
Referat af generalforsamling 2005  
 
REFERAT FRA GERONTOPSYKOLOGISK SELSKABS GENERALFORSAMLING DEN 04. 
NOVEMBER 2005. 
 
Dagsorden:  
 
1.Valg af dirigent og referent: Dorthe Jensen.  
Det blev konstateret at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel via direkte breve til 
selskabets medlemmer. Fristen for optagelse i PsykologNyt er meget lang og det er således vigtigt 
fremover at være opmærksom på fristerne.  
 
2.Godkendelse af dagsorden.  
Under dette punkt var der også en præsentationsrunde. Nye deltagere fik mulighed for at skrive sig 
på medlemsliste.  
 
3.Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.  
 
Under formandens beretning var der følgende punkter:  
1. Der har været holdt bestyrelsesmøde i København, hvor der blev fulgt op på tidligere aftaler på 
selskabets aktiviteter, og hvor generalforsamling og årsmødet blev planlagt. Der er desuden udsendt 
to nyhedsbreve to gange i det forgangne år.  
Der er yderligere pr. mail udsendt meddelelser om arrangementer o.l. af interesse for 
gerontopsykologer. Der har ikke været nogen form for respons på nogen af delene, hvorfor Dorte 
Høeg appellerede til en feedback om, hvorvidt disse kommunikationsformer opfylder et behov, eller 
om det er noget helt andet, der efterlyses. Medlemmer kan melde ind, hvis de har noget, de gerne vil 
have med i nyhedsbrevet, som også bliver lagt ud på hjemmesiden.  
 
2. Fyraftensmøder og andre faglige arrangementer.  
Der er ikke holdt fyraftensmøder i København i det forgangne år. Der har været efterlyst forslag til 
emner for medlemmerne uden nogen form for respons. Da møderne i øvrigt oftest har været meget 
sparsomt besøgt, og næsten kun af de, der følte sig forpligtet, kan det diskuteres, om det er den 
rigtige form for arrangement? Der spørges til om der er alternative forslag til arrangementer. Der 
opfordres til flere forslag fra medlemmerne.  
Der har været afholdt fagligt dagsarrangement for klinisk arbejdende gerontopsykologer i 
Kbh.området, desuden har en række arrangementer både i DGS og Videnscenter på Ældreområdet 
inkluderet arrangementer af gerontopsykologisk interesse. Desuden arrangeres faglige temadage i 
forbindelse med generalforsamling.  
 
3. I løbet af efteråret 2004 og foråret 2005 har der kørt en supervisionsrunde i selskabets regi, hvor 
Gitte Kragshave har fungeret som supervisor. Forløbet strakte sig over 8-9 mdr. Det er håbet, at der 
fremover ved behov kan iværksættes nye supervisionsforløb i selskabets regi.  
Der udtrykkes tilfredshed med denne supervisionsmodel; 40 timers arrangement á 10x 4 timer, dvs 
gruppemøde 1 gang pr. måned. Der har været gode tilbagemeldinger.  
 
4. Under Dansk Psykologforenings hjemmeside er der kommet en hjemmeside for 
Gerontopsykologisk Selskab. Foreløbig er der lagt velkomst- og nyhedsbrev ind. Desuden er der 
diverse links til andre relevante institutioner; bl.a. til Center for Gerontopsykologi og Videnscenter 



for Gerontologisk Institut. Under dette punkt blev der bl.a. drøftet antal af links samt overvejelser 
omkring links til andre nordiske selskaber og organisationer. Knud Erik Sabroe gør opmærksom på 
søgning internationalt: Geropsych. 
 
5. Der er udarbejdet forslag til ny pjece for Gerontopsykologisk Selskab.  
Denne pjece omdeles d.d, og der er konstruktive drøftelser omkring denne. Kommentar til pjecen er 
bl.a. overvejelser omkring skrifttype samt hvorvidt ansigtsbilledet udtrykker det, vi gerne vil, 
nemlig eftertænksomhed.  
Det er vigtigt, at medlemmerne kommer med respons på, om forsiden signalerer det rette, i hvilken 
form det skal udkomme, hvilken målgruppe, den henvender sig til m.m . Deadline for respons på 
indholdssiden 1. december. Bestyrelsen arbejder videre med teksten 
 
6. Det tidligere omtalte samarbejde med Alzheimerforeningen om at udvikle kendskab til 
Gerontopsykologien via projektarbejde i udvalgte kommuner har ligget stille. Strukturreformen gør, 
at kommunerne ikke har haft overskud til nye tiltag, men koncentrerer sig om de aktuelle 
sammenlægninger. 
 
7. Deltagelse i årsmøde hos neuropsykologerne? Anna Aamand var desværre nødt til at melde 
afbud. Der opfordres til at der i fremtiden bliver lavet referat af disse møder.  
 
