi har länge velat ha henne, så vi 
är väldigt nöjda! säger Julia Stenberg. 
Elinor Schad har lång erfarenhet av kli
niskt arbete men också av fackligt enga
gemang. Hon kan vara ett ansikte utåt 
och bangar inte för att intervjuas. 

Elinor Schad är ett känt namn inom 
Psykologförbundet där hon verkat i fle
ra roller: som ordförande i Yrkesfören
ingen Psifos, Psykologer inom förskola 

Det är en enad valberedning som presenterar förslag på ledamöter 
till förbundsstyrelsen, de olika råden och kongresspresidiet. 
– Jag tror det blir en väldigt bra styrelse med kompetenta personer 
som representerar stora delar av psykologin från hela landet,  
och dessutom med en bra köns- och åldersfördelning, säger  
Julia Stenberg, valberedningens ordförande.

Föryngring och ökad  
professionalisering

– men etnisk mångfald saknas

och skola, i arbetet med vägledning av 
elevhälsan 2010 samt ansvarig för den 
nyligen presenterade rapporten om 
psykologers arbetsmiljö. Att hon nu 
är intresserad av uppdraget beror på 
föränd rad livssituation. 

– Ja, jag har tidigare tackat nej på 
grund av att det är svårt att kombinera 
arbetet i förbundsstyrelsen med att ta 
hand om små barn, men nu har de bli
vit självständiga tonåringar och jag har 
mer tid till annat. Valberedningens för
slag gör mig väldigt glad! säger Elinor 
Schad, som säger sig brinna för frågor 
om barns och ungas utveckling och väl
mående.

– Jag tror att psykologer på alla nivåer 
behöver bli ännu mer synliga i samman
hang där psykisk hälsa och ohälsa beslu
tas kring och debatteras – och där har 
Psykologförbundet och förbundssty
relsen en viktig roll. För mig är det just 
kombinationen av professionsfrågor 
och fackliga frågor som gör arbetet ext
ra spännande. Jag hoppas kunna bidra 
med min erfarenhet från kommunal för
skola och skola och från universitetet.

Elinor Schad, som också granskar 
specialistarbeten inom specialist
utbildningen, betonar betydelsen av att 
psykologer får möjlighet att utbilda sig.

– Att förbundsstyrelsen bidrar till att 

psykologer ges rimliga förutsättningar 
genom att föra ut vikten av specialist
psykologer, specialisttjänster samt att 
utbildningen får göras på arbetstid är 
några delar i ett sådant arbete, säger hon. 

– Min ambition är att stimulera till en 
lyhördhet för medlemmarnas intressen 
och problem. Det kommer att bli spän
nande och utvecklande att få vara med 
och driva aktuella frågor tillsammans 
med förbundsstyrelsen, om nu kongres
sen röstar för att välja in mig.

den yngsta som föreslås till förbunds
styrelsen är Sara Renström, tidigare 
studeranderepresentant i styrelsen, och 
enligt Julia Stenberg, den som fått flest 
nomineringar. 

– Hon är en klippa! Hon har bidragit 
med klokskap, engagemang och visat att 
hon tar stort ansvar i styrelsens arbete. 
Hon är noggrann, ambitiös och har en 
stor passion för Psykologförbundets 
frågor, med ett särskilt fokus på HBTQ, 
genus och jämställdhetsfrågor, säger 
Julia Stenberg. 

Sara Renström är hedrad över för
troendet, och hoppas få fortsätta arbe
tet med HBTQ och bemötandefrågor 
inom förbundet.

– Om jag blir vald hoppas jag kunna 
bidra med konstruktiva diskussioner, 

”Maria nermark 
är orädd, hon 

vågar ställa 
obekväma 
frågor. Vilket 
är ett skäl  

till att vi just  
föreslår henne”

KONGRESSEN 2016 Valberedningens förslag

Julia Stenberg, valbered-
ningens ordförande
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Förslag på ledamöter i råden:

progressivt tänk och ett normkritiskt 
perspektiv under styrelsemötena, sä
ger Sara Renström. Sedan ser jag även 
arbetsmiljöfrågor som angelägna, bland 
annat utifrån den arbetsmiljöundersök
ning förbundet gjort och som till exem
pel gav oroväckande signaler vad gäller 
kvinnors arbetssituation. 

– Slutligen skulle jag vilja arbeta med 
ökad transparens i vad förbundet gör, 
för att få fler att engagera sig, stärka 
psykologkåren och göra psykologisk 
kompetens mer tillgänglig i samhället, 
säger Sara Renström.

Mer facklig kompetens i förbundssty
relsen har efterfrågats. Därför föreslås 
fackligt engagerade primärvårdspsy
kologen Anders Ljungström från Mun
kedal och Maria Nermark, som arbe
tar fackligt på heltid i Region Skåne.  
Nermark, känd för att vara orädd och 
våga sticka ut hakan, gjorde klart för 
valberedningen att hon skulle fort sätta 
med det, annars var hon inte intres

serad, säger Julia Stenberg.
– Det var just därför vi frågade henne; 

för att hon ställer obekväma frågor, inte 
anpassar sig till konsensus och vågar 
säga vad hon tycker. Dessutom har hon 
lång klinisk erfarenhet inom Bup, och 
har arbetat som chef. 

Även råden möbleras om och föryng
ringen är markant. Till Etikrådet 
föreslås Patrik Lind och Åsa Prest
byMagnusson, som arbetar inom Sta
tens institutionsstyrelse, till Specia
listrådet: Tatja Hirvikoski och Malin 
Öhman, och till Vetenskapliga rådet: 
Petri Partanen (ordförande) och Malin 
Broberg. 

Om valberedningens förslag går ige
nom har råden och förbundsstyrelsen 
föryngrats, fått en stor geografisk sprid
ning, liksom en bredd av olika inrikt
ningar. Däremot saknas mångfald vad 
gäller etnicitet. Något som Julia Sten
berg beklagar:

– Vi är missnöjda med att vi inte har 
lyckats få spridning av etnicitet. Men vi 

fick inte in en enda nominering av per
soner med utomnordiskt ursprung och 
har själva letat och varit i kontakt med 
flera, men alla har varit upptagna, säger 
Julia Stenberg och fortsätter:

– Jag vill uppmana medlemmar att 
till nästa kongress nominera personer 
med annan bakgrund än svensk.

nytt är att kongresspresidiet föreslås le
das av utomstående. De två ordförande
na som föreslås är Freddy Grip och Sara 
Svanlund, som inte är psykologer.

– Presidiet ska ju inte uttrycka egna 
åsikter och ståndpunkter, och det kan 
ibland bli knepigt med kongressombud i 
presidiet. Vi prövar nu med utomståen
de och ser hur det går. Vi ser det som 
ett steg i att professionalisera kongress
presidiet, förklarar Julia Stenberg.

– Det ska bli hemskt roligt att se om 
förslagen går igenom! Det har tidigare 
aldrig hänt. Vi i valberedningen är i alla 
fall så överens; vi har inte behövt rösta 
en enda gång. ●              KAJsA HeineMAnn

Anders Wahlberg, 
ordförande (omval)

Elinor Schad, 2:e 
vice ordförande

Ulrika Sharifi, 1:e  
vice ordförande (omval)

Thomas Drost
(omval)

Björn Hedquist
(omval)

 Martina Holmbom
(omval)

Magnus Rydén 
(omval)

Är detta nya FS?

Anders LjungqvistMaria Nermark Sara Renström 

NYVAL
NYVAL

NYVAL "Jag brinner för barns 
och ungas utveckling 
och välmående."

"Jag vill bidra med  
konstruktiva diskussioner, 
progressivt tänk och ett 
normkritiskt perspektiv"

Avgående ledamöter: 
Kerstin twedmark,   
Anna sandell,  
Patrik Holmberg och  
Kristina Pollack

 etiKRådet: 

Kristina taylor, ordförande, Anita 
Wäster, Bo Hejlskov elvén, Birgitta 
Johansson niemelä, Patrik Lind 
(nyval), åsa Prestby-Magnusson 
(nyval)

sPeCiAListRådet:

Carl åborg, ordförande (arbets- 
och organisationspsykologi),  
Malin Öhman (pedagogisk  
psykologi) (nyval), sofia strand  
och tatja Hirvikoski (klinisk  
psykologi) (nyval)

  VetensKAPLiGA Rådet:

 Petri Partanen, ordförande 
(pedagogisk psykologi) (nyval), 
Magnus sverke, vice ordförande 
(arbets- och organisationspsyko-
logi) (nyval) och Malin Broberg 
(klinisk psykologi) (nyval)

 FÖRtRoendeReVisoReR: 

Birgit Hansson, ordinarie. Marie 
olausson, suppleant (nyval)

 KonGRessPResidiuM: 
Freddy Grip och sara svanlund, 
ordförande (nyval), samt två-tre 
personer från kansliet

NYVAL
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U
nder i stort sett hela nuva
rande mandatperiod har 
förbundsstyrelsen arbetat 
med att få till stånd en mer 
övergripande villkorspoli

cy gällande arbetet med psykologers 
arbetsmiljö, löner och and ra villkor. 
Nu finns ett färdigt förslag. I policyn 
har förbundet formulerat de principer 
och visioner som ska vara vägledande 
i arbetet för att uppnå goda arbetsvill
kor och ett utvecklande och hållbart 
arbetsliv. 

– Med utgångspunkt från villkors
policyn kommer förbundsstyrelsen att 
arbeta fram ett villkorspolitiskt pro
gram som mer konkret och i detalj ska 
innehålla prioriterade områden och 
mål, och även utgöra underlag till för
bundskansliets arbete utifrån de frågor 

KONGRESSEN 2016 Villkorspolicyn

Psykologförbundets styrelse har tagit fram ett förslag till en villkors-
policy för det fackliga arbetet som ska läggas fram som en proposi-
tion vid kongressen.

– Vi vill kunna ta ett mer samlat grepp och, efter en förhoppnings-
vis ordentlig diskussion, få ett tydligt mandat att arbeta med dessa 
frågor på ett sätt som är väl förankrat i organisationen, säger Ulrika 
Sharifi, 2:e vice ordförande i Psykologförbundet. 

text: PeteR ÖRn  illUstRAtioN: KAti Mets

som är mest aktuella just då, säger Ulri
ka Sharifi, och fortsätter:

– Det villkorspolitiska programmet 
ska sedan revideras kontinuerligt uti
från de rapporter FS får från kansliet, 
våra föreningar och lokala fackliga för
troendemän, rådskonferenser och om
världen.

Villkorspolicyn ska vara vägledande 

för Psykologförbundets kontinuerliga 
arbete på såväl politisk som operatio
nell nivå, och i både det centrala och 
lokala förbundsarbetet. I policyn lyfts 
därför även det fackliga inflytandet på 
lokal nivå fram som en särskild punkt, 
med en skrivning om att Psykologför
bundet ska verka för att fler medlem
mar tar på sig olika förtroendeuppdrag. 
En hög representativitet gör Psykolog
förbundet legitima och trovärdiga som 
förbund, skriver förbundet bland annat. 

Eftersom arbetet för att motverka all 

”Vi lägger stort fokus 
på specialisttjänster 

för psykologer”

    Vägledande vision:

Kompetensutveckling 
ska löna sig!
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Ulrika Sharifi
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➤



form av diskriminering och osakliga 
skillnader mellan individer ska prägla 
förbundsarbetet generellt så har dessa 
frågor inte samlats under något särskilt 
avsnitt i förslaget till villkorspolicy. Det 
har däremot frågan om kompetens
utveckling. 

– Vi har formulerat policyn med un
derrubriker i kronologisk ordning, och 
då är ju kompetensutveckling grunden 
för att kunna utöva sitt arbete, göra 
karriär och få en bra lön, säger Ulrika 
Sharifi.  

Skillnader i kompetens inom psyko
logkåren och mellan enskilda individer 
måste tydliggöras, skriver förbundssty
relsen i villkorspolicyn, i syfte att öka 
både yrkesstatus och lön. Förbundet 
lyfter fram specialistutbildningen som 

den huvudsakliga vägen för psykolo
gers kompetensutveckling.

Karriärvägar är en annan viktig 
punkt i villkorspolicyn. Dessa ska vara 
tydligt utformade med väldifferentiera
de ansvarsområden under psykologens 
hela yrkesliv, och i det ligger även för
bundets arbete med att få till fler speci
alisttjänster. Legitimation för psykote
rapeuter, forskning och att psykologer 
i högre utsträckning anställs på fors
kartjänster lyfts fram som medel för att 
skapa fler och bättre karriärvägar.

– Just nu lägger vi stort fokus i arbe
tet med karriärvägar, framför allt i fråga 
om fler specialisttjänster för psykolo
ger. Fler specialisttjänster är något som 
efterfrågas av både arbetsgivare och 
psykologer, säger Ulrika Sharifi. 

strategin i lönearbetet bör även i fram
tiden syfta till att öka lönespridningen, 
förbättra löneutvecklingen och få till 
stånd en strukturell uppvärdering av 
psykologarbetet, liksom till att få bort 
osakliga löneskillnader mellan könen. 
Dessutom pekar villkorspolicyn på vik
ten av att arbetsgivare, som har behov 
av och utnyttjar psykologers specialist
kompetens, även visar det genom högre 
lön. Det bör även skapas fler lönekate

➤

”Många är bekymrade 
över arbets miljön,  

inte minst stress och hög 
arbetsbelastning, och vill 

att vi lägger ner mer  
arbete på den frågan”

KONGRESSEN 2016 Villkorspolicyn

gorier inom de kodsystem som tilläm
pas i olika sektorer.  

Arbetsmiljö och anställningsvillkor 
ingår som två egna punkter i villkors
policyn. Möjligheten till yrkesmässig 
och personlig utveckling är viktiga 
förutsättningar för en bra arbetsmiljö, 
liksom att motverka otydlighet i yrkes
roller och för hög arbetsbelastning. 

– Vi har fått in flera motioner som 
handlar om arbetsmiljön, medlemmar 
är inte minst bekymrade över stress 
och hög arbetsbelastning och det finns 
ett stort önskemål om att vi lägger ner 
mycket arbete på den här frågan, säger 
Ulrika Sharifi.

