
 

Kære medlem 
 
Du har netop åbnet Gerontopsykologisk Selskabs Nyhedsbrev 
nr.2, 2008. I forbindelse med dette andet nummer af 
nyhedsbrevet, er det os en fornøjelse at introducere en lille 
nyskabelse.  Fra tid til anden vil nyhedsbrevet have et tillæg om 
gerontopsykologisk praksis og forskning. Tillægget vil bl.a. kunne 
indeholde debatindlæg, faglige indlæg og egentlige artikler. 
Tillægget vil blive ”netpubliceret” på selskabets hjemmeside.  
Denne gang indeholder tillægget korte indlæg om DP 
generalforsamlingen 2008, EFPA-arbejdsgruppe vedrørende 
gerontopsykologi, psykologkonference i Berlin, kognitiv doping 
blandt akademikere og om robotsælen Paro. 
 
Send en mail til lisebender@stofanet.dk, hvis du har stof til 
nyhedsbrevet eller tillægget. 
 
De redaktionelle opgaver varetages af Lise Bender, Jan-Henrik 
Winsløv og Lars Larsen. 
 
God læselyst 
Bestyrelsen 

1. Om dette nummer og tillægget 

2. Nyt fra bestyrelsen 
Bestyrelsen afholdt sidst møde den 18. juni. Generalforsamling og 
årsmøde er nu på plads. Desværre har der ikke været respons på 
bestyrelsens henvendelser til Køge kommune vedr. ansættelse af 
en gerontopsykolog. Vi vil nu rette henvendelse til psykolog-
foreningen og spørge, om man herfra kan foreslå