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Indkaldelse til generalforsamling og fagligt program  den 4. Og 5. November 2005  

Fredag d. 4.november:  
Generalforsamlingen afholdes i København i Dansk Psykologforening, Stockholmsgade 27, 
København Ø. (dørkode 4260B)  Kl.13-15.00  

Dagsorden:  
1.Valg af dirigent og referent  
2.Godkendelse af dagsorden  
3.Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.  
4. Fremlæggelse af regnskab.  
5. Indkomne fremkomne forslag.  
6. Kommende opgaver.  
7.Fastlæggelse af budget og kontingent.  
8. Valg af bestyrelse. Formand og kasserer er på valg (i ulige år), desuden ønsker Lene 
Clemmensen fra Holstebro at trække sig. Der er således en ledig plads. Der er desuden mulighed for 
valg af suppleanter. Interesserede medlemmer opfordres til at stille op.  
10. Eventuelt  

 
Forslag til generalforsamlingen sendes til formanden senest 8 dage før mødet.  

  

Fagligt program  

 
  

15.00: Kaffepause  

15.30- 18.30 Fagligt oplæg om farmakologi i forbindelse med behandling af demens og depression 
hos gamle mennesker ved centerleder Lars Larsen, Center for Gerontopsykologi, Psykiatrisk 
Hospital i Risskov.  

Herefter er der middag i en restaurant i nærheden af Psykologforeningen.  

  

Lørdag d. 5.november  
OBS OBS OBS Det faglige program fortsætter på Diakonissestiftelsen  (Diakonissen Opgang G,  
Peter Bangs Vej 1, Frederiksberg.)  
Når man kommer ind ad hoveddøren, går man ned i kælderen igennem døren ind til selve gangen, 
hvor man går til venstre til PARTERRE - hvor vi mødes).  



9.30-10.00: Morgenkaffe  

10.00-13.00:  Fagligt oplæg om frontotemporal demens ved gerontopsykiatrisk overlæge, Rolf 
Bang Olsen, Middelfart Sygehus  
Der købes ind så der er lidt til frokost.  

  

Der udstedes kursusbeviser og oplæggene søges anerkendt som kompetencegivende ift. 
specialistuddannelsen i gerontopsykologi.  

  

Pris for middag og morgenmad 100 kr., der betales på stedet til Ingrid Lauridsen.  

  

Tilmelding senest d. 14.oktober til Dorte Høeg hoeg@aeldreviden.dk eller Ingrid Lauridsen ingrid-
lauridsen@diakonissen.dk  

  

Nyt fra fagnævnet 

Der er sket en præcisering af ansvarsfordeling mellem kursusudvalg, fagnævn og faglige selskaber, 
og det er således blevet pålagt fagnævnene konkret at sikre, at der i samarbejde med det faglige 
selskab etableres kurser til det pågældende speciales specialiseringsmodul. Fagnævnene udarbejder 
skabeloner til specialiseringsmodulet. Fagnævnet er løbende ansvarlig for konkretisering af 
specialistuddannelsens indhold og praktiske gennemførelse, mens selskabet bidrager til udvikling af 
kurser.  

  

Hjemmeside:  
Selskabets hjemmeside under Dansk Psykolog Forening indeholder nu oplysninger på en række 
punkter. Der er informationer om selskabet og de arrangementer, der foregår selskabets regi. 
Vedligeholdelse specielt vedrørende aktiviteter kræver, at de nødvendige informationer videregives 
til Dorte Høeg (hoeg@aeldreviden.dk)  

  

E-mail-adresser  
DET VILLE VÆRE RIGTIG DEJLIGT AT FÅ ALLE MEDLEMMERS E-MAIL-ADRESSER. 
Bestyrelsen arbejder frivilligt uden sekretariats assistance og det ville betyde en stor lettelse af 
arbejdet, hvis al korrespondance kunne foregå pr. e-mail. Oplysning om e-mail-adresse til: Dorte 
Høeg (hoeg@aeldreviden.dk).  
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Kongresser, konferencer m.v.  
Dansk Gerontologisk Selskab holder 7. november 2005 kursus i Århus om  
’Alderdomsdepression  – diagnostik og psykoterapeutisk behandling’  
Målgruppe: Alle interesserede.  
Undervisere: Psykolog Dorthe Jensen, Center for Gerontopsykologi, Risskov,  
og psykolog Karen Munk, Center for Sundhed, Menneske og Kultur.  
Tilmelding: Senest 1.oktober til Karen Munk  
dgs@geroinst.dk eller 39 627 627.  
Der udstedes kursusbevis.  

  

Videnscenter på Ældreområdet holder d. 8.november 2005 på Koldinghus konference om det 
vanskelige samarbejde mellem plejehjemsbeboere, pårørende og personale. Oplæg ved en bl.a. en 
række gerontopsykologer.Der er desuden udgivet 3 publikationer i forbindelse med konferencen 
forfattet af bl.a. nogle af de medvirkende gerontopsykologer. Se omtale på www.aeldreviden.dk  

  

Dansk Gerontologisk Selskab afholder årsmøde på Klarskovgård ved Korsør d.17-18 marts 2006 
Igen med en bred præsentation af aktuel forskning på ældreområdet.  
Årsmødet giver mulighed for udveksling af erfaringer og viden mellem forskellige faggrupper og 
faggrupper indbyrdes. Årsmødet er meget relevant for gerontopsykologer, som her får mulighed for 
at præsentere egne undersøgelser og udveksle erfaringer med fagkollegaer. Se program på 
www.gerodan.dk/.  

  

18. Nordiske Kongres i Gerontologi 2006  
Innovations for an Ageing Society  

28. - 31. maj, Jyväskylä, Finland  
Informationer om kongressen på www.jyu.fi/sgt  

E-nyhedsbrev med forskningsnyt fra ældreområdet  

FORSKNINGSNYT udsendes månedligt og indeholder en bred dækning af de nyeste resultater 
især fra den nationale ældreforskning. Udvalgte artikler fra den internationale ældreforskning bliver 
også omtalt.  
I hvert nummer af ForskningsNyt udvælges en artikel eller rapport, der får særlig fokus  
Redaktør:  Man tilmelder sig på mailadressen: forskninglist-on@aeldreviden.dk  

  

Hjemmeside om demens  
Lundbeck lancerer en ny hjemmeside om demens – www.demensnet.dk - officiel åbningsdato 
d.21.september 2005  
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Opfordring: Alle medlemmer opfordres til at komme med forslag til 
dagkurser/temadage/foredragsholdere man gerne vil høre i forbindelse med fyraftensmøder eller 
som afløser for disse.  

  

Kontingent:  
Der vedlægges  giroblanket til indbetaling af kontingent for 2005 SPECIELT TIL DE 
MEDLEMMER; DER ENDNU IKKE HAR BETALT.  
Vores arbejde er afhængig af de beløb som vi som Selskab modtager fra Psykolog Forening, og 
beløbet er afhængig af betalende medlemmer, så I opfordres derfor kraftigt til at betale..  

 
Medlemsblad for:  
Gerontopsykologisk Selskab  er et fagligt selskab under Dansk Psykolog Forening (DP)  
Hjemmeside: www@dp.dk, under DP-decentralt -  dernæst selskaber og endelig – 
gerontopsykologi.  

  

Kontingent:  
kr. 150 pr. år for medlemmer i arbejde.  
kr. 100 pr. år for studerende og ledige  
Medlemskab af Gerontologisk Selskab forudsætter  medlemskab af DP.  
Indgået medlemskab efter den 1. juli betales halvt kontingent for resten af året. Gerontopsykologisk 
Selskab Stockholmsgade 27, 2100 København Ø  
Girokonto: 287-0843  

  

Redaktionen:  
Dorte Høeg  
Videnscenter på Ældreområdet  
Aurehøæjvej 24  
2900 Hellerup  
hoeg@aeldreviden.dk  

Indlæg til Nyhedsbrevet modtages meget gerne,  
pr. e-mail.   

 

mailto:www@dp.dk
mailto:hoeg@aeldreviden.dk

	Fagligt program
	Nyt fra fagnævnet