– Vår tanke i FS är att vi ska behandla 
propositionen om villkorspolicy samti
digt som vi behandlar alla bra motioner 
som vi fått in gällande arbetsmiljön för 
att på så sätt få en tydlig viljeyttring från 
kongressen inför nästa mandatperiod. 

Under punkten anställningsvillkor 
nämns bland annat betydelsen av vill
kor som främjar utveckling och ansvar, 
liksom trygghet och flexibilitet. Ulrika 
Sharifi uppger bland annat psykolog
assistenternas villkor samt utlands
utbildade psykologers villkor i Sverige 
som viktiga grupper att bevaka i fråga 
om anställningsvillkor. ●

12 PsykologtidNiNgeN NR 6 2016

Läs även artikeln om FS-förslaget till ny organisation för Psykologförbundet:

”Vi vill ta vara på medlemmarnas engagemang” 
på psykologtidningen.se.

Läs mer om kongressen
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Psykologförbundet har varit på plats i 
Almedalen varje sommar sedan 2003. 
Under åren har antalet seminarier, de
batter och deltagare ökat markant. De 
frågor som rör psykologin möter stort 
intresse från politiker, beslutsfattare 
och allmänhet. Under årets Almedals
vecka arrangerade Psykologförbundet 
bland annat seminarier om kvinnors 
sjukskrivning, om överdiagnostiseran
de och bemötande av personer med 
svag teoretisk begåvning och om elev
hälsan i skolan. Förutom egna semina
rier deltog psykologer i en mängd andra 
arrangemang.

Det är framför allt kvinnor som i allt 
större utsträckning blir sjukskrivna 
på grund av överbelastning, stress och 
psykiatriska diagnoser, visar statistik 
från Försäkringskassan. Och sjukskriv
ningstalen beräknas att fortsätta att öka 
om inte insatser görs för att komma till
rätta med problemet.

Varför framför allt kvinnor drabbas är en 
fråga som togs upp under ett av semi
narierna. Det har ibland förts fram att 
kvinnor är en svagare grupp:

– Men det har inget att göra med att 
kvinnor skulle vara svagare än männen, 
sa Magnus Sverke, professor i psykologi 
vid Stockholms universitet som redovi
sade aktuell forskning under Psykolog
förbundets seminarium.

– Arbetsmarknaden i Sverige är seg
regerad, kvinnor och män är verksam
ma inom olika sektorer i mycket högre 
utsträckning än i många andra länder.  

Facit efter Almedalen:

”Vi har lyckats 
nå ut i bruset!”

FACKLiGt Almedalen

 ■ Läs mer och se filmer från seminarierna 
på psykologforbundet.se

Anders Wahlberg

– Vi driver aktuella samhällsfrågor, som vad vi kan göra 
åt de höga sjukskrivningstalen på grund av psykisk 
ohälsa, i Almedalen. Psykologiska frågor är högaktuella 
i samhällsdebatten. Vi har fått respekt för vår kunskap 
och kompetens och är nu en part att räkna med, säger 
Psykologförbundets ordförande Anders Wahlberg.

Kvinnodominerade sektorer har också 
fler anställda per chef, en högre andel 
tidsbegränsat anställda, högre krav och 
lägre tillgång till resurser för att utföra 
arbetet på ett bra sätt, sa Magnus Sverke. 

Kvinnoyrken finns framför allt inom of
fentlig sektor där man ofta framhåller 
att resursbristen är stor. Vad kan man då 
göra för att komma tillrätta med prob
lematiken? Den frågan diskuterades av 
en panel med bland andra Kerstin Eve
lius, Nationell samordnare för området 
psykisk hälsa på socialdepartementet. 
Slutsatsen blev att det krävs ett ökat 
samarbete mellan olika instanser och 
inblandade aktörer och att alla behöver 
dra åt samma håll.

– Det blev en bra diskussion men vad 
som förvånar mig är att man från sam
hällets sida inte har tagit vara på den 
forskning som finns och som visar att 
det här är ett strukturellt problem och 
inget kvinnoproblem. För att komma 
tillrätta med de höga ohälsotalen inom 
offentlig sektor behöver ledarskapet 
förändras, kommenterar Anders Wahl
berg seminariet:

– Vi skulle kraftfullt behöva öka an
delen chefer inom offentlig sektor. Med 
så många underställda som är vanligt  
i dag hinner man helt enkelt inte se sina 
medarbetare, chefen hinner inte hjälpa 
till att prioritera arbetsuppgifter eller 
hålla utvecklingssamtal för att fånga 
upp olika signaler. Det dagliga, nära  
ledarskapet försvinner. Jag skulle vil
ja att politikerna säger: ”det här ska vi 

göra något åt!” fortsätter han.
En annan central fråga som Psykolog

förbundet drev i Almedalen var proble
met med att ställa en riktig diagnos och 
ge rätt hjälp till personer med svag teo
retisk begåvning. Det är en bortglömd 
grupp och en fråga som få tar upp, säger 
Anders Wahlberg:

– Jobben har blivit allt mer kompli
cerade och det finns en stor grupp med 
förmågor som samhället inte tar vara 
på. De har inga förespråkare – alla and
ra grupper som har någon svårighet har 
det. Då är det viktigt att vi psykologer, 
som vet hur man bäst anpassar arbetet 
till individen, slåss för den här grup
pens möjligheter att komma in i arbets
livet och slippa bli bidragsberoende.

Det är stigmatiserande att inte anses 
vara smart i dagens samhälle. 

– Även om man inte är teoretiskt be
gåvad kan man ha praktisk eller teknisk 
begåvning. Det behövs mer kunskap om 
att gruppen finns och att de är en re
surs, säger Anders Wahlberg.

Vad tar du med dig från årets Al-
medalsvecka?

– Jag ser det som att vi inleder diskus
sioner i viktiga frågor som går att följa 
upp senare. Vi har informella möten 
och samtal där vi blir kända, vilket gör 
det lättare att ta kontakt med besluts
fattare. Vi visar att vi tar vårt ansvar i 
samhället.●

text oCH Foto: CARin WALdenstRÖM
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Hösten 2015 var antalet asylsökande i 
Sverige rekordhögt. Något måste göras, 
ansåg regeringen. Efter en kort hand
läggningstid presenterades förslag om 
en skärpt asyllag. Trots den korta be
tänketiden (drygt 30 dagar) fick Justi
tiedepartementet in drygt 70 yttranden, 
varav 36 var från remissinstanser, övriga 
frivilliga. 

Sällan har så många remissinstanser 
– allt från professionsförbund som ar
betsgivareorganisationer (Saco, TCO) 
till Sveriges Kommuner och Landsting, 
Rädda Barnen, RFSL, UNICEF, Röda 
Korset, Amnesty och Sveriges advokat
samfund – riktat så massiv kritik. 

Asyllagen ansågs splittra familjer, öka 
den psykiska ohälsan, försvåra etable
ring i samhället och på arbetsmarkna
den och bryta mot Barnkonventionen. 
Majoriteten instanser saknade en kon
sekvensanalys och många såg en stor 
risk att trycket på och även hot mot 

personal inom kommuner, landsting 
och myndigheter skulle öka. 

Att samtliga remissinstanser 

”Använd den evidens och 
erfarenhet som finns!”

Att beslutsfattare inte tar hänsyn till evidens och erfarenhet är ett 
demokratiproblem, säger psykologen Solvig Ekblad angående den 
skärpta asyllagen. Hon får medhåll av många i kåren, däribland 
Anders Wahlberg, ordförande i Psykologförbundet.

– Det är märkligt att de fattar beslut utan att ta hänsyn till vårt och 
andra professionsförbunds underlag.

och lika många frivilliga svarar på en 
remiss ”är anmärkningsvärt och hör 
till ovanligheterna”, enligt Charlot
te Mattsson, handläggare på Justitie
departementet. Enligt henne är det 
också ovanligt att majoriteten av re
missvaren var så starkt kritiska. 

Ändå röstade riksdagen i somras ige
nom lagförslaget. Något många psy
kologer och forskare, däribland Psy
kologförbundets ordförande Anders 
Wahlberg, beklagar:

– Det mänskliga lidandet kommer att 
öka. Vi kommer se fler människor i kris. 
Vi vet att osäkerheten runt asyl innebär 
en ökad risk för stress, psykisk ohälsa 
och trauman för människor som redan 
är hårt drabbade. Dessutom minskar 
incitamenten för utländska akademiker 
att komplettera sin utbildning när kra
ven på försörjning prioriteras.

solvig ekblad, psykolog vid Akademiskt 
primärvårdscentrum och professor i 
mångkulturell hälso och sjukvårds
forskning vid Karolinska institutet, an

ser att det är ett demokratiproblem att 
politiska beslut tar så lite hänsyn till 
forskning och beprövad erfarenhet. 

– God hälsa är en förutsättning för 
arbete och studier och som underlät
tar integration i samhället. Människor 
som är födda i länder utanför EU är 
den grupp som generellt sett har sämre 
hälsa än infödda svenskar, såväl fysiskt 
som psykiskt. Om vi ska ta dessa män
ni skors psykiska hälsa på allvar måste 
vi göra mer för att skapa ett bättre mot
tagande. Men då måste beslutsfattare 
använda den evidens och kliniska erfa
renhet som finns, säger hon.

Solvig Ekblad vet vad hon talar om. 
Hon är involverad i en rad forsknings
projekt som berör vuxna asylsökandes 
och flyktingars samt ensamkommande 
barns psykiska hälsa och möjlighet till 
integration. Två dagar i veckan arbetar 
hon som klinisk psykolog i primärvår
den, hon håller kurser för läkare och 
psykologer. Hon är också en flitig före
läsare och debattör; i somras var hon i 
Almedalen för att tala om ensamkom
mande barn.

– Låt psykologin visa vägen! Vi be
höver inga fler utredningar! Primärt 
ska vi jobba med ett empatiskt förhåll
ningssätt och skapa trygghet som möj
liggör läkning. Hjälp till självhjälp av de 
basala behoven behöver komma först; 
äta, sova, motionera. Därefter, när de är 

TEMA: Psykisk ohälsa bland asylsökande

”Det är märkligt att politiker fattar 
beslut utan att ta hänsyn till kun-

skap och beprövad erfarenhet” 

Anders Wahlberg
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trygga och fått uppehållstillstånd, kan 
traumabehandling erbjudas vid behov. 
Samtidigt som vi utbildar nyanlända i 
hälsokunskap, ska vi utbilda på vård
utbildningarna och hos vårdgivarna.

Även psykolog AnnaClara Hollander, 
som forskar om psykisk ohälsa och 
dödlighet bland utrikesfödda och flyk
tingar och undervisar om faktorer som 
påverkar psykisk hälsa hos nyanlända 
och utrikesfödda som har varit i Sverige 
en längre tid, är mycket kritisk till den 
skärpta asyllagen.

– Mycket av det vi psykologer och 
forskare vet är riskfaktorer för att 
utveckla psykisk ohälsa har nu lag
stadgats. Det är mycket olyckligt. Att 
vara orolig över sin familj, inte veta 

vilka som får stanna och vilka som ska  
utvisas skapar stor oro och stress  
inte bara hos den enskilde utan drabbar 
hela familjen, barnen.

Psykisk ohälsa är vanligare bland ut
rikesfödda men dessa söker mer sällan 
psykiatrisk vård än de som är födda i 
Sverige menar AnnaClara Hollander. 

– Vi måste arbeta för att alla nyanlän
da, även de som nu riskerar att utvisas, 
som är i behov söker vård. Vi vet att in
tegration kan påbörjas när människor 
känner sig trygga så att de kan ta hand 
om sig själva – och sin familj. Först då 
kan de på allvar börja etablera sig i sam
hället och på arbetsmarknaden, säger 
AnnaClara Hollander och fortsätter: 

– Många asyl
sökande kom
mer såklart att 
behöva specia
listvård och där 
är psykologer 
nyckelpersoner. 
Men för det sto
ra flertalet asyl
sökande räcker 

god omvårdnad, stöd och hjälp till själv
hjälp långt för att motverka psykisk 
ohälsa. Även här kan psykologer göra 
ett viktigt arbete. 

– Jag tror på prevention. Tänk om vi 
kunde tänka lite friare, jag är kanske 
naiv nu, men tänk om vi kunde se till att 
många fler asylsökande fick möjlighet 
att cykla, vandra i skogen, simma i en 
sjö – utan att känna rädsla eller skräck.  
Om vården arbetade mer förebyggande 
och hälsofrämjande skulle vi se mindre 
psykisk ohälsa.

Psykolog  sabina Gušić,  som forskar om 
dissociation hos barn och unga som ut
satts för extrem traumatisering vid krig 
och/eller organiserat våld, och som i vå
ras var med om att initiera ett psykolog 
upprop mot lagförslaget, trodde att po
litikerna skulle lyssna och se ”att lag
förslaget om ny asyllag inte är värdiga 
ett samhälle som vill ha en god human 
rehabilitering för människor på flykt”. 

– Att begränsa anhöriginvandring 
innebär att familjer splittras, vilket 
kommer att få stora konsekvenser, inte 
minst för barnen. Att inte få förenas 
med sin familj eller veta när familjen 
kommer att återförenas innebär en stor 
psykisk påfrestning och oro för alla in
blandade och försvårar förutsättning
arna att skapa ett stabilt liv här, säger 
Sabina Gušić. Och nu när den lagliga 

”Vi måste göra mer 
för att skapa ett bättre 
mottagande i vården”

➤

Solvig Ekblad

FAKtA/den nYA AsYLLAGen:
 ■ innebär att uppehållstillstånd  

tidsbegränsas, anhörighets- 
invandring inskränks och kraven  
på försörjning skärps. 

 ■ Började gälla 19 juli 2016, är tillfällig 
och gäller till och med 19 juli 2019.

Anna-Clara Hollander
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TEMA: Psykisk ohälsa bland asylsökande

Det finns ett stort behov hos landets 
landsting att stärka sina insatser, på 
alla plan, från samtalsstöd till specia
listvård, för att kunna erbjuda ett gott 
omhändertagande och en god vård för 
nyanlända och asylsökande. 

