
NYHEDSBREV NR: 3. 2006 
GERONTOPSYKOLOGISK SELSKAB 
 
INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING DEN 26 – 27 
OKTOBER 2006 
 
Som tidligere annonceret vil der i forbindelse med årsmødet blive udbudt et 12 timers 
kursus, der svarer til kravene på specialistmodulet. Emnet vil være: 
Demenssygdommenes psykiatri – psykologisk udredning og intervention. Første dag 
giver en teoretisk og metodisk gennemgang af emnet. Anden dag er rettet mod praksis, 
d.v.s. klinisk vurdering og efterfølgende intervention. Det vil være muligt at deltage i 
førstedagen alene for dem, der ikke har behov for den mere praksisrettede del. 
Tid og varighed: 26. oktober fra kl. 10.00 – 17.00 og 27. oktober fra kl. 9.00 – 16.00 
Sted: Den gamle festsal, Psykiatrisk hospital, Risskov 
Undervisere: Gitte Kragshave og Anna Aamand, begge specialister og supervisorer i 
gerontopsykologi. 
Godkendelse godkendt på specialistmodulet i gerontopsykologi under 16.4.4.2.2.1. 
Psykopatologiske/psykiatriske syndromer hos ældre med 12 timer. Der udstedes 
kursusbeviser.  
 
GENERALFORSAMLINGEN afholdes samme sted den 26. oktober kl. 17.15 – 19 
 
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  - bestyrelsesmedlemmer er på valg ( lige år ). Lise Bender 

ønsker at trække sig. Interesserede medlemmer opfordres til at stille op. 
9. Eventuelt 

      Forslag til generalforsamlingen sendes til formanden senest 8 dage før mødet 
 
Efter generalforsamlinger der middag på en restaurant i midtbyen. 
 
PRIS: Deltagelse for første dag 500 kr. Deltagelse for begge dage 1200 kr. (inkl. 
morgenmad og frokost, samt middag på 1.dag, men  excl. drikkevarer).   
Beløbet bedes indbetales til vores konto i Psykologforeningen. Vedlagt 
giroindbetalingskort. 
HUSK NAVN OG ADRESSE 
 
 
TILMELDING senest den 15. september til Lise Bender lbe@psykiatri.aaa.dk eller tlf. 
77892752 

mailto:lbe@psykiatri.aaa.dk


Ny pjece om Gerontopsykologisk Selskab 
 
Der er udarbejdet en ny – meget flot – og informativ pjece om gerontopsykologi og 
gerontopsykologernes særlige tilbud. Den er i høj grad tænkt som information til 
potentielle arbejdsgivere, der overvejer anden sammensætning af deres ældretilbud. 
Pjecen vil blive udsendt til kommunerne og den vil desuden blive lagt på nettet i pdf-
format (på Gerontopsykologisk Selskabs side under DP), så det bliver muligt at 
downloade eksemplarer. Pjecen forventes færdigtrykt til generalforsamlingen. 
 
Nyt tilbud som led specialiseringsmodulet til specialistuddannelsen  
 
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. For at leve op til denne forpligtelse udbydes hermed:  
 
KURSUS OM KOGNITIV TERAPI 
Ved Center for Gerontopsykologi i Risskov 
  
01.09.2006 Kognitiv terapi med ældre 

• rationale og principper i kognitiv terapi der 
relaterer sig til ældre 

• brug af depressions skalaer - hvordan og hvorfor? 

Per  Anna/Per  

06.10.2006 Kognitiv terapi med ældre 
• almene metoder og teknikker i kognitiv terapi  

Per  Anna/Per 

17.11.2006 Kognitiv terapi med ældre 
• almene metoder og teknikker i kognitiv terapi 

Per Anna/Per 

08.12.2006 Kognitiv terapi med ældre 
• kognitiv miljøterapi 
• kognitiv coaching 

Per Anna/Per 

 
Undervisning foregår alle dage fra kl. 09.00 til 12.00. 
Frokost 12.00 til 13.00 
Supervision fra kl. 13.00 til 15.00 
Undervisere:  Per Torpdahl og Anna Aamand / Supervisionsdelen varetages af Anna 
Aamand (autorisation) og Per Torpdahl og Lise Bender  
(specialistdelen). 
 
Pris: 
1.200 kr pr undervisningsgang x 4 (12 timer) eller 2.000 kr pr dag inkl. supervisionsdel.  
Kurset kan godkendes under specialistmodulet 16.4.4.2.2.3 Intervention med 12 timer. 
 
 



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.  
I Københavnsområdet er nedsat forskellige nogle små arbejdsgrupper dels med 
neuropsykologer omkring testning, dels vedrørende samarbejde med Interkulturelt 
selskab. Vi vil gerne opfordre  til flere om at være med i Københavnsområdet. 
 
Hjemmeside: 
Hvis man ønsker nye oplysninger ind på Selskabets hjemmeside under Dansk Psykolog 
Forening videregives de  nødvendige informationer til Dorte Høeg 
(hoeg@aeldreviden.dk)  
 
E-mail-adresser 
Igen en opfordring til at ALLE MEDLEMMERS E-MAIL-ADRESSER videregives. 
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).  
 
Kongresser, konferencer m.v. med interesse for gerontopsykologer 
 
Konference om ensomhed blandt ældre 
Ensomhed - gør boligen en forskel? 
14. september, kl. 10-15.45, Eigtveds Pakhus, København 
Videnscenter på Ældreområdet Der udgives en publikation i forbindelse med 
konferencen. Se omtale på www.aeldreviden.dk
 
Dementia Care Mapping kurser:  
DCM - Avanceret kursus 
6. - 8. september, Hellerup 
DCM - Basiskursus 
26. - 28. september, Hellerup 
Videnscenter på Ældreområdet og Daniæ 
Information: Eva Bonde Nielsen, bonde@aeldreviden.dk 
Læs mere på www.daniae.dk 
 
Temadage: 
Projekt Ældres Livsmod 
25. september, Kolding 
13. november, København 
OK-klubben, Kolding 
e-mail: ok-klubben@kolding.bynet.dk/www.ok-klubben.dk
Konference 
Udfordringer på ældreområdet 
- fokus på processen ved forandring og forankring 
26. - 27. september, Odense 
Institut for Kompetenceudvikling 

mailto:hoeg@aeldreviden.dk
mailto:hoeg@aeldreviden.dk
http://www.aeldreviden.dk
mailto:ok-klubben@kolding.bynet.dk/www.ok-klubben.dk


www.ifku.dk/udfordringer 
 
2007 
Dansk Gerontologisk Selskab afholder Jubilæums-årsmøde (60 års jubilæum) på 
Klarskovgård ved Korsør d.16-17 marts 2007 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/. 
 
4. Nordiske konferanse i eldrepedagogikk 
Eldre og pedagogikk - pedagogiske utfordringer i et aldrende samfunn 
22. - 23. marts, Lillehammer, Norge 
Se nærmere under arrangementer i udlandet på www.aeldreviden.dk 
 
VIth European Congress of Gerontology 
Healthy Aging for all Europeans 
5. juli - 8. juli, St. Petersburg, Rusland 
International Association of Gerontology. European Region 
www.onlinereg.ru/gerontology
 
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  
Aurehøjvej 24 
2900 Hellerup  
hoeg@aeldreviden.dk 
 
Indlæg til Nyhedsbrevet modtages meget gerne,  
pr. e-mail. 
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