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GERONTOPSYKOLOGISK SELSKAB 
 
Nyvalgt bestyrelse 
Ved generalforsamlingen i november 2004 blev der foretaget nyvalg til bestyrelsen for  
Gerontopsykologisk Selskab. Ingrid Lauridsen havde således efter mange arbejdsomme 
år på formandsposten ønsket at træde tilbage som formand og blev afløst af Dorte Høeg. 
Den øvrige bestyrelse består nu af:) Anne Elisabeth Bender, Lene Klemmensen, Ingrid E. 
Lauridsen (Kasserer),Tove Lunøe, Ingrid Stenersen,  og Jan-Henrik Winsløv. Eva Bonde 
Nielsen blev valgt som revisor. 
 
Fagnævn: Per Torpdahl er formand. Øvrige medlemmer Anna Aamand og Ingrid 
Lauridsen 
 
Referat af bestyrelsesmøde vedlægges og kan i øvrigt ses på Dansk Psykolog Forenings 
hjemmeside www@dp.dk, hvor man finder Gerontopsykologisk Selskabs side ved at 
klikke på om foreningen – dernæst DP-decentralt -  dernæst selskaber og endelig – 
gerontopsykologi. 
 
Næste generalforsamling finder sted d.4-5.november 2005 i København 
 
Nyt fra fagnævnet 
Vær opmærksom på at overgangsordningen for specialistuddannelsen ophører 
1.april 2005.  
 
Hvis nogen af jer er i gang med noget, som I gerne ville have bedømt som led 
specialistuddannelsen skal derfor indsendes til fagnævnet inden d.1.april. Der ligger nu 
på Psykologforeningens hjemmmeside en samlet pjece/oversigt over 
specialistuddannelserne, hvor I kan søge flere oplysninger. I er også velkomne til at 
kontakte en af fagnævnets medlemmer i tvivlstilfælde.  
 
Hjemmeside: 
Hjemmesiden i Dansk Psykolog Forening er blevet fyldt noget mere ud siden sidst. Der 
er nu 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) På længere sigt kunne vi ønske os at 
hjemmesiden ligeledes indeholder udveksling af projekterfaringer.  
 
E-mail-adresser 
Ved generalforsamlingen lykkedes at få oplyst et antal e-mail-adresser ud over de, der 
allerede fandtes på adresselisten. 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. På den måde kunne vi også lettere sende helt aktuelle oplysninger ud, 
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som ville være forældede ved næste generalforsamling eller nyhedsbrev. Oplysning om e-
mail-adresse til: Dorte Høeg (hoeg@aeldreviden.dk).  
 
 
Der er desuden kommet forslag og ønsker om at oprette et fælles nordisk adressekartotek 
via E-mail. Det fælles nordisk netværk kunne medvirke til at kurser m.m. i de enkelte 
lande blev udbudt til alle. Netværket kunne også fungere som en udveksling af erfaringer 
m.m. 
Derfor – ønsker du at være med i et sådant adressekartotek, skal du sende din E-mail til 
Per Torpdahl (E-mail: pt@psykiatri.aaa.dk) så sørger han for, at du får den samlede liste 
tilsendt.   
 
Kongresser m.v. 
 
DP- Årsmøde 2005  
Dansk Psykolog Forening afholder årsmøde 4.-5. marts 2005 på Radisson SAS, H.C. 
Andersens Hotel, Odense.  
Temaerne er: "Hvor er dansk psykologi på vej hen?" og "Hvor er danske psykologer på 
vej hen?" Et af temaerne bliver gerontopsykologi. 
Læs program på www.dp.dk 
 
”Demensdagene”, som er blevet en årlig tilbagevendende begivenhed afholdes i år d.10-
11. maj. De arrangeres af Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet. Her er der sat fokus 
på ”demens” og de følgevirkninger sygdommen får for såvel den syge som de pårørende, 
forskningsmæssigt og relateret til praktiske foranstaltninger. 
 
Dansk Gerontologisk Selskab afholder årsmøde på Klarskovgård ved Korsør 10-11. 
juni. Årsmødet 2005 bliver i de svage ældres tegn. 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/. 
 
Videnscenter på Ældreområdet holder d. 14.april i Eigtveds Pakhus i København 
konference om det vanskelige samarbejde mellem plejehjemsbeboere, pårørende og 
personale. Oplæg ved en bl.a. en række gerontopsykologer. Se program på 
www.aeldreviden.dk. 
 
E-nyhedsbrev om demens 
Demens er et område, som gerontopsykologer ofte beskæftiger sig med, derfor kan et nyt, 
gratis  e-nyhedsbrev fra Videnscenter på Ældreområdet have interesse for mange af jer. 
DEMENS sender hver måned mails ud, som specielt har fokus på nyheder omkring 
demens i forhold til ældre. Man tilmelder sig på mailadressen:demenslist-
on@aeldreviden.dk I e-nyhedsbrevet indbygges også mulighed for erfaringsudveksling 
og dialog.  
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Opfordring: 
Alle medlemmer opfordres til at komme med forslag til 
dagkurser/temadage/foredragsholdere man gerne vil høre, dels i forbindelse med 
fyraftensmøder eller som afløser for disse.  
 
Kontingent: 
Der vedlægges  giroblanket til indbetaling af kontingent for 2005 
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.. 
 
Venlig hilsen på vegne af bestyrelsen 
 
 
Dorte Høeg og Ingrid Lauridsen 
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