– Vi uppmärksammade regeringen 
redan sommaren 2015 att trycket på 
Bup och vuxenpsykiatrin hade ökat 
markant, och att något behövde gö
ras, berättar psykiatrisamordnaren 

IngMarie Wieselgren, som arbetar på 
SKL med utvecklingsfrågor inom psy
kiatriområdet och som är initiativtaga
re till projektet. 

– Vi föreslog att vi skulle göra en kart
läggning för att utreda hur vården bätt
re kan bemöta och identifiera behoven 
hos nyanlända, men också vilka resur
ser som krävs för att stärka personalen 
i arbetet. Men vi fick inget gehör. Någ
ra månader senare kom det många nya 
asylsökande till Sverige, först då fick vi 
klartecken av regeringen att göra en pi
lotstudie. Värmlands läns landsting er
bjöd sig att delta, så vi kastade oss över 
dem direkt och körde ett intensivt race 

för att snabbt få resultat.
IngMarie Wieselgren hänvisar till 

den pilotstudie som SKL gjorde hös
ten 2015 tillsammans med bland andra 
Värmlands läns landsting. I projektet 
identifierades åtta åtgärder/moduler 
som krävs för att skapa en positiv häl
soutveckling. Arbetet bestod till stor del 
av en nationell insamling av ”bestprac
tice”metoder parallellt med utprov
ning av insatser på plats i Värmland. Pi

lotstudien, som finns dokumenterad i 
rapporten Positiv hälsoutveckling för 

asylsökande och nyanlända (2016), re
sulterade i att regeringen i somras gav 
beskedet att ge 30 miljoner för att SKL 
ska sprida kunskapen till landets övriga 
landsting. 

ungefär vid samma tid klubbades den 
nya asyllagen igenom i riksdagen. Först 
kändes det hopplöst, säger IngMa
rie Wieselgren. Hur motivera sig själv 
och andra att det är viktigt att utbilda 
vårdpersonal att skapa positiv hälsout
veckling hos nyanlända samtidigt som 
förutsättningarna för asylsökande för
ändrats så drastiskt? Men att låta upp
givenheten ta över, var ingen utväg.

– Visst är jag starkt kritisk till lagen, 

nationell satsning på  
asylsökandes vårdbehov

vägen till familje återförening stängs 
kommer fler barn utsättas för den livs
farliga vägen över Medelhavet, med en 
överhängande risk att många fler dör på 
färden. 

Hon funderar över varför politiker 
inte lyssnade på deras synpunkter. Det 
förvånar henne att kunskap och erfa
renhet inte värderas tillräckligt. Säger 

att hon inte vill vara 
kritisk mot Psyko
logförbundet, men 
kanske skulle de 
varit ännu tydligare 
med sitt budskap. 
Kanske skulle hon 
själv varit mer aktiv.  

– Oavsett måste vi 
psykologer fortsät
ta uttala oss i frågor 

som dessa. Det är viktigt att vi som kår 
har en röst i samhällsdebatten, då vi har 
den kunskap och kompetens som krävs 
för att förstå konsekvenserna som ett 
lagförslag som denna för med sig, hur 
svårt det drabbar människor, säger Sa
bina Gušić.

 
Varför lyssnar inte politiker på er med 
kunskap och erfarenhet? Kunde Psyko-
logförbundet ha gjort mer för att stop-
pa lagförslaget? 

– I många fall lyssnar de på oss. Men 
det är märkligt att politiker inte tar kun
skap på större allvar. Att de fattar beslut 
utan att ta hänsyn till vårt och andra pro
fessionsförbunds kunskap och beprövad 
erfarenhet, säger Anders Wahlberg.

 
solvig ekblad föreslår att Psykologför
bundet ska initiera en workshop för att 
tillsammans skapa bättre samverkan 
och där forskares och psykologers kun
skap och kompetens mer kan tas tillvara.

– Låt Psykologförbundet bjuda in 
socialministern, inrikesministern, ar
betsmarknads och etableringsminis
tern, justitie och migrationsministern,  
Läkarförbundet, Arbetsförmedlingen, 
Socialstyrelsen, Länsstyrelsen och and
ra berörda för att komma överens om 
hur en hållbar samverkan ska se ut. Jag 
är förvånad att det inte har gjorts för ett 
år sen, säger Solvig Ekblad. ●  

KAJsA HeineMAnn

”Vi kan inte ta bort det 
onda, men vi kan hjälpa 
till att hitta verktyg att 
hantera det som gör ont”

Ing-Marie Wieselgren 

➤

Landstingen måste bli bättre på att identifiera vårdbehoven hos och 
mottagandet av asylsökande. SKL, som fått 30 miljoner av Social-
departementet, vill nu utbilda personalen.

– Vi behöver stärka samtliga insatser för att främja hälsa – som i 
sin tur medför en snabbare etablering, säger psykiatrisamordnaren 
Ing-Marie Wieselgren.

Sabina Gušić
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men i stället för att tappa hoppet börja
de jag tänka: Vad kan vi göra? Det bästa, 
som jag ser det, är att fortsätta arbeta 
för att vården ska bli bättre och att alla 
människor får ett gott omhändertagan
de, och det gäller även de som ska utvi
sas. Hur hemskt det än är så är det bätt
re att de fått god vård i Sverige, då tror 
jag att de har större möjlighet att kla
rar sig i livet även då de utvisas, säger 
IngMarie Wieselgren och fortsätter: 

– Vi kan inte ta bort det onda, men vi 
kan hjälpa till att hitta verktyg att han
tera det som gör ont.

Vad krävs för att skapa en positiv 
hälso utveckling för nyanlända? 

– Först och främst måste alla få en 
hälsoundersökning, säger IngMarie 
Wieselgren. Så är det inte i dag. Färre 
än 50 procent kommer till den under
sökning som erbjuds. Dessutom måste 
undersökningen ha med frågor om den 
psykiska hälsan.

Utöver en bättre utvecklad hälsoun
dersökning bör landstingen erbjuda 
stödjande samtal och hälsostöd till de 
som behöver, samt se till att viktig infor
mation för de asylsökande är lättförstå
elig och finnas tillgänglig på flera olika 
språk. Asylsökande bör, om så behövs, 
erbjudas kulturanpassad internetbase
rad KBT för att hantera ångest, stress 
och sömnbesvär, och personal föreslås 
vid svårare problematik få telefon och 
videohandledning av specialister. 

– Målet är att alla landsting ska få 
möjlighet att ta del de arbetsmetoder 
och verktyg som nu finns tillgängliga. 
Det blir en utmaning! Landstingen får 
själva välja ut kontaktpersoner som se
dan får göra spridningen i sitt landsting, 
berättar IngMarie Wieselgren.

SKL: s första utbildningsdag för lands
tingens kontaktpersoner är den 6 sep
tember i Stockholm. Många fler utbild
ningsdagar i olika moduler kommer ske 
under hösten och kommer att beskrivas 
på www.uppdragpsykiskhälsa.se ●

KAJsA HeineMAnn

1 Varför har regeringen inte tagit hän-
syn till den kritik och den kunskap, 

beprövad erfarenhet och forskning som 
finns hos remissinstanserna? 

– de åtgärder som har vidtagits är 
tillfälliga men nödvändiga för att tillfälligt 
anpassa de svenska asylreglerna och ska-
pa ett mottagande och en etablering som 
fungerar. det stämmer att många remissin-
stanser har varit kritiska. Vi har lyssnat och 
tagit del av de synpunkter som framförts 
och vissa justeringar har gjorts.

2  Många tror att trycket på psykiatrin 
och Bup nu kommer att öka. Vad har 

regeringen gjort för att förstärka vården 
så att personal kan erbjuda god vård? och 
varför finns inte informationsmaterial på 
olika språk om hur lagen ska tolkas? 

– i den ändringsbudget som följde 
överenskommelsen om migrationsfrågor 
tilldelades landstingen nästan en och en 
halv miljard kronor för att kompensera för 
ökade kostnader i samband med flykting-
mottagandet, utöver ordinarie ersättningar 
för exempelvis hälsoundersökningar. 
Regeringen har också aviserat 10 miljarder 
per år i generella statsbidrag till kommuner 
och landsting.

 – genom en överenskommelse med 
sveriges kommuner och landsting satsar vi 
också 845 miljoner kronor för att stimulera 
och stödja huvudmännen utifrån olika 
fokusområden och lyfter där fram särskilt 
utsatta grupper, vilket kan vara asylsökan-
de och nyanlända.  

3 Lagförslaget har kritiserats för att   
sakna en konsekvensanalys av lagens 

inverkan på nyanlända men också på 
personal som arbetar med denna mål-
grupp samt de som har öppnat sina hem 

”det stämmer att
många remissinstanser 
har varit kritiska”

4 frågor till folkhälso-, sjukvårds- och 
idrottsminister Gabriel Wikström med 
anledning av den massiva kritik från 
remissinstanserna angående den nya 
asyllagen, som trädde i kraft 19 juli.

 ■ ”Förslag på nationell satsning för asyl-
sökande med psykisk ohälsa” (31/3 2016)

 ■ Hela rapporten finns här: Positiv hälso-
utveckling för asylsökande och nyanlända

Gabriel Wikström

för ensamkommande barn. Hur ser du på 
den kritiken? 

– Vi har gjort en analys av konsekvenser-
na, den finns med i propositionen. sedan 
behöver vi givetvis utvärdera den här 
tillfälliga lagstiftningen, precis som man 
gör med andra lagförändringar.

4 sKL har fått 30 miljoner av regering - 
en för att utbilda utbildare inom lands-

tingen, efter ett pilotprojekt som gjorts i 
Värmland. i studien, som tagits fram av 
forskare och behandlare, framkommer 
vad som gagnar positiv hälsoutveckling 
för asylsökande. Flera faktorer som anses 
leda till positiv hälsoutveckling är sådana 
som riksdagen nu lagstadgat bort; hur går 
det ihop?

– socialstyrelsen uppskattar förekom-
sten av psykisk ohälsa bland asylsökande 
i sverige till omkring 20–30 procent, med 
högre förekomst av posttraumatiskt stres-
syndrom jämfört med övriga befolkningen. 
det är viktigt att detta uppmärksammas i 
de ordinarie strukturerna.

 – skl har fått medel för en nationell 
spridning av insatser om positiv hälsout-
veckling för nyanlända och asylsökande 
för att effektivisera och förbättra vården för 
asylsökande och nyanlända. det ska för-
bättra kvaliteten i hälsoundersökningarna, 
göra det lättare att identifiera behov och 
erbjuda tidiga insatser för att förebygga 
särskilt den psykiska ohälsan. 

Psykologtidningen bad om en telefoninter-
vju med Gabriel Wikström, men fick beskedet 
att han enbart svarar på frågor via mejl. Där- 
av saknas följdfrågor och möjligheten att få 
tydligare svar där det hade behövts. ●

KAJsA HeineMAnn

 ■ Läs en längre version på psykologtidningen.se

fo
to

: k
ri

st
ia

n
 p

o
h

l



18 PsykologtidNiNgeN NR 6 2016

TEMA: Psykisk ohälsa bland asylsökande

”Vi måste lära oss ta tillvara  
flyktingars egen kapacitet”

Det finns en tendens att tala om asylsökande som en homogen 
grupp då psykisk hälsa diskuteras, trots att det är en rad faktorer 
som påverkar hälsan – inte minst de egna och gruppens 
inneboende resurser till återhämtning.

– Det finns en potentiell kapacitet för återhämtning som vi 
måste lära oss att mobilisera, säger Fredrik Saboonchi, professor 
i hälsopsykologi vid Röda Korsets högskola.  

En rad faktorer kan påverka en asylsö
kandes psykiska hälsa. Viktigast är upp
levda trauman, men även när de flydde, 
flyktväg, upplevelser före och under 
flykten och inte minst hur länge och 
under vilka omständigheter den asyl
sökande vistats i det land där han eller 
hon sökt asyl. Dessutom finns det hos 
många en betydande inneboende kapa
citet för återhämtning efter en flykt och 
traumatiska upplevelser om de erbjuds 
rätt förutsättningar i det nya landet. 

Fredrik Saboon
chi, som även är knu
ten till Insti tutionen 
för klinisk neur o

vetenskap vid Ka
rolinska institutet, 
leder forskningstea
met Hälsofrämjande 

Interventioner och Resiliens på Röda 
Korsets högskola. 

Nu ansvarar han bland annat för en 
av de största populationsstudier som 

gjorts gällande flyktingars psykiska 
hälsa: 4 000 män och kvinnor, främst 
från Syrien och som fick uppehållstill
stånd i Sverige under åren 20122014, 
har blivit tillfrågade att svara på en 
enkät om bland annat psykisk ohälsa, 
postmigrationsstress, faktorer i det nya 
landet som upplevts negativt men även 
som sådana som bidrar till ett ökat psy
kiskt välbefinnande.

– Vi gör studien för att det i dag saknas 
storskaliga studier på gruppnivå kring 
hur det är att leva under flykt, utma
ningar i det nya landet, faktorer som 
är positiva respektive negativa för den 

psykiska hälsan, etc. Hos den enskilde 
finns både en sårbarhet och ett behov 
av stöd, men också en potentiell kraft, 
färdigheter som kan ha svårt att kom
ma till uttryck i en ny miljö som är svår 
att navigera i. Det här är resurser som vi 
måste lära oss mobilisera, säger Fredrik 
Saboonchi. 

Under 2015 kom det drygt 160 000 
asylsökande till Sverige, de flesta från 
Syrien. Och även om det finns studier 
om psykisk hälsa från såväl 1970, 1980,  
och 1990talen gällande flyktingar från 
bland annat Balkan och Mellanöstern, 
så ser dagens flyktingström så annor
lunda ut att dessa studier och resultat 
är svåra att överföra till den nuvarande 
situationen. 

– Dels kan den sociokulturella situa
tionen i hemlandet se mycket olika ut. 
För syrierna handlade det om att läm
na ett land som för inte så länge sedan 
hade en stark infrastruktur, medan ex
empelvis afghanska flyktingar kommer 
från en miljö som under många år varit 
hårt krigsdrabbat. Dels har de tidigare 
studierna som regel blundat för den 
livssituation som väntar i det nya landet 
och vad den betyder för återhämtning
en, säger Fredrik Saboonchi.