8. Specialistuddannelsen:  
Oplæg fra Anna Aamand; har oversigt over kurser og specialistuddannelse. Herudover er der en 
kortere orientering omkring modulerne og deres opbygning. Anna fremsætter eksemplarisk 
forløb.(vedhæftet som bilag) 
Dorthe Jensen oplyser om at hun er trådt ind i Bestyrelsen i Psykolog fagligt forum, hvor der også 
arbejdes med hvorvidt man kan tilpasse kursusbehov ifht. specialistuddannelserne. 
 
Ingrid Lauridsen: 
Der gøres opmærksom på, at man er nødt til at tænke specialiseringsmodulet ind på nordisk plan 
samt tænke i driftsøkonomiske overvejelser. Det er muligt at downloade hæftet omkring 
specialistuddannelsen ved Dansk Psylogforening. I.L: oversigt over godkendte 
specialistuddannelser. 
Der gøres endvidere opmærksom på vedligeholdelseskravet, at man kan blive frataget sin 
specialistgodkendelse, hvis man ikke er aktiv i forhold til sin uddannelse.  
Deltagerbevis på dette arrangement fungerer også som dokumentation for, at man er aktiv på 
området.  
Omkring udvalgsarbejdet. . 
Selskabsråd: to årlige møder med formændene for de enkelte selskaber. 
Formandskollegiet : formænd for selskaber, regioner og sektioner 
Det, som har været centralt på disse møder i år har været forslag til ny organisering af 
psykologforeningen mhp en matching af den nye arbejdsgiverstruktur, som fremkommer i 
forbindelse med strukturreformen. Med det nye danmarkskort fra 1. jan. 2007 er det påkrævet, at 
Dansk Psykologforenings generalforsamling senest i marts 2006 træffer beslutning om foreningens 
regionale struktur.  
Vore nuv. regioner har været kongruente med de nuv. amter og spørgsmålet er nu, om princippet 
om kongruens skal følge det offentlige.  
 
Bestyrelsen og strukturarbejdsgruppen har i sine drøftelser haft udgangspunkt i to principper. For 



det første skal den kommende struktur være fremmende over for at skabe nærhed mellem det 
centrale og decentrale niveau i foreningen. For det andet skal strukturen fremme muligheden for det 
enkelte medlems og den enkelte enheds indflydelse.  
Umiddelbart er selskabernes stilling i foreningen ikke ændret. Det har tidligere været nævnt, at 
kursusudvalget kræver, at hvert selskab arrangerer et 5-dages kursus på specialistdelen.  
 
Kursusudvalg: Anna Aamand.  
 
SPU Ingrid repræsenterer selskabet.  
Fagnævn Per Torpdahl er formand. Desuden sidder Anna og Ingrid Laursen.  
 
4. Fremlæggelse af regnskab.  
Der er blevet ansat en regnskabsass. internt i Dansk Psykologforening, som varetager selskabets 
regnskab.  
 
5. Indkomne forslag og kommende opgaver.  
Forholden sig til pjece samt kursusudbud.  
Herudover projektgruppe/ arbejdsgruppe i København. Herunder drøftes muligheden for Stillings/ -
projektbeskrivelse, som skal fremtræde eksemplarisk. Bla. Jan H. Winsløv fremsætter nogle ideer. 
Under punktet drøftes også hvordan man kan brander gerontopsykologien og gerontopsykologer i 
fremtiden.  
Der nævnes vigtigheden af offensive strategier samt at refleksioner bliver tilknyttet konkrete 
handlinger. Det er i fremtiden vigtigt at være opmærksom på nye arbejdsområder, herunder nævnes 
bl.a. nye sundhedscentre, der tales endvidere om hvilke jobmulugheder strukturreformen kan 
medføre.  
 
7. Fastlæggelse af budget og kontingent. Fortsat 150 kr. 
 
8. Valg af bestyrelse: Formand og kasserer genvalgt med stor opbakning. Jan Henrik Winsløv 
sidder også i bestyrelsen samt Knud Erik Sabroe blev valgt ind. Der er umiddelbart ikke nogen 
suppleanter.  
 
9. EVT: 
Der gøres opmærksom på og drøftes fordele ved ”følordninger” som er tilskudsberettigende.  
Under eventuelt drøftes endvidere, hvorvidt man skal holde generalforsamling i forbindelse med 
arrangement ved Dansk Gerontologisk Selskab på Klarskovgård. Umiddelbart synes der ikke at 
være stemning for dette, set i et bla. økonomisk perspektiv 
Der aftales ny dato for Geronpsykologisk Selskabs generalforsamling : 
den 27. og 28. oktober 2006. 
 
Dorthe Jensen, ref. 
 
