
 

Kære medlem 
 
Det er os en fornøjelse, at præsentere dig for Gerontopsykologisk 
Selskabs Nyhedsbrev anno 2008. Formålet med nyhedsbrevet er 
at skabe et medie for kommunikation mellem selskabets 
bestyrelse og dets medlemmer. Nyhedsbrevet vil blive udsendt 
med jævne mellemrum efter behov. 
 
Det er vores håb, at du som medlem, vil bidrage med 
oplysninger af interesse for dine gerontopsykologiske kolleger. 
Send en mail til lisebender@stofanet.dk, hvis du har stof til 
Nyhedsbrevet. 
 
De redaktionelle opgaver varetages af Lise Bender, Jan-Henrik 
Winsløv og Lars Larsen. 
 
Du modtager Nyhedsbrevet som en vedhæftet fil i pdf-format. 
For at kunne åbne filen, er du nødt til at installere et lille program, 
der hedder Acrobat Reader. Programmet kan downloades gratis 
på:  www.adobe.com.   
 

1. Om selskabets nyhedsbrev 

2. Nyt fra bestyrelsen 

KONSTITUERING AF BESTYRELSEN 
Lise Bender (sekretær), Dorte Høeg, Maria Krarup Kristensen, Lars 
Larsen (formand), Sofie Nautrup Nielsen, Jan-Henrik Winsløv 
(kasserer), Knud-Erik Sabroe. Suppleanter: Susanne Kaagaard og 
Tove Lunøe. 
 
ELEKTRONISK GRONTOPSYKOLOGISK TIDSSKRIFT 
Bestyrelsen planlægger at oprette et elektronisk 
gerontopsykologisk tidsskrift, der vil blive udsendt til alle 
medlemmer som PDF-fil, med faglige artikler om nyere forskning 
og viden indenfor vores felt. 
 
NETVÆRKSGRUPPE 
Bestyrelsen planlægger endvidere at starte en netværksgruppe 
for nyansatte gerontopsykologer med mulighed for gensidig 
sparring og kollegial støtte. Interesserede kan henvende sig til 
Maria Kristensen: Kkc@psykiatri.aaa.dk  
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KOMMUNALT ANSATTE GERONTOPSYKOLOGER 
 
Bestyrelsen ser det som en vigtig opgave at skabe mere 
opmærksomhed om gerontopsykologers kompetencer i 
kommuner og regioner. Bestyrelsen har som en start rettet 
henvendelse til en konkret kommune med opfordring til at 
ansætte en gerontopsykolog efter forudgående møde med en 
specialist indenfor området. 
 
OPDATERING AF E-MAIL ADRESSELISTE 
 
Alle medlemmer, der har ændret adresse eller fået ny e-mail 
adresse opfordres til at videregive denne til Jan-Henrik Winsløv; 
jan-henrik@newmail.dk 
 

 

3. Selskabets årsmøde 2008 
 
Årsmødet afholdes på Psykiatrisk Hospital i Århus den 30-31. oktober. 
Temaet bliver smertebehandling med inddragelse af såvel 
fysiologiske som psykologiske aspekter.  

Ny bog om europæisk 
Gerontopsykologi 

Årsmøde i Århus  

d.30-31 oktober 

Tema: 
Smertebehandling 

4. Ny litteratur & gode Internetsider 
 
Ny bog om europæisk Gerontopsykologi, bl.a. med bidrag af 
vores egen Per Torpdahl. 
GEROPSHYCHOLOGY – European Perspectives for an Aging World. 
Ballesteros (red), Hogrefe, 2007. www.hogrefe.de 
 
Videnscenter på Ældreområdet udsender gratis fire elektroniske 
nyhedsbreve med nyheder fra forskellige fronter indenfor 
ældreområdet: 
AktuelleNoter: http://www.aeldreviden.dk/e.nyheder/e.noter/  
DemensNyheder: 
http://www.aeldreviden.dk/e.nyheder/e.demens/ , 
ForebyggelsesNyt: 
http://www.aeldreviden.dk/e.nyheder/e.forebyggelse/ 
ForskningsNyt: http://www.aeldreviden.dk/e.nyheder/e.forskning/ 
 
På Senter for Krisepsykologi i Bergen, har man opbygget hjemme-
siden: Psykososial oppfølgning etter kriser og katastrofer. Den 
henvender sig især til fagfolk. 
Klik her, hvis du vil vide mere: http://www.kriser.no/  

5. I medierne 
 
“Vi ændrer os ikke så meget”. Kristeligt Dagblad: 
www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/275224:Liv---Sjael--Vi-aendrer-os-
ikke-saa-meget  
 
“The older you get, the smarter you get”. Daily Mail: 
www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/technology/technology.h
tml?in_article_id=506517&in_page_id=1965 
 
Dansk registerundersøgelse påviser sammehæng mellem demens 
og selvmord: http://fpn.dk/liv/krop_valvare/article1282516.ece  
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7. Spørgeskema-undersøgelse 
 
Center for selvmordsforebyggelse i Ålborg og Center for 
Gerontopsykologi, Århus Universitet har iværksat en undersøgelse 
af professionelles såvel som lægfolks kendskab og holdninger til 
ældres selvmord. Har du endnu ikke besvaret spørgeskemaet, 
håber vi du har lyst at bruge lidt tid på at deltage i undersøgelsen. 
 
For de fleste tager det 10 minutter at besvare spørgeskemaet, men 
arbejder du med ældre, tager det længere tid – en 20-30 minutter. 
Da du ikke kan logge ud og ind under bevarelsen, er det en god 
ide, at afsætte noget tid til besvarelsen. 
 
Hvis du ønsker at deltage i undersøgelsen via Internettet kan du 
klikke på følgende link: 
http://www.espub.net/rss/survey.aspx?ID=cacc4c9c0d47151248e2
c70b5e000604 Ønsker du spørgeskemaet tilsendt i papirform, kan 
du henvende dig til Jan-Henrik Winsløv enten pr mail: 
jhw@psykiatri.aaa.dk eller på telefon 7789 2754 
 

6. Kommende begivenheder 
 
Dansk Gerontologisk Selskabs Årsmøde - 2008 
08. maj 2008. 
Frederecia Messecenter 
www.gerodan.dk/arrangementer.php3 
 
DemensDagene 2008  
Blandt emnerne er bl.a.: faldgruber i demensdiagnostik, sjældne 
årsager til demens, sygdomserkendelse ved demens. 
13.-14. maj 2008 
København, Bella Center 
www.demensdagene.dk  
 
18th Alzheimer Europe Conference - Breaking barriers 
22. – 25. maj, Osl, Norge 
The Norwegian Centre for Dementia Research, Alzheimer Europe. 
http://www.alzheimer-conference2008.org/ 
 
19. Nordiske Kongres i Gerontologi  
Aldring, verdighed og mangfold 
25.-28. maj 2008 
Oslo, Norge 
http://www.19NKG.no  
 
61th Annual Scientific Meeting, The Gerontological Society of 
America  
Resilience in an Aging Society: Risks and Opportunities 
21.-25. November 2008 (deadline for abstract 14/3)  
National Harbor, MD, USA 
http://www.agingconference.com/   