Att villkoren i det nya landet kan ha stor 
betydelse för den psykiska hälsan visar 
inte minst erfarenheter från Australien, 
som använt sig av både permanenta och 
tillfälliga uppehållstillstånd. Den som 
beviljas ett tillfälligt uppehållstillstånd 
riskerar att hamna i ett limbotillstånd, 
med en stor osäkerhetskänsla inför 
framtiden och svårigheter att starta ett 
nytt liv. Det finns forskare som hävdar 

”Hos den enskilde finns 
både en sårbarhet och en 

potentiell kraft”

Fredrik Saboonchi
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Mellan 1 och 76 procent av alla flyk
tingar har utsatts för någon form av 
tortyr. Det visar en genomgång av ve
tenskapliga studier på området. I lit
teraturgenomgången, som gjorts av 
svenska forskare och som publicerades 
i tidskriften Torture i juni 2016, fram
går dessutom att psykisk ohälsa är två 
till tre gånger vanligare bland flykting
ar som utsatts för tortyr jämfört med 
andra flyktingar.  

En av forskarna bakom studien är 
Fredrik Saboonchi, professor i hälso
psykologi vid Röda Korsets högskola.

– Hälften av studierna visar  
att närmare 30 procent varit utsatta för 
det och en fjärdedel av studierna visar  

tortyr en stark prediktor för psykisk ohälsa

 ■ Läs hela studien Prevalence of torture 
and other war-related traumatic events 
in forced migrants: A systematic review i 
torture, vol 26, nr 2 2016  

att andelen är över 40 procent, säger 
Fredrik Saboonchi. 

Den grupp som uppgav flest fall av 
tortyr i sina hemländer (76 procent) var 
flyktingar och asylsökande från Iran 
och Turkiet och som kom till Nederlän
derna i slutet av 1980talet. Näst högst 
andel var flyktingar från Afghanistan 
som sökt asyl i Japan och därefter kam
bodjaner som sökt asyl i USA. 

Andelen flyktingar som uppgav att de 
utsatts för sexuella övergrepp var gene
rellt sett relativt låg. Det kan enligt fors
karna eventuellt delvis förklaras av att 
frågan upplevs som så känslig att den 
som drabbats inte vill berätta om det.

Tortyr är enligt litteraturgenomgång

en den starkaste prediktorn för psykisk 
ohälsa; det var bland annat två till tre 
gånger vanligare med psykisk ohälsa 
bland asylsökande som upplevt tortyr 
och sökt asyl i Danmark jämfört med 
motsvarande flyktingar som inte upp
levt tortyr.

Läs en längre version av artikeln på 
Psykologtidningen.se (publicerad 9/8)

Resultaten har sammanställts av  
Erika Sigvardsdotter, postdoc på Röda 
Korsets högskola. ●                   PeteR ÖRn

att den typen av livsvillkor i det nya lan
det kan spela lika stor roll för den psy
kiska hälsan som tidigare upplevelser 
av trauman.

– Därför tror jag att de nya asylregler 
som beslutats av Sveriges Riksdag kan 
få mycket negativa effekter. Det betyder 
mycket för en asylsökandes psykiska 
hälsa och återhämtningen att få återför
enas med sin familj och andra de kan få 
stöd av, säger Fredrik Saboonchi.

– Jag förstår även av vittnesmål från 
kolleger inom Röda Korset och som 
arbetar med behandling att sådana 
faktorer, som egentligen ligger utanför 
behandlingen, ändå inverkar mycket på 
hur framgångsrik behandlingen ska bli.

Frågorna i enkätstudien är översatta till 
arabiska och har med hjälp av psykolo

ger på Röda Korset formulerats på ett 
sätt som ska underlätta svar genom att 
de är kulturellt anpassade och inte ska 
upplevas för påträngande. De ska vara 
möjliga att besvara utan att öka risken 
för ”återupplevelser” av svåra trauman. 
Information om studien har spridits ge
nom bland annat arabiska sociala medi
er. I juni ”stängdes” enkäten och nu på
går de första analyserna av svaren. 

– Vad vi redan kan se är indikationer 
på att andelen med en svårighetsgrad 
av psykisk ohälsa som skulle motivera 
professionell behandling är större än 
vad man föreställt sig och vad tidigare 
studier visat, men att det är mycket få 
som erbjuds det. 

Under hösten ska datan analysers ut
ifrån en rad frågeställningar: trauman 
före, under och även efter flykten, post

migrationsstress, förekomst av ångest/
depression/PTSD, individ, grupp och 
familjeförankrade resiliensresurser 
(resurser återhämtning), förväntning
ar på och inställning till det nya landet, 
med mera. Målsättningen är att få fram 
en bild av hur det ser ut på gruppnivå, 
inte på individnivå.

– Källor till resiliens, faktorer som 
gynnar återhämtning, har hos oss bli
vit lite av ett medelklassfenomen och 
har inte varit föremål för studier bland 
flyktingar. Men kan vi öka kunskapen 
om dessa faktorer på grupp och indi
vidnivå bland flyktingar och hur dessa 
verkar över tid så har vi förhoppnings
vis möjlighet att mobilisera samhällets 
resurser på ett bättre sätt, säger Fredrik 
Saboonchi. ●

PeteR ÖRn
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nYtt FRån FÖRBundet

11 241 medlemmar  
1 augusti 2016

Psykologförbundet har

Ny grundkurs för  
förtroendevalda
Nästa grundkurs för förtroendevalda äger 
rum 19-21 oktober på Friiberghs Herr-
gård utanför stockholm. inbjudan med 
anmälnings möjligheter kommer senare, 
notera datumet så länge. 

Utbildningen vänder sig till dig med  
0-2 års erfarenhet av fackligt arbete.

Psykologidagarna 2017
den 30 – 31 mars 2017 är det dags för Psy-
kologidagarna som äger rum på stockholm 
Waterfront i centrala stockholm. 

temat är Förändring. i samband med Psy-
kologidagarna kommer stora Psykologpriset 
att delas ut. Mer info om det spännande 
programmet för Psykologidagarna kommer 
efter sommaren. 
Håll utkik på: http://psykologidagarna.se/

LedARen
ulrika edwinson, förbundsdirektör
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nledningsvis vill jag rikta ett stort 
och varmt TACK till Carin Wal
denström, som vid månadsskif
tet augusti/september slutar som 

chefredaktör för Psykologtidningen 
efter många års arbete för tidningen i 
olika roller. Under Carins år som chef
redaktör har tidningen utvecklats på 
många sätt, och när Carin nu väljer att 
ägna mer tid åt eget skrivande önskar 
jag och alla på förbundet henne stort 
lycka till! 

Det känns spännande och väldigt 
roligt att säga välkommen till den nye 
chefredaktören Lennart Kriisa. Len
nart tillträder 1 oktober och kommer 
närmast från tidningarna Lag & avtal 
och Arbetarskydd, där han varit chefre
daktör.    

Under politikerveckan i Almedalen 
genomförde Psykologförbundet flera 
välbesökta seminarier. Några exempel: 
kvinnors psykiska ohälsa – varför ökar 
den och vad kan vi göra, vem är det som 
har ansvar för barns hälsa, SKL:s tan
kar om att utöka skolhälsans uppdrag, 
problemet med nätmobbning och hur 
väl samhället och vården kan bemöta 
de med svag teoretisk begåvning. Hur 
får vi ett samhälle där alla får plats? 
Psykologförbundets ordförande Anders 

”Mycket på gång inom Psykologförbundet!” 

Wahlberg var också mycket efterfrågad 
och deltog i flera seminarier som andra 
aktörer arrangerade. Förbundets egna 
seminarier filmades och går att se på 
vår hemsida.

Antalet psykologer som deltog i olika 
paneler och workshops med forskning 
och andra inspel var stort under årets 
Almedalsvecka. Ett exempel på hur 
psykologisk forskning och kunskap kan 
användas inom förhandlingsområdet 
är ett forskningsprojekt som pågår vid 
Stockholms universitet om psykolo
giska perspektiv på verksamhetsnära 
lönebildning och lönesättning. Ett pro
jekt om drivkrafter i arbetet som det ska 
bli mycket spännande att följa! 

en aktuell fråga just nu är regeringens 
förslag från i våras att skapa drivkrafter 
för att sjukskrivna arbetstagare ska kun
na återgå i arbete, så kallad hälsoväx
ling. Parterna på den kommunala sek
torn, där förbundet ingår i Akademiker 
Alliansen, har under sommaren haft en 
intern process i frågan. I korthet föreslår 
regeringen att arbetsgivarna ska betala 
en särskild sjukförsäkringsavgift från 
och med dag 91 i sjukfallen. Regeringen 
uppmanar samtidigt parterna att ge
mensamt avge en avsiktsförklaring om 

hur man vill jobba för att vända utveck
lingen med höga sjuktal. I så fall kan för
slaget om sjukförsäkringsavgift slopas. 

Ett arbete pågår mellan Akademiker
Alliansen, övriga arbetstagarparter och 
SKL för att ta fram en sådan avsiktsför
klaring. Det finns redan idag ett etable
rat arbete mellan parterna som tar sitt 
avstamp i FAS05 (samverkansavtalet), 
i den gemensamma föreningen Sunt
arbetsliv och den forskning inom ar
betslivsområdet som bedrivs via Afa för 
att samla kunskap och arbeta stödjande 
och förebyggande med lokala parter. 
Avsiktsförklaringen kommer att utgå 
från pågående arbetsformer och ta sikte 
på hur det kan utvecklas. Att parterna 
kan arbeta tillsammans med att skapa 
förutsättningar för en god arbetsmil
jö för alla arbetstagare är dessutom en 
trovärdighetsfråga för den svenska för
handlingsmodellen. Avsiktförklaringen 
förväntas vara klar inom kort. Det blir 
således en höst med arbetsmiljö i fort
satt fokus. 

Det här är endast ett axplock av de 
viktiga frågor som är aktuella under 
hösten. Genom hemsidan och Psykolog-
tidningen kan du hålla dig informerad – 
och följ oss gärna på Facebook!           

uLRiKA edWinson
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Psykologiguidens program 
för Psykologiscenen på 
Bokmässan i september är 
nu klart med reservation för 
mindre ändringar. 

en rad författare, psyko-
loger, hjärn- och psykologi-
forskare, psykiatriker med 
flera, gästar scenen, bland 
andra: Alexander Perski, 
Allan linnér, Anna Bennich 
karlstedt, Anna kåver, An-
ders Hansen, Annika lantz, 
Bo Hejlskov elvén, Carolina 
klüft, emma seppälä, Jens 
lapidus, katarina Wenn-
stam, lars H gustafsson, 
lars Nyberg, lena Anders-

60 eller äldre?
Bli medlem i seniorernas  
förening! Mer info finns på 
förbundets hemsida. 

För nytt från förbundet svarar press- och 
informationsansvariga susanne Bertman:  
susanne.bertman@psykologforbundet.se

Akademiker förföljs och åsiktsfri-
het och fri rörlighet för forskare 
begränsas. detta innebär ett hot 
mot demokrati och mänskliga 
rättigheter, men minskar också 
möjligheter till forskning och ut-
veckling både i turkiet och i den 
övriga världen. det konstaterade 
förbundsordförande Anders 
Wahlberg i ett uttalande från 
världskongressen i psykologisk 
vetenskap i yokohama, Japan. 
Hela uttalandet kan läsas på 
www.psykologforbundet.se

Många psykologer i Almedalen  
samtalen om samhällsfrågor 
engagerar många och Al-
medalsveckan i Visby fortsätter 
att utvecklas. i år genomförde 
1756 olika organisationer 3796 
evenemang kring samhällsfrå-
gor. Ännu fler organisationer 
var på plats som medverkande 
och deltagare i evenemang. 
Årets största ämnen var Vård/
omsorg, Hållbarhet och Barn/
ungdom. 

i detta myller fanns också 
Psykologförbundet som i år 
arrangerade fyra välbesökta 
seminarier och bjöds in att 
medverka i andras semina-
rier.  Förbundsordförande 
Anders Wahlberg var nöjd efter 
dagarna i Almedalen: ”det var 
över förväntan. Många samtal, 
möten, nätverkande och bra 
seminarier.”

det var också ovanligt psyko-
logtätt i Visby i år. Vi räknade 
till närmare 40 psykologer som 
närvarade i Almedalen och 
medverkade i förbundets och 
i andras seminarier med stor 
variation av ämnen. 

 
se Psykologförbundets  
filmade seminarier här: 
www.psykologforbundet.se/
Almedalen2016/

Fs-möten 2016:

son, liria ortiz, Martin Forster, 
Mattias stølen due och Åsa 
Nilsonne. 

du kan hitta programmet här: 
www.psykologiguiden.se/ 
psykologiscenen_program

programpunkter  
Bokmässan 2016

Förbundsordförande Anders 
Wahlberg var mycket nöjd 
med förbundets medverkan i 
Almedalsveckan. 

Psifos och Psyko-
logförbundet bjöd 
in till ett uppskattat 
trädgårdsmingel.

Anna Sandell, ordförande för 
Psifos, hade flera uppdrag 
under Almedalsveckan.

Psykolog Johan Waara 
deltog i seminariet 
Överdiagnostisering.

Johan Waara modererade seminariet om Jämställd hälsa. Fr v: psykiatri-
samordnare Kerstin Evelius, försäkringsdirektör Lars-Åke Brattlund, stats-
sekreterare Therese Svanström Andersson och professor Magnus Sverke.

Hans-Peter Mofors 
och Susanne 
Nordling deltog 
i  semi nariet Rätt 
smart Rätt vård.

Häxjakt på 
akademiker 17-18 november 

18-20 november (KonGRess)
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neuropsykologernas Riksstämma 7-8 november

7 november     
09.00-        Registrering och kaffe

10.00-10.30   introduktion 

10.30-11.15   Visuospatial funktion. Vad är det vi mäter?  
                            stefan Winblad

11.30-12.15   Hjärnans inre liv – om hjärnans vilonätverk med  
                             särskilt fokus på ”default mode”. lars Nyberg

12.15-13.30   lunch 

13.30-14.30   Rey Complex Figure Test – den teoretiska och kliniska  
                            bakgrunden för användning av RCFT i neuropsykolo- 
                            giska utredningar. Håkan Nyman

                            Boston Qualitative Scoring System (BQSS) – en  
                            kombination av kvalitativ och kvantitativ bedömning 
                            av Rey Complex Figure Test. gunilla Hellberg edström

15.00-15.45   Visuospatial neglekt: ett fenomen med många uttryck. 
                            Hans samuelsson

16.00-16.45   Spatial funktion: en översikt med parietalloben i fokus. 
                            Hans samuelsson

8 november 
08.45-09.30   Från visuospatiala funktioner till PASS-modellen för  
                            neurokognitiva processer. Niklas Fröst & Petri Partanen

09.45-10.45   Locomotor control, navigation and executive function  
                            in typical development and in children with brain  
                            lesions. Vittorio Belmonti

11.15-12.15   Is it time to stop hunting for Unicorns? The quest for a 
                            test of right hippocampal function in epilepsy surgery.  
                            sallie Baxendale
12.15-13.15   lunch 

13.15-14.00   Visuospatiala uppgifter i Wechslerskalor – vad ska vi 
                            ha dem till? Aniko Bartfai 

14.15-15.00   Föredrag om Nld (rubrik ej fastställd). eva Billstedt

15.00-15.30   Avslutning 

Habiliteringspsykologernas, Poms, höstkonferens 
i år har vi glädjen att kunna presentera Valerie gaus från UsA som en av 
huvudtalarna. Valerie gaus är internationellt känd både för sitt kliniska 
arbete och för sina böcker om psykologisk behandling för personer med 
autismspektrumtillstånd. Förutom att föreläsa håller hon i workshop för 
dem som vill fördjupa sina kunskaper om kBt vid Asd. 

Även för dig som arbetar med personer med andra funktionsnedsätt-
ningar, barn eller nätverk är utsikterna för högintressanta föreläsningar, 
seminarium och samtal, ovanligt goda. 

när: 13-14 oktober 

Var: Quality Hotel, Nacka

tema: Psykologisk behandling och funktionsnedsättning

Pris: Medlem: 2 000 kr för 1 dag, 3 800 kr för 2 dagar.  
icke-medlem: 2 500 kr för 1 dag, 4 200 kr för 2 dagar.

Anmälan och information: www.poms.nu

Årsmöte hålls i anslutning till konferensen. Alla medlemmar är varmt 
välkomna!

PRoGRAM
torsdag 13 oktober
08:00    Registrering och kaffe
08:45    Poms ordförande Anna tidman hälsar välkommen 
09:00    Föreläsning I: Valerie gaus: kBt vid Asd
10:45    Föreläsning I forts: Valerie gaus: kBt vid Asd
12:00    lunch
13:15    Workshop I: Valerie gaus: kBt vid Asd, del 1 

Seminarium I: lena sorcini, Marina af schultén, Anna eskner:  
Mentaliseringsbaserad terapi i habiliteringen

15:00    Workshop I: Valerie gaus: kBt vid Asd, del 2 
Seminarium II: Marianne Ryberg: Cool kids Asd i habiliteringen

17:00    Poms årsmöte
19:00    Festmiddag

Fredag 14 oktober
08:30    Panelsamtal: kerstin evelius, nationell samordnare psykisk 

hälsa och barnombudsmannen Fredrik Malmberg.

09:30    Seminarium III: Johan Pahnke: ACt för unga och vuxna  
med Asd, del 1 
Seminarium IV: elisabeth Bjernevall Nygren: Psykoterapi-   
mottagningen lindens utvecklingsarbete 
Seminarium V: gunilla Bromark: Psykologisk behandling till  
personer på låg funktionsnivå, del 1

11:00    Seminarium III: Johan Pahnke: ACt för unga och vuxna  
med Asd, del 2 
Seminarium VI: Ulla Ader och inga lundblad danielsson:  
Theraplay 
Seminarium V: gunilla Bromark: Psykologisk behandling till 
personer på låg funktionsnivå, del 2

12:00    lunch

13:15    Föreläsning II (streamad): Julie Brown: emotionsreglering  
och intellektuell funktionsnedsättning, del 1 
Seminarium VII: tiina Holmberg Bergman: NAVigAtoR-ACt i 
grupp för föräldrar till barn med Asd, del 1 
Seminarium VIII: lydia springer: Psykologens roll: föräldraskap 
och kognitiva funktionsnedsättningar, del 1

15:00    Föreläsning II (streamad): Julie Brown: emotionsreglering och 
intellektuell funktionsnedsättning, del 2 
Seminarium VII: tiina Holmberg Bergman: NAVigAtoR-ACt i 
grupp för föräldrar till barn med Asd, del 2 
Seminarium VIII: lydia springer: Psykologens roll: föräldraskap 
och kognitiva funktionsnedsättningar, del 2

På gång i Psykologförbundet

Workshop 1:  7/11 kl.11.30-12.15 
eller kl.13.30-14.30
Digital testning på iPad Q-interactive 
den nya iPad- och webbaserade test-
plattformen som engagerar deltagare, 
ökar flexibiliteten och effektiviserar 
hela testprocessen.  
Få inblick i framtidens sätt att admi-
nistrera test och höstens stora nyhet 
WisC-V. Parvin yazdani

Workshop 2: 7/11 kl.15.00-15.45 
eller 8/11 kl.09.45-10.45 
Rey Complex Figure Test
i workshopen får deltagarna en prak-
tisk genomgång utifrån fallexempel 
hur patienters prestation i RCFt 
kan tolkas och bedömas, såväl med 
avseende på visuospatiala förmågor, 
inlärning och minne som exekutiva 

funktioner. de som vill kan ha med sig 
egna fallexempel. deltagarna bör ha 
erfarenhet av att använda Rey Com-
plex Figure Test. Håkan Nyman

Workshop 3: 7/11 kl.16.00-16.45 
eller 8/11 kl.11.15-12.15 
Boston Qualitative Scoring System 
(BQSS) i workshopen får deltagarna 
en praktisk genomgång utifrån fall-
exempel vad BQss kan tillföra.
de som vill kan ha med sig egna fall-
exempel. deltagarna bör ha erfarenhet 
av att använda Rey Complex Figure 
test. gunilla Hellberg edström

Workshop 4: 8/11 kl. 13.15-14.00 
eller kl.14.15-15.00
Cognitive Assessment System (CAS) 
Pass-teorin i praktiken. Niklas Fröst / 
Petri Partanen

Seniorpsykologernas höstprogram 2016 för samtliga regioner  
hittar du på psykologforbundet.se/seniorpsykologerna
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FRåGA oMBudsMAnnen
Har du en fråga om anställning, arbetsmiljö eller avtal? 
Mejla: redaktionen@psykologtidningen.se
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FRåGA:
Jag funderar på att bli förtroendevald på 
min arbetsplats, men undrar hur jag ska 
få tid till uppdraget? det är mycket att 
göra på jobbet och dessutom är jag små-
barnsförälder. Vem gör mitt arbete under 
den tid som jag ägnar åt det fackliga 
engagemanget?

sVAR: 
Att vara förtroendevald är ett spännan
de och viktigt uppdrag som ger möjlig
het till inflytande, information och del
aktighet i verksamhetens utveckling. 
Tidsbrist ska inte vara ett hinder för att 
engagera sig fackligt! Som förtroende
vald har du rätt till ledighet för att kun
na utföra ditt uppdrag. Det krävs att du 
arbetar hos en arbetsgivare med kollek
tivavtal och att du, genom Psykologför
bundet, är anmäld som förtroendevald 
hos arbetsgivaren. 

Dessutom ska du ha dina kollegors 
förtroende att företräda dem på ar
betsplatsen. Om förutsättningarna är 
uppfyllda omfattas du av Förtroende-
mannalagen (FML). Lagen ger dig rätt 
till bibehållna anställningsvillkor om 
arbetet har direkt anknytning till den 
egna arbetsplatsen, till exempel förbe
reda och gå på förhandling, samverkan, 
medlemsärenden och fackliga kurser. 
Om arbetet inte direkt rör den egna ar
betsplatsen, som internt fackligt arbete 
eller centrala fackliga uppdrag, har du 
rätt till ledighet men inte alltid lön från 
arbetsgivaren. 

därtill ger lagen skydd mot försämrade 
villkor till följd av det fackliga uppdra
get. Lagen kompletteras av olika kollek
tivavtal inom olika sektorer, kontakta 
gärna oss om du vill veta mer om vad 
som gäller där du jobbar!

Hur mycket tid får du då ta i anspråk? 

Eftersom det inte finns några regler som 
direkt avgränsar hur mycket tid som får 
tas i anspråk för det fackliga uppdraget 
rekommenderar vi att du i stället vän
der på frågan. Fundera över hur myck
et tid som du tror att du behöver. Tala 
därefter med din närmaste chef om hur 
förutsättningarna ser ut hos er. Enligt 
FML ska ledigheten för det fackliga 
uppdraget vara skälig med hänsyn till 
förhållandena på arbetsplatsen och inte 
förläggas så att den medför hinder för 
arbetet. Omfattning och förläggning 

bestämmer parterna gemensamt, det 
vill säga du och arbetsgivaren. Tänk 
på att förutsättningarna kan se olika ut 
över tid och på olika arbetsplatser. Hur 
ser uppdraget ut, vilka ansvarsområden 
har du, och hur många kollegor repre
senterar du? Är det något särskilt på 
gång på arbetsplatsen som gör att mer 

tid behövs, eller rullar allt på som van
ligt? Man kan komma överens om både 
tillfällig och fortlöpande ledighet. Det 
kan även vara bra att dokumentera över
enskommelsen skriftligt.

Vem gör då mitt jobb under tiden? Tan
ken med att vara förtroendevald är inte 
att uppdraget ska ligga utöver dina ordi
narie arbetsuppgifter, utan ingå i arbets
tiden efter vad ni har kommit öve r     
ens om ovan. Arbetet du utför ligger i 
arbetsgivarens intresse och det är där
för viktigt att diskutera hur du avlastas 
under den tid du ägnar åt det fackliga 
uppdraget. Arbetsgivaren har det pri
mära ansvaret för arbetsmiljön enligt 
arbetsmiljölagen. Det innebär även 
den sociala och organisatoriska arbets
miljön – att ohälsosam arbetsbelast
ning inte uppstår. Vidare ska det finnas  
reella förutsättningar för en god balans 
mellan arbete och fritid. Arbetsgivaren 
ska även, enligt diskrimineringslagen, 
underlätta för anställda oavsett kön att 
förena arbete med föräldraskap. 

Om du vill veta mer om vad ett fackligt 
engagemang kan innebära, eller hur du 
går till väga för att bli förtroendevald på 
just din arbetsplats, kontakta gärna oss!

eLin eos
ombudsman

”Vem gör mitt jobb när  
jag jobbar fackligt?”

”Arbetet du utför ligger 
i arbetsgivarens intresse 
och det är därför viktigt

 att diskutera hur du 
ska avlastas tiden  

du ägnar åt uppdraget”

   KAleNdAriUM
september

seniorerna Östra, båtutflykt         1

seniorerna södra, utflykt                            7

seniorerna Västerbottenregionen, lunch          9

seniorerna Västra, nyoperan ”Familjen”         16

Psykologerna för mödra- och barnhälsovård, 
nationell konferens, Östersund                   21-23

Psykologiscenen Bokmässan, göteborg 22-25

oktober

seniorerna södra, föredrag   5

seniorerna Östra, föredrag                    20

seniorerna Västerbottensregionen, 
lunch                        21

seniorerna Västra, föredrag                     26

november

Förbundskongress               18-20 
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stevan Hobfoll, som till vardags är pro
fessor vid Department of Behavioral 
Sciences vid Rush University i Chica
go, är känd som företrädare för teorin 
om Conservation of Resources (COR). 
Den går ut på att individer försöker att 

Stevan Hobfoll:

”Vi psykologer har ett ansvar – vi har 
kunskap som politikerna saknar”

skaffa och behålla resurser av olika slag, 
som kunskap, socialt stöd, självkänsla, 
familj och arbete. Stress uppkommer 
när vi upplever att våra resurser förlo
ras eller är hotade.

– Vi försöker på alla sätt att bevara 

de resurser som vi värderar så högt, sa 
Stevan Hobfoll. Att förlora resurser kan 
innebära ett hot mot vår överlevnad och 
vi är evolutionärt inriktade på att värna 
dessa.

Den som besitter större resurser kla

Temat för världskongressen i psykologi ICP2016 i Yokohama är Diversity 
in Harmony, Insights from Psychology. Eller fritt översatt: Hur kan psyko-
login bidra till en bättre och välfungerande värld? En av de mest kända 
talarna under konferensen, professor Stevan Hobfoll, är mycket engage-
rad i den frågan, inte inte minst i dag med de spänningar som kommer till 
uttryck i terrorattacker runt om i världen.

Under en julivecka hölls världskongressen i psykologi i Yokohama i Japan. 
Över 8 000 deltagare från 90 länder hade kommit till Japan för att ta del 
av rön inom alla tänkbara grenar inom psykologisk forskning, och årets 
konferens är en av de största någonsin i ICP:s historia. 

Konferensen hålls vart fjärde år och den kom till på initiativ från några av 
1800-talets intellektuella giganter – Freud, Wundt, Binet, Tourette, Durkheim 
med flera. Den första konferensen hölls i Paris 1889.

Psykologisk forskning och utbyte mellan länderna gör att psykologin kan 
bidra till ett bättre samhälle för alla – det är grundtanken bakom ICP2016.

Psykologisk forskning från
spelberoende till terrorism

ICP2016 i Yokohama, Japan:
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rar stress och svårigheter bättre än den 
som har ont om eller saknar resurser, 
visar forskningen. 

– Detta är väl känt, men vi använder 
inte den kunskapen då vi kräver att per
soner som saknar resurser ska ”rycka 
upp sig” eller ”ta sig i kragen”. De har 
ingen krage att ta tag i! sa Stevan Hob
foll med emfas.

Följaktligen är resursernas bevarande 
livsviktiga för oss som art. Vi är beroen
de av varandra, vi är gruppvarelser. I en 
värld som förändras snabbt ställs olika 
grupper och kulturer mot varand ra och 
risken för förluster ökar. Vad gör detta 
med människor och deras psykiska häl
sa är det många som frågar sig. 

Stevan Hobfoll har tillsammans med 
sina forskarkollegor studerat resurs
brist i olika aspekter av tillvaron, i allt 
från utbrändhet till stress på samhälls
nivå som hänger samman med terro
rism, krig och våld.

i en studie efter terrorattacken 11 sep
tember 2001 av Hobfoll, Tracy och  
Galea, intervjuades nära 2 700 personer 
hemmahörande i New York 69 måna
der efter terrorattacken. Intervjuerna 
följdes upp efter 1216 månader.  Syftet 
var att studera om förlust av resurser 
skulle leda till PTSD och eventuellt 
dep ression. Prediktorer var hur in
dividerna rankats efter demografiska 
faktorer, upplevelser av tidigare stress

faktorer och grad av socialt stöd.
– Vi ville undersöka hur stor deras 

risk var att drabbas av bland annat 
PTSD. En händelse som terrorattacken 
ligger utanför individuell påverkan och 
kontroll och leder till stora förluster. 
Tidigare studier har visat att resurs

brist är en prediktor för psykisk ohälsa. 
Resultaten visar att ju färre resurser en 
person besitter desto större sannolik
het för PTSD. För resurssvaga personer 
var risken för PTSD tjugo gånger högre 
än för resursstarka personer.

Hobfoll har också studerat konflikten 
mellan palestinier och israeler i Gaza. 
Han visade under sin presentation fle
ra exempel på hur till synes helt vanliga 
människor kan stå vid sidan om och be
trakta våldshandlingar som riktas mot 
personer som de ser som sina fiender.

– Lynchningar och övervåld förekom 
i båda grupperna och individerna var 
mer benägna att ta till eller överse med 
våld som andra utövade efter våldsam
ma incidenter begångna av motstån
darsidan, berättade Stevan Hobfoll.

– Rädsla för att förlora resurser och 

Psykologisk forskning från

därmed hotas i vår överlevnad gör ock
så att vi lättare intar extrema stånd
punkter. En av dem som förstod detta 
tidigt var Martin Luther King: ”Dark
ness cannot drive out darkness: only 
light can do that. Hate cannot drive out 
hate: only love can do that.” 

– Det här är något våra politiker be
höver ta till sig och förstå. Vi psykolo
ger har ett ansvar att inte bara stå vid 
sidan om. Vi har kunskap som andra 
professioner saknar och vi måste stå 
upp mot agerande som skapar och vid
makthåller våld. ●

CARin WALdenstRÖM

”Risken att drabbas  
av PTSD ökar då  
resurserna krymper”

spelberoende till terrorism

Stevan Hobfoll

Länk till studien i Journal of Traumatic 
Stress, Vol 19, no 6, (2006):
https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/
handle/2027.42/55895/20166_ftp.pdf? 
sequence=1 ➤
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Gunnel Backenroth är professor i psyko
logi vid Stockholms universitet men se
dan ett antal år tjänstledig för att arbeta 
som universitetslektor på Karolinska 
institutet, där hon bland mycket annat 
varit programdirektor för psykotera
peutprogrammet. Hon har varit aktiv 
i många år i Psykologförbundet, bland 
annat som ordförande i Vetenskapliga 
Rådet under nio år och just nu med pla
neringen av specialistutbildningen som 
kommer att drivas på KI. Intresset för 
forskning har gått som en röd tråd ge
nom hennes yrkesliv och hon har gjort 
banbrytande insatser för att utarbeta 
psykologiskt stöd till döva och gravt 
hörsel handikappade. 

Att delta i vetenskapliga konferenser 
är ett viktigt sätt att nätverka och att 
hålla sig uppdaterad om aktuell forsk
ning, säger Gunnel Backenroth när vi 
träffas för en intervju under den hektis
ka konferensveckan i Yokohama:

– Jag har deltagit i många konferen
ser genom åren, men inte alltid så stora 

Gunnel Backenroth, svensk deltagare i ICP:

”ett sätt att bygga nätverk och 
etablera forskningssamarbeten”

som denna med över 8 000 deltagare 
och 7 000 presentationer! Världsom
spännande konferenser som ICP2016 
ger en bra överblick över vad som är 
på gång runt om världen, det är viktigt 
både för yrkesverksamma och forskare.  

Gunnel Backenroth är inbjuden att 
delta i symposiet ”Microcounseling All 
over the World – Basis for Counseling 
and Psychotherapeutic Interventions”. 

– Symposiet har arrangerats av min 
japanska kollega och vän – den 85åri
ga forskaren och psykologiprofessorn 
Machiko Fukuhara som varit banbry
tande inom psykologin i Japan. Hon 
införde counseling psykologi i den ja
panska akademin och anpassade psy
koterapeutiska tekniker utifrån japansk 
kultur. Hon var också den första som 
introducerade begreppet brainbased 
psychotherapy. 

Gunnel Backenroths egen presentation 
anknyter till temat för världskongres
sen – hur psykologin kan medverka till 
en värld i harmoni. 

– Det är viktigt att medverka till att 
psykologisk forskning bidrar till en 
bättre fungerande tillvaro för alla. Ge
nom att vara aktiva i samhällsdebatten 
kan vi föra fram våra patienters behov 
och se inom vilka områden som vi be
höver mer forskning. Både praktiskt 

– Det är viktigt att tillämpa kunskap från psykologisk forskning i sam-
hället och medverka till att skapa bättre livsvillkor och en fungerande 
tillvaro för alla, säger psykologiprofessor Gunnel Backenroth, en av 
deltagarna i världskongressen i psykologi i Yokohama i Japan.

verksamma psykologer och forskare 
har en viktig roll och vi behöver alla 
dra våra strån till stacken! säger Gunnel 
Backenroth.

Ett sätt för svenska psykologer att 
finansiera deltagande i vetenskapliga 
konferenser kan vara att söka medel 
från forskningsråden och från olika 
fonder, påpekar hon:

– Det har jag själv gjort vid flera till
fällen. Det har lett till forskningssamar
beten med kollegor i bland annat Japan, 
USA och Kanada.

Gunnel Backenroths presentation 
vid ICP har titeln ”Microcounseling 
for psychotherapeutic interventions 
– contribution of multicultural coun
seling views in harmony”. ●

CARin WALdenstRÖM

”Jag har deltagit i många 
konferenser genom åren, 
men inte alltid  
så stora som denna”

Gunnel Backenroth

För abstract se: http://onlinelibrary.wiley.
com/doi/10.1002/ijop.12304/epdf

Miyuki Toga, Ritsumeikan University och Keiko Sato, 
Kagawa University förbereder posterpresentation.
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david C Hodgins, professor i klinisk 
psykologi vid University of Calgary och 
Alberta Gambling Research, är expert 
på spelberoende. Psykologisk behand
ling av spelberoende är ofta framgångs
rik men ett problem är att en så liten 
andel av antalet spelberoende söker 
hjälp, sa David C Hodgins:

– I dag är spel om pengar tillgängligt 
överallt – vi kan spela i mobilen, på in
ternet, ja man behöver inte ens ta sig 
ur soffan för att spela. I Kanada, Aust
ralien och många andra länder finns 
dessutom många speletablissemang 
som casinon. 

– Vi vet att det leder till att vissa 
människor får problem och vi forskar 
om olika metoder för att hjälpa spelbe
roende. Men studier visar att bara om
kring 1015 procent med spelberoende 

söker professionell hjälp, sa David C 
Hodgins. 

– När man studerat hur det kommer 
sig hänger det samman med sådant 
som skam över att vara beroende, för
nekelse av omfattningen av problemen, 
att man saknar kunskap om vilka be
handlingar som finns att få och oro för 
att eventuell behandling inte kommer 
att hjälpa, sa David C Hodgins. 

trots detta är det en stor andel, upp 
till 40 procent, som själva lyckas mins
ka beroendet.  De kan till exempel söka 
stöd hos präster eller religiösa ledare, 
hos familj och vänner eller vända sig 
till patientorganisationer för spel
beroende.

– En av de mest framgångsrika 
vä garna till att bli fri från spelbe
roende är faktiskt informations

David C Hodgins: ”Få med spelberoende söker hjälp”

sajter på internet. Olika sajter som  
www.problemgambling.ca är en väg.  

– Slutsatsen är att det finns vägar till 
att bli fri från spelberoende även för 
dem som inte får professionell psyko
logisk hjälp. Även självhjälp fungerar 
bra i många fall, sa David C Hodgins. ●

CARin WALdenstRÖM

David C Hodgins

Lea-Ann Pileggi, University 
of Cape Town, Sydafrika.

den kanadensiske professorn Robert J 
Vallerand från Université du Quebec i 
Montreal är en av de ledande inom om
rådet positiv psykologi. Han har forskat 
om drivkrafterna bakom ett passione
rat intresse för en företeelse. Vallerand 
och hans kollegor har utarbetat en mo
dell – The Dualistic Model of Passion 
– som han presenterade på ICP2016. 
Modellen går ut på att kartlägga driv
krafterna bakom passionen och därige
nom se positiva och negativa effekter 
för individen själv och omgivningen.

– Det finns väldigt lite forskat om 
passion, sa Vallerand. Men våra studier 
visar att upp till 85 procent av befolk
ningen berörs och kan anses vara pas

sionerat intresserade av åtminstone 
en aspekt av tillvaron, till exempel ett 
yrke, en kulturform, en sportaktivitet. 

När man är passionerat intresserad är 
det en del i ens identitet. 

Vallerand delar in passion i harmonisk 
(harmonious) eller tvångsmässig (ob
sessive) passion. Den senare leder till 
negativa känslomässiga konsekvenser 
och är konfliktfylld. Den harmoniska 
konkurrerar inte med personens övriga 
tillvaro och leder till positiva känslo
mässiga erfarenheter. Passion har kon
sekvenser för psykologiskt välmående, 
hälsa, relationer och prestationer. 

– Det är viktigt att skilja på de båda 
aspekterna och att utveckla förmågan 
att använda passion på ett positivt sätt 
för individen och för samhället. ●

CARin WALdenstRÖM

Robert J Vallerand: ”Passion en del av identiteten”

Robert J Vallerand i samspråk 
med en konferensdeltagare
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ARMitA GoLKAR
■ emotionsforskare vid 
Karolinska institutet.
■ Född i iran. Kom till 
sverige som treåring.
■ disputerade 2013 med 
avhandlingen Learning not 
to fear: extinction, erasure, 
and the recovery of fear 
memories.
■ tilldelades 2015 års 
pris till yngre forskare 
i psykologi av svenska 
nationalkommittén för 
psykologi vid Kungliga 
Vetenskapsakademien.
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M
itt intresse för psy
kologi ligger i att för
söka förstå de prin
ciper som styr den 
mänskliga naturen, de 

beteenden som vi delar, och inte det 
patologiska eller avvikande. Det säger 
Armita Golkar, psykologiforskare som 
genom studier på emotionslaboratoriet 
vid Karolinska institutet nu får allt mer 
vetenskapligt stöd för social överföring 
av rädsla och betydelsen av att tillhöra 
samma grupp, socialt eller etniskt, för 
att förstärka den överföringen. 

I små ljudisolerade bås på laborato
riet vid Institutionen för klinisk neu
rovetenskap kan hon med hjälp av 
obehagliga men ofarliga elstötar skapa 
känslor av rädsla hos försökspersoner 

för till synes helt ofarliga synintryck 
från en datorskärm, så som ansikten, 
och hon har även lyc kats släcka ut  
rädslan med hjälp av ”social över
föring”. 

– Principen som jag utgår från är den 
samma som vid exponeringsterapi. 
Men vid sådan behandling mot räds
lorelaterade sjukdomar och ångest så 
åter kommer ofta symtomen efter en 
tid, trots en lyckad behandling. Med 
exponering påverkar man symtom men 
troligen inte det underliggande rädslo
minnet, säger Armita Golkar. 

Hennes studier har rönt stor upp
märksamhet, både nationellt och inter
nationellt, och förra året tilldelades hon 
2015 års pris till yngre forskare i psy
kologi av Svenska Nationalkommittén 

för psykologi vid Kungliga Vetenskaps
akademien. 

1980-tal, ett decennium som inleddes 
med ett nytt krig, det mellan Iran och 
Irak. Armita Golkar var tre år då hennes 
familj valde att fly från Iran till Sverige. 
Som asylsökande flyktingar hamnade de 
slutligen i Vansbro i Dalarna. Efter unge
fär tre år fick familjen uppe hållstillstånd 
och när Armita Golkar var åtta år blev 
Stockholm deras nya hemstad.

– I Vansbro hade jag varit den enda 
mörkhåriga i klassen, i Stockholm blev 
jag den enda som talade dalmål, berät
tar hon och skrattar. 

Armita Golkar hade läshuvud, men 
den gåvan fick länge konkurrera med 
en annan då hon formade sina fram

FORSKNING: Intervju

”Jag vill försöka förstå 
principer som styr den 

mänskliga naturen”
Armita Golkar hade just inlett sin forskarbana då hon övervägde att helt 
lämna den. Uppförsbacken kändes oövervinnlig. Men så hände något i 
privatlivet som även satte ett nytt ljus på forskningen och i dag är hon en 
väletablerad och prisad emotionsforskare som bland annat har visat hur 
social överföring kan vara en effektiv utsläckare av rädslor. 

text: PeteR ÖRn  Foto: uLRiCA ZWenGeR

➤



30 PsykologtidNiNgeN NR 6 2016

tidsdrömmar: spelskickligheten på 
fotbollsplanens mittfält. Frustrationen 
över klubbarnas svaga satsning på tjej
fotboll – möjligen i kombination med 
en växande insikt om att bollskicklighe
ten inte skulle räcka på sikt – fick henne 
att till slut ändå välja akademin. 

– Jag ville ha en bra utbildning och 
började därför läsa juridik i Uppsala. 
Men redan under introduktionskursen 
kändes det som ett fel val och jag hop
pa de av. I stället började jag läsa grund
kurser i psykologi. 

Redan tidigt under psykologistudi
erna, då biologiska processer behand

lades, väcktes Armita Golkars intresse 
för hur biologin kunde förklara mänsk
liga beteenden. 

– Framför allt tilltalades jag av att 
först lära mig om de mest grundläggan
de processerna och sedan bygga på la
ger av komplexitet. 

efter ett års psykologistudier snickra
de hon ihop ett eget program med na
turvetenskapliga kurser, bland annat 
grundläggande kemi och molekylär
biologi, för att få en bra bas för fort
satta psykologistudier med inriktning 
på emotionell inlärning. Hennes ma

gisteruppsats handlade om emotionell 
inlärning hos laboratoriemöss.  

– Den farmakologiska utbildningen 
hade ett starkt humanfokus och gav en 
gedigen grundutbildning om männi
skans biologi, säger Armita Golkar.

Målsättningen var att komma till 
emotionslaboratoriet vid Karolinska in
stitutet och få arbeta med emotionsfors
karen och psykologiprofessorn Arne 
Öhman. Men då Arne Öhman under 
en tid skulle befinna sig i USA tog Ar
mita Golkar en omväg via Stockholms 
universitet och en kandidatexamen i 
psykologi, och skaffade sig samtidigt 

➤
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erfarenheter som forskningsassistent 
på den psykologiska institutionen. 

– Det var viktiga erfarenheter, jag lär
de mig bland annat hur man designar 
psykologiska experiment och läste kur
ser i statistik och metod, som jag sedan 
hade med mig i bagaget när jag skulle 
påbörja mina egna vetenskapliga försök 
på Karolinska institutet. 

Armita Golkar vill förstå hur männi skans 
upplevelser av omgivningen kan förutse 
en fara och skapa rädsla och vaksamhet. 

– Det handlar om mycket fundamen
tala överlevnadsprocesser och om man 
inte lär sig att förutse en fara är det ju 
ofta för sent; exempelvis har det varit 
livsviktigt för en människa som befin
ner sig bland vilda djur att uppfatta att 
ett prassel i en buske – ett egentligen 
helt neutralt ljud – kan predicera en 
attack från ett vilt djur. Principen att vi 
lär oss via associationer spelar en stor 
roll även när det handlar om rädslor för 
andra typer av objekt och situationer.  

Men sådana så kallade rädslominnen 
kan också vara irrationella och så starka 
att de ger upphov till ångest, och exem
pelvis fobier, och hon ville därför även 
förstå hur inlärda rädslor kan släckas ut 
och förändras. Hennes doktorsavhand
ling vid Karolinska institutet och som 
hon disputerade med 2013, handlade 
om just det. Titeln på avhandlingen är 
Learning not to fear: extinction, erasure, 
and the recovery of fear memories.

– Syftet med min avhandling var att 
optimera utsläckningen av rädslan. Ut
över rena experimentella studier, som 

att testa betydelsen av olika expone
ringstider, vilka typer av exponeringar 
som är effektiva och antal exponering
ar för bästa effekt, ingick som en sista 
delstudie ett experiment med social 
inlärning för att uppnå utsläckning av 
rädslominnen. Det fungerade och jag 
hittade därmed också något att gå vida
re på i min fortsatta forskning.

I försöken med social överföring för 
utsläckning av rädslor fick försöksper
sonerna först titta på en bild av ett an
sikte och fick samtidigt en elstöt, vilket 
ledde till en betingad rädsloreaktion 
till ansiktet. Därefter fick en subgrupp 
se ansiktet utan elstöt, medan en sub
grupp även fick observera hur en annan 
orädd person betraktade samma ansik
te samtidigt som de själva gjorde det 
utan elstöt. Denna så kallade modell
inlärning, att ta hjälp av en utomståen
de persons orädsla, minskade inte bara 
rädslo uttrycket hos försöksgruppen 
utan den blev dessutom mer immun 
mot att återfå rädslan igen. 

i relativt nya studier har Armita Golkar 
med kollegor även visat att social in
lärning av såväl rädsla som trygghets
känsla är effektivast om den sker mel
lan individer med gemensam hudfärg 
(Golkar, Castro & Olsson, 2015; Biology 
Letters) och i preliminära data även att 
rädsla överförs mer effektivt om indivi
derna delar social tillhörighet (Golkar 
& Olsson, preliminära data). Det sena
re exemplet har studerats med hjälp av 
fotbollssupportrar från olika klubbar. 

– Vi har alla en tendens att dela in 

människor i grupper, i så kallade in och 
utgrupper baserat på bland annat om vi 
upplever andra individer som lika oss 
själva. Den här kategoriseringen kan på
verka vilka vi till exempel väljer att lita 
på och våra preliminära data visar att 
det också påverkar vilka vi lär oss från. 

– Studien med individer med olika 
hudfärg, vita och mörkhyade, var kon
t ro versiell och den blev också först re
fuserad med argumentet att man ville 
se om resultaten även gick att överföra 
på andra grupper. Även om vi ser det i 
våra preliminära data med fotbollssup
portrar krävs fler studier för att ta reda 
på om så är fallet och om det är över
lappande processer som styr den inlär
ningen. 

Det kunde dock ha stannat vid en 
relativt kort forskarbana för Armita 
Golkar, utan doktorsavhandling, fina 
utmärkelser och en rad publicerade 
studier. De första tre åren som forska
re vid Karolinska institutet kändes som 
en mycket jobbig uppförsbacke, berät
tar hon. Det var en så jobbig tid att hon 
övervägde att helt lämna forskarbanan. 
Hon tvivlade inte på sin potential, men 
känslan av att befinna sig på fel plats 
blev allt starkare. Det var ofta tekniska 
problem på laboratoriet och hon fick 
inte sina arbeten publicerade. 

Parallellt med sin forskning började hon 
planera för en alternativ karriärväg och 
gick bland annat en kvällskurs i veten
skapsjournalistik. Vändningen kom i 
samband med att Armita Golkar till viss 
del ”tvingades bort” från laboratoriet 

FORSKNING: Intervju

➤

 
”Det handlar mycket om fundamentala

överlevnadsprocesser. Om man inte lär sig
förutse en fara är det ju ofta för sent”
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”Vi normalstörda måste  
omvärdera synen på autism”

i samband med att hon fick sitt första 
barn. 

– Jag behövde nog distans till min 
forskning och i och med att jag fick barn 
tvingades jag att ta den distansen. Som 
nybliven mamma jobbade jag två och en 
halv dag per vecka på Karolinska insti
tutet och använde den tiden maximalt. 
Jag njöt av båda delarna; att få vara 
hemma med mitt barn men också att få 
vara på laboratoriet. 

– Jag tror att jag tidigare hade varit 
ambitiös på fel sätt. Jag ville få in allt i 
ett och samma experiment och förstod 
nu att jag måste vara mer strategisk, och 
mer pragmatisk utan att göra avkall på 
nyfikenheten. Jag hade nog generellt 
sett en allt för naiv bild av forskning ti
digare. När jag väl hade återfått glädjen 
för forskningen fungerade allt mycket 
bättre och hela min avhandling produ
cerades i princip efter de tre första job
biga åren. I dag känner jag verkligen att 

jag är på den plats där jag vill vara, säger 
Armita Golkar.

det finns både fördelar och nackdelar 
med att syssla med psykologisk forsk
ning på ett universitet som är så för
knippat med medicinsk utbildning och 
forskning som Karolinska institutet, 
menar Armita Golkar. 

– Att vara på sektionen för psykolo
gi, den lilla avdelningen på en stor in
stitution, innebär att vår röst inte hörs 
lika tydligt bland alla andra röster på 
Karolinska institutet. Samtidigt har vi 
ju en särställning så som den enda av
delningen som sysslar med psykologisk 
forskning.

– Jag kallar mig inte för hjärnforska
re och är inte bekväm med den beskriv
ningen, jag är doktor i psykologi. Även 
om jag nästan alltid använder fysiolo
giska mått i min forskning så ligger mitt 
fokus på att förstå det mänskliga bete

endet och inte hjärnan och fysiologin 
i sig. 

Under 2015 fick Armita Golkar och 
hennes projekt Radera ut rädsla ge-
nom social inlärning ett internationellt 
postdokstipendium från Vetenskaps
rådet på drygt tre miljoner kronor. 
Projektet driver hon tillsammans med 
forskare vid Amsterdams universitet. 

Att hon även tilldelades 2015 års 
pris till yngre forskare i psykologi av  
Svenska Nationalkommittén för psy
kologi vid Kungliga Vetenskapsakade
mien ser hon som ett kvitto på att hon 
som forskare är på rätt väg. 

– Priset är mycket meriterande. 
Som forskare bygger man upp sitt 
CV med hjälp av publiceringar och 
utmär kelser, och att jag fick priset är 
ett tecken på att det måste anses vara 
bra och relevant forskning. Det är en  
stor klapp på axeln, säger Armita  
Golkar. ●

➤

”Jag kallar mig inte för 
hjärnforskare och är inte 

bekväm med den 
beskrivningen, jag är  

doktor i psykologi” 
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s
om blivande psykologer fick 
vi, som gick psykologprog
rammet vid Göterborgs uni
versitet mellan 19972002, 
lära oss att autism kunde 

förklaras som ett resultat av svårighe
ter i kontakten mellan barnet och dess 
föräldrar. Terapi eller långvarig psyko
analys var lösningen. Det vi fick lära 
oss om autism (och till viss del utveck
lingsstörning) presenterades av Gunilla 
Hallerstedt, som också medverkade i 
boken På tal om utvecklingsstörning och 
autism (Carlssons bokförlag, 1997). Här 
kunde man läsa meningar som: ”Med 
andra ord, beroendet, eller bättre; sepa
rationens omöjlighet (bristen på brist) 
kan också bidra till uppkomsten av au
tistiska eller psykotiska symtom”. Teo
ribilden var inspirerad av psykoanalys 
och Freud, men framförallt Lacan fram
fördes som den viktigaste inspiratören. 

En kurskamrat, som gjorde sin prak
tik i Norge, kom tillbaka och berättade 
att hon arbetat med strikt beteendeträ
ning av barn med autism. Barnen skul
le tränas till att klara vissa uppgifter/ 
färdigheter med hjälp av förstärkningar 
i form av russin, godis, chips. Min be
kant var lyrisk och berättade om stora 
framsteg hos barnen. Detta var så klart 
hårresande att höra för de flesta som 
läste till psykolog i Göteborg på den här 
tiden. KBT och BT var långt borta för 
de flesta. 

efter 2002 har KBt och tBA vunnit 
mark och används nu på många håll just 
i arbetet kring barn och individer med 
autism. Mycket talar för att man ser re
sultat av dessa insatser, och många för
äldrar efterfrågar det. 

En ny trend börjar dock gro, och en 

neuRotRiBes. 
The Legacy of autism and how  
to think smarter about people  

who think differently 
Av steve silberman

Allen & unwin, 2015

”Vi normalstörda måste  
omvärdera synen på autism”

av de just nu mest vältaliga för den
na trend/detta synsätt är journalisten 
Steve Silberman, som har skrivit förra 
årets viktigaste bok för alla som arbetar 
med autism: Neurotribes. The Legacy of 
autism and how to think smarter about 
people who think differently (2015). 

När psykoanalytiker i många år har 
slagits mot beteendeterapeutiker gäl
lande vilken behandling som är den 
mest effektiva vid autism är utgångs
punkten i den nya rörelsen, som vi kan 
kalla neuro diversitet, en helt annan. 
Nämligen den att autism kanske inte 
är något vi alls behöver bota, utan helt 
enkelt en funktionsvariant som med
för både starka fördelar för individ och 
samhälle, men också sårbarheter, som 
gör att individer med autism löper hög

re risk att fara illa än normalstörda gör. 
Steve Silberman har gjort en formi

dabel insats och har samlat på sig en 
enorm mängd fakta om autismens his
toria. Silberman inleder sin historiska 
exposé med att beskriva 1700tals ge
niet Henry Cavendish som genom sitt 
enträgna arbete i mestadels total en
samhet var en av dem som bidrog till 
teorin om jordens dragningskraft. 

Silberman hävdar att Cavendish mås
te ha haft autism även om detta var ett 
helt oupptäckt fenomen på 1700talet. 
Silberman redogör sedan för Asper
gers viktiga arbete med att börja ringa 
in det typiska autistiska beteendet, och 
hur detta arbete slås sönder av nazister
nas tillträde i Tyskland och sedermera 
Öster rike i slutet av 1930talet. Sil
berman beskriver skeendena och den 
mörka tiden under nazisternas styre 
så fängslande och ingående att jag som 
läser både vill gråta och nästan kräkas 
inför beskrivningarna av hur normali
seringen av elimineringen av allt som 
var avvikande skedde. 

i boken redogörs i detalj för hur nazister
na skulle utrota även alla med kognitiva 
funktionsnedsättningar, annorlunda 
tänkande, epilepsi, dyslexi som ansågs 
vara en börda för samhället. Beskriv
ningarna är fruktansvärda, och samti
digt oerhört viktiga att läsa för alla oss 
som vill förstå autism och dess historia. 

Silberman beskriver sedan hur Leo 
Kanner är den som slutgiltigt för in au
tismen som begrepp i barnpsykiatrin, 
och hur han även bidrar till att synen 
på autism allt mer präglas av tanken på 
att autism orsakas av bristande föräld
raskap och ”kyliga” föräldrar. Även här 
beskrivs en mörk tid i historien. En stor 

reCensioner 

➤
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mängd barn lämnas bort på institutio
ner eftersom man tänkte att föräldrar
na var skadliga för sina barn. Som läsare 
med modern kunskap om anknytning 
och små barns behov av trygghet och 
förutsägbarhet lider man med alla de 
barn som lämnades bort i vetenskapens 
namn. 