Generalforsamling årsmøde den 5. november 2004. 
Første punkt på generalforsamlingen 
1.Valg af dirigent og referent:  
Dorthe Schjødt Andersen, dirigent, Dorthe Jensen, referent. 
2.Godkendelse af dagsorden 
3.Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.  



Formandens beretning:  
Selskabets aktiviteter for 2004 
Ingrid Lauridsen beretter:  
1.Der har været holdt bestyrelsesmøde i Århus, hvor der er blevet fulgt op på tidligere aftaler på 
selskabets aktiviteter og hvor generalforsamling og årsmøde blev planlagt. Der blev desuden 
besluttet at udsende nyhedsbrev 1-2 gange årligt. Det første blev udsendt i eftersom-meren. 
Medlemmerne kan melde ind, hvis de har noget de vil have med i nyhedsbrevet, som også bliver 
lagt ud på hjemmesiden.  
2. Fyraftensmøder.  
I foråret er der blevet afholdt fyraftensmøde i København, hvor psykiater Majken Kristensen fra 
Gerontopsykiatrisk team Nordvang var inviteret. Temaet drejede sig om depression hos etniske 
ældre. Mødet blev arrangeret i samarbejde med Interkulturelt Center, og der var stor enighed om at 
følge op på temaet omkring etniske ældre. Måske med en temadag i foråret 2005. 
Nogle af de temaer Interkulturelt Selskab har haft her i foråret er f.eks. Psychotherapy in Foreign 
language and Imigration, globalisering og psykisk sundhed. I øvrigt blev der drøftet på 
bestyrelsesmødet, om det var en god ide at afholde flere temadage. Der modtages gerne flere forslag 
fra medlemmerne.  
3.  
I løbet af efteråret er der blevet startet en supervisionsgruppe i selskabets regi, hvor Gitte Kragshave 
fungerer som supervisor. Forløbet strækker sig over 8-9 mdr. Det er håbet, at der fremover ved 
behov kan iværksættes nye supervisionsforløb i selskabets regi,- også i Jylland. 
4. 
Under Dansk psykologforenings hjemmeside er der kommet en hjemmeside for 
Gerontopsykologisk selskab. Foreløbig er der lagt velkomst, nyhedsbrev ind. Desuden er der 
diverse links til andre relevante institutioner. Bl.a. til Center for Gerontopsykologi, Videncen-ter for 
Gerontologisk Institut. Under dette punkt blev det bl.a. drøftet antal af links samt overvejelser 
omkring links til andre nordiske selskaber/organisationer. Desuden lagde Dorthe Høeg spørgsmålet 
ud: Hvad skal vi bruge vores hjemmeside til? Det blev drøftet, om det var muligt med et chat-rum. 
Der blev endvidere drøftet, om medlemmernes adresse og e-mail må stå vores hjemmeside og om 
man er interesseret i at være med på en nordisk liste, når der udbydes kurser m.m. Beslutningen 
blev i første omgang, at man skal melde aktivt tilbage til Per, hvis man ikke ønsker at stå på listen.  
5.  
Den tidligere udarbejdede pjece som er sendt ud til medlemmerne har ikke skiftet forside idet der 
ikke er indkommet andre forslag. Pjecen vil blive rettet til en gang årligt med opdaterede navne og 
kontaktpersoner. Jan-Henrik Winsløw har forslag til person(Jorit Tellervo), som evt. kan lave en 
anden forside til pjecen. Han undersøger dette.  
6. 
Samarbejde med Alzheimerforeningen.  
Der har været et enkelt møde siden sidst, ellers har projektet stort set ligget stille. Der er stadig et 
ønske om at udvide kendskabet til gerontopsykologien via projektarbejde(Ingrid vil gå videre med 
dette i samarbejde med Dorte Høeg). Umiddelbart tegner det til, at hvis der skal komme noget mere 
ud af samarbejdet, må selskabet aktivt byde ind, også i forhold til eventuelle stillinger til 
gerontopsykologer. Den nye strukturreform kan utydeliggøre, hvem der samarbejder med hvem.  
7. 
Aktiviteter på Center for Gerontopsykologi. 
Lise orienterer om selvmordsprojekterne, Lars Larsens psykofarmakaprojekt samt Per Torpdahl og 
Dorthe Jensens depressionsprojekt.  
Endvidere fortæller Anna, at hun har budt ind på opgave, der var udlagt til licitation af Styrelsen for 



social service. Valget faldt dog på et konsulentfirma. Jan-Henrik gør endvidere opmærksom på, at 
der er udlagt nogle puljemidler fra Socialministeriet, hvor det også er muligt at søge på 
ældreområdet. Jan-Henrik underretter ligeledes om, at han har ansøgt om midler til er fremtidigt 
projekt ang. selvmord.  
8. 
EFPA task force on Geropsychology hvor Per har deltaget i Bruxelles i juni måned.  
9. 
Nordisk psykologkongres hvor Karen Munk deltog med indlæg og foredrag.  
10. 
Deltagelse i årsmøde hos neuropsykologerne hvor Anna A. og Judy deltog. Der opfordres i 
fremtiden til at der bliver lavet referat af disse møder.  
11. 
Deltagelse i Nordisk kongres i gerontologi i Stockholm. 
Der var indlæg fra Jan-Henrik og Per Torpdahl samt Karen Munk. Desuden fortæller Per Torpdahl, 
at han har været i Portugal, hvor han har undervist praktiserende læger sammen med en række andre 
undervisere. Lægerne var samlede omkring temaet ældreområdet. Per fortæller endvidere, at han 
har deltaget i en europæisk psykologisk organisation, hvor man har sat sig for at afdække, hvad der 
sker på det gerontopsykologiske område. Der er i den forbindelse blevet udarbejdet spørgeskema: 
Hvad foregår der af aktiviteter? I alt 7 lande deltog. Per er ved at lave en oversigt over forskellige 
emner.  
12.  
Handlingsprogram hvor der opfordres til at være opmærksom på specialistuddannelserne som man 
er ved at revidere, bl.a. vil der komme en specialistuddannelse inden for psykiatrien. Man er fx 
interesseret i at få psykologer ansat som ledere indenfor det psykiatriske område. Det er muligt at gå 
ind på internettet og se under de enkelte specialer. Specialistuddannelsen er modulopbygget. Der vil 
være en overgangsordning indtil den 01.04.05. Der gøres endvidere opmærksom på 
vedligeholdelseskravet, at man kan blive frataget sin specialistgodkendelse , hvis man ikke er aktiv i 
forhold til uddannelse. Ingrid Lauridsen gør opmærksom på, at deltagerbeviset på dette arrangement 
også fungerer som dokumentation for, at man er aktiv på området. 
Omkring udvalgsarbejde:  
Selskabsråd: to årlige møder med formændene for de enkelte selskaber.  
Formandskollegiet: formænd for selskaber, regioner og sektioner.  
Kursusudvalg: Anna Aamand  
SPU: Der er møde ca. en gang om måneden, årligt 9-10 gange. Ingrid repræsenterer selskabet. Der 
er ved at blive udfærdiget fælles pjece om specialebeskrivelser, hvor det der er fælles for alle 
specialer er trukket ud og beskrives samlet, mens specialedelen er beskrevet særskilt for de enkelte 
specialer. Tidligere har der været udarbejdet hvidbog, hvor aftaler truffet i SPU blev nedskrevet.  
Fagnævn: Per Torpdahl er formand. Desuden sidder Anna Aamand og Ingrid Lauridsen. Juddy 
Jespersen overvejer om hun kan indgå i gruppen. (Ingrid Lauridsen opfordrer generelt til 
udvalgsarbejde.) 
Der drøftes antal af bestyrelsemedlemmer og muligheden for at variere inden for antallet 5-7 
medlemmer. Dette er der mulighed for ifølge vedtægter. 
EVT: 
Spørgsmål i øvrigt: Per Torpdahl spørger ind til supervision, hvordan der findes økonomi dertil og 
hvilket niveau der superviseres på, om der evt. skal arbejdes på et tilbud i Jylland. Gitte Kragshave 
orienterer om, at der ikke er noget umiddelbart krav om, at deltagerne er autoriserede eller på vej 
dertil, og at det oftest er arbejdspladsen, der betaler.  



4.  
Fremlæggelse af regnskab.  
45 har indbetalt, 1 har meldt sig ud. Indtægter svinger i alt medlem 25-28.000 kr. Regnskabet er 
revisorgodkendt.  
5. 
Behandling af fremkomne forslag.  
Der er ikke indkommet nogen forslag.  
6. 
Kommende opgaver.  
Under dette punkt drøftes samarbejdet med neuropsykologerne og samarbejde eller ønsket om 
samarbejde med Gunhild Valdemar Hukommelsesklinikken Rigshospitalet.  
7. 
Fastlæggelse af budget og kontingent.  
Kontingentet fortsætter med at være 150 kr.  
8.  
Valg af bestyrelse.  
Anna trækker sig. Lene Clemmensen fra Holstebro træder ind i bestyrelsen. Formand bliver Dorthe 
Høeg, idet Ingrid Lauridsen trækker sig. Ingrid Lauridsen har gjort et stort stykke arbejde og været 
med siden det startede i 1986 og har være formand siden 1991, hvor selskabet startede. 
9. 
Valg af revisor.  
Eva Bonde.  
10. Eventuelt. Ønsker til hjemmeside. Der blev gjort opmærksom på “group care”/slags chatrum er 
en mulighed for at diskutere. 
Ref/Dorthe Jensen. 
  
 