Silberman fortsätter sin exposé över 
alla olika försök som har gjorts för att 
rädda och bota individer med autism, 
över Lovaas och Lorna Wings arbete. 
Han beskriver intriger och konkurrens 
mellan olika ”experter” och för skick
ligt fram historien som en ibland bättre 
deckare. Det är oupphörligt spännande, 
och oupphörligt informativt. 

Skickligt för Silberman sin läsare 
också fram mot sin mer revolutione
rande tes, som handlar om att alla för
sök att bota och behandla autism kan
ske faktiskt har lett helt fel. Tänk om 
det finns mer kraft i att lyfta fram alla 
de olika styrkor individer med autism 
har? Silberman lyfter genomgående 
fram ingen jörer och teknisk intressera
de individer som individer som genom 

historien har bidragit till viktiga fram
steg för mänskligheten, kanske just på 
grund av deras särskilda förmåga att 
försjunka i ett ämne och inte ge upp 
fast ingen annan tror på dem. Enligt 
Silberman är det en klar överrepresen
tation av individer inom autismspektrat 
i dessa yrken, och kanske är det så att 

just det autistiska fungerandet är själ
va förutsättningen för dessa individers 
viktiga prestationer? 

För mig, som arbetar utifrån det låg
affektiva förhållningssättet, vilket kan
ske kan börja kallas en tredje gren efter 
psykodynamiska och beteendeterapeu
tiska teorier, är Silbermans bok ljuv mu
sik. I det lågaffektiva förhållningssättet 
trycker man på vikten av anpassningar 
och kravsänkningar, så att alla kan delta 
utifrån sina förutsättningar. Jag tänker 
att det är just detta Silberman försöker 
få fram i sin viktiga bok, att vi normal
störda måste tänka om när det gäller 
synen på individer med autism. Att den 
viktigaste uppgiften framöver för alla 
oss som har chans att påverka är att hit

ta anpassningar i skola, arbetsliv, famil
jeliv så att alla faktiskt kan vara med. 

Tänk om samhället och individen 
faktiskt tjänar på, och mår bättre av, att 
vi anpassar så att autismen inte blir ett 
funktionshinder, i stället för att vi läg
ger ner enorma mängder tid och pengar 
på något som kanske inte bör botas? Är 
inte det en ganska spännande tanke? 

silberman har skrivit förra årets vikti
gaste bok, som tyvärr än så länge inte 
finns på svenska. Boken är utmärkt, 
men det finns så klart även sådant som 
saknas. Det jag som läsare främst saknar 
är (som vanligt) beskrivningar av flickor 
med autism. Det är tung slagsida åt det 
manliga hållet i boken, även om Silber
man tycks vara medveten om problemet 
och av och till refererar till flickor. Anta
let skildringar av flickor är dock alldeles 
för litet, och i boken passerar flickorna 
mer som tämligen osynliga korta note
ringar än som egna individer.

Trots vissa invändningar tycker jag 
att boken Neurotribes av Steve Silber
man bör vara obligatorisk läsning för 
alla som arbetar med individer med au
tism (eller autister som autister själva 
vill kalla sig). Och jag hoppas att stu
denter som ska bli psykologer får läsa 
den här boken på utbildningen. ●
MARiA BüHLeR
Psykolog/specialist i neuropsykologi
kogita Psykologi AB

”kanske är det 
just det autistiska 

fungerandet som är 
själva förutsättningen 

för dessa individers  
viktiga prestationer?”

reCensioner 

ReFeRenseR:
Hallerstedt, G (1997). På tal om utvecklingsstörning 
och autism (Carlssons bokförlag)
Silberman, S (2015). Neurotribes. The legacy of 
autism and how to think smarter about people who 
think differently. (Allen & Unwin)

nYtt i trYCk

Maria Bühler

Boken När mamma Groda skulle på kalas 
är första delen i ett sagoprojekt skrivet av 
psykologen Maria dellenmark Blom. Pro-
jektet ska dels utgöra ett stöd för familjer 
som söker och önskar psykologiskt stöd, 
dels vara ett självbärande psykologiskt 
material för skolor och vårdorganisationer 
som möter dessa familjer. 

Med sagor som lyfter fram olika psyko-
logiska teman vill författaren sprida en lät-

tillgänglig psykologi i ett åldersanpassat 
format och som bygger på delaktighet 
mellan vuxen och barn. den första sa-
gan, När mamma Groda skulle på kalas, 
kommer ut hösten 2016 och handlar om 
rädsla, ängslan, oro och ont i magen. 

Boken vänder sig till främst barn i  
åldern 5-10 år. till sagan finns även ett 
kompendium som beskriver det psyko-
logiska temat. ●  

nÄR MAMMA 
GRodA sKuLLe 

På KALAs
Av Maria dellenmark 

Blom
Vulkan, 2016
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ANNONS

I samarbete med:

Läs mer om erbjudandet på danskebank.se/psykologforbundet

* 3 månader 1,29 %. Effektiv ränta 1,298 %. Ex 2 Mkr/50 år, totalt 2 647 405 kr

Danske Bank och Psykologförbundet har inlett ett långsiktigt samarbete  
som kommer att ge dig som medlem en hel del exklusiva förmåner.

Du kan t.ex. få:

  • Egen personlig rådgivare
  • Våra vardagstjänster kostnadsfritt första året
  • Bolån från låga 1,29 %* 

Vi har fler förmåner som väntar på dig och som vi samlat i Danske Förmånsprogram.  
Gå in på danskebank.se/psykologforbundet och upptäck dem idag. Vårt mål är att du når dina.

Äntligen en annons 
som kan löna sig.
Du har unika förmåner som medlem i Psykologförbundet!

Bolån 
1,29%

RÄNTA FRÅN

Utsedda till Årets Bank av Privata Affärer 2015

ANNONS

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 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

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 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 6240 │ 102 34 Stockholm │ Tel: 08-91 10 01 │ email: info@jerringfonden.org
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Väck debatt eller reagera på andras inlägg! 
Mejla: redaktionen@psykologtidningen.sedeBAtt

Vårens debatt om Psykologförbundets roll avslutades med ett inlägg 
av Jonas Mosskins, som efterfrågade ett större samhällsengagemang 
från Psykologförbundet (PT 4/5 2016). Förbundsordförande  Anders 
Wahlberg gav i ett debattsvar exempel på olika samhällsfrågor där 
förbundet intar en aktiv roll (PT 4/5 2016). Debatten har under 
sommaren fortsatt på psykologtidningen.se. Här är inläggen nedkortade, 
samtliga finns att läsa i sin helhet på psykologtidningen.se

nya röster i debatten om  
Psykologförbundets roll 

Jonas Mosskin:

”Jag vill få er att snabba på förnyelsen”
Det finns ansatser till sam
hällsengagemang i dag men 
Psykologförbundet verkar 
mera nöjd än vad jag och 
många andra är. Min bild har 
jag fått utifrån hur förbundet 
kommunicerar och vad man 
gör, ibland från insidan då 
jag blivit anlitad av förbun
det. Några exempel på att 
det inte är så bra ställt är 
följande:

1. det låga engagemanget. 
Det är väldigt få av de cirka 
11 000 medlemmarna som 
röstar på kandidater inför 
kongresserna. 3 procent av 
medlemmarna röstade 2013 
och 9 procent röstade 2016. 

Vad har förbundet för analys 
av detta och vad gör man åt 
problemet? 

2. Kommunikationen.  
2008 var sista året som 
förbundet arrangerade Psy
kologidagarna. Det behövs 
en satsning som profilerar 
psykologin och psykologer 
mot allmänheten och sam
hället men som också skapar 
samhörighet i kåren. 

3. stora Psykologpriset.  
Ett pris som bär på fröet 
till att vara en annan möjlig 
publik arena. När företaget 
Pearson lämnade sponsor
skapet efter fem år, då höll 
det bara i ett år till. Sedan 

dess är det lagt på is. 
Egentligen kan jag bara 

erinra mig om två lyckade 
kommunikationssatsning
ar som förbundet gjort de 
senaste tio åren: Psykologi-
guiden.se och Psykologi-
scenen på Bokmässan i 
Göteborg. 

4. en förklaring till att 
förbundet är introvert är att 
man plöjt ner mycket tid  
och resurser på att etablera 
en specialistutbildning.  
Tanken var att förbun
det inte skulle driva detta 
ensamt men det har hittills 
inte lyckats få stat, kommun 
och landsting att ta över 

administ rationen av detta.  
Är det en rimlig prioritering? 

5. Rädslan för att göra fel. 
Man har vinnlagt sig om att 
vara vetenskaplig, korrekt 
och vederhäftig på ett sätt 
som gjort Psykologförbun
det tråkigt och passivt i den 
offentliga debatten. För
bundets ängsliga stil leder 
till otydlighet och vaghet i 
kommunikationen utåt mot 
samhället. 

Den fackliga basen tillsam
mans med fokus på professi
onsfrågor är bra och viktig. 
Men den behöver komplet
teras med ett tredje ben: att 
sprida psykologi och psyko
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deBAtt

”Vi får se Jonas Mosskins inlägg 
som ett mycket viktigt påpe-
kande och absolut inte hamna i 
försvarsposition inom kåren. om 
det är så att förbundet uppfattas 
som introvert, passivt och for-
malistiskt kanske det är dags för 
en kursändring. en förnyelse kan 
också tjäna som inspiration och 

”i senaste numret av Psykolog-
tidningen efterlyser psykolog 
Jonas Mosskin ett förbund som 
är mer aktivt i samhällsdebat-
ten. Jag kan inte annat än hålla 
med. den verklighet vi psyko-
loger dagligen möter stöder de 
fakta som kommer fram i rap-
porter och studier. ekonomisk 
utsatthet sliter på både kropp 
och psyke. det är också svårt 
att ta till sig behandling och 

”Har du (Jonas Mosskin. red.
anm.) och de andra kreativa och 
omvärldsorienterade psykolo-
ger du omtalar i dina debatt-
inlägg prövat på att engagera 
er i Psykologförbundet, som 
kongressombud eller på andra 
förtroendeposter? om inte 
kan jag varmt rekommendera 
erfarenheten.”

det skriver etikrådets ordfö-
rande kristina taylor i debatten 
om Psykologförbundets roll, och 

Psykolog Anders Ljungqvist:

”Kanske dags för en kursförändring?”

fungera som startskottet för att 
få mera aktiva medlemmar, en 
mer dynamisk debatt och större 
engagemang i kåren."

det skriver psykolog Anders 
ljungqvist, facklig företrädare 
i Västra götalandsregionen 
och föreslagen till ny ledamot i 
Psykologförbundets styrelse.

”Önskan om förändring får 
inte mynna ut i kritik av dem 
som verkligen gör något; bättre 
då med positiv förstärkning 
och support i att fortsät-
ta och i stället ge dem 
stöd i den kursföränd-
ring som är möjlig att 
göra.” 

terapi när vardagens problem är 
akuta.”

det skriver psykolog ingrid er-
iksson, som bland annat föreslår 
lokala och regionala debatter 
på temat sambandet mellan 
psykisk ohälsa och ökade 
inkomstklyftor där politiker och 
brukarorganisationer bjuds in. 

Förbundsordförande Anders 
Wahlberg svarar ingrid eriks-

son i en replik att kopplingen 
mellan ekonomisk utsatthet och 
psykisk ohälsa måste upp på 
Psykolog förbundets agenda lik-
väl som på politikernas agenda. 
inte minst utifrån förbundets mål 

att sprida 
psykologisk 
kunskap 
och påverka 
beslutsfat-
tare. 

”Lyft frågorna om sambandet mellan 
inkomst och psykisk ohälsa!”

Etikrådets ordförande Kristina Taylor:

”Jag vill bjuda in till ett annat slags samtal”
uppmanar till engagemang 
även – och särskilt! – under 
omständigheter som man 
skulle önska annorlunda. ”Att 
kritisera de av oss som säger 
ja till det engagemang ett för-
troendeuppdrag i sPF innebär, 
och som försöker bidra bland 
annat till sådana processer du 
för fram som önskvärda för för-
bundet, är bra – om en på allvar 
är intresserad av att själv bidra, 
utifrån gemensamma villkor, 

och inte enbart ut-
ifrån sina egna.”

Psykolog Ingrid Eriksson:

Läs hela  
debattinlägget på  

Psykologtidningen.se 
(nätpublicerat  

den 8 juni) 

Läs hela  
debattinlägget på  

Psykologtidningen.se 
(nätpublicerat  

den 8 juni) 

logisk kunskap i samhället, 
ett ”tredje uppdrag” likt 
högskolans uppdrag att föra 
ut kunskap och forskning 
till medborgarna, och vara 
en aktiv part i det offentliga 
samtalet som driver utveck
lingen och inte följer andras 
agendor. 

När det gäller profes
sionsfrågor uppfattar jag att 
förbundet har gett sig självt 
en väl snäv definition av vad 
detta innebär. Psykologer 
arbetar inom fler områden 
och i nya typer av roller och 
verksamheter i dag än för en 
generation sedan, med behov 
som inte är de samma som 
de traditionellt prioriterade 
frågorna för ett fackförbund. 

Jag skulle gärna se att 
Psykologförbundet drev 
på för en förändrad syn på 
psykologisk behandling och 
psykoterapi. Det vore viktigt 
om förbundet verkade för att 
alla som söker hjälp kunde 
komma utan remiss till en 
psykolog. En mer flexibel 
hållning skulle öka trycket 
mot vårdcentraler och lands
ting att snabbare förändra sitt 
arbetssätt och bygga ut den 
psykologiska kompetensen. 

Jag vill få er att snabba 
på förnyelsen. Om inte det 
händer inför nästa kongress
period blir alla vi som är 
besvikna på den långsamma 
takten tvungna att organise
ra ett tydligt alternativ  
för förändring. 

JonAs MossKin, psykolog, organi-
sationskonsult och frilansskribent

Läs hela  
debattinlägget och 

Anders Wahlbergs hela 
svar på Psykologtidning 

en.se (nätpublicerad  
den 28 juni)
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● Möt sofia Boman, psykolog på  
    säkerhetshäktet i Göteborg
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Sofia Boman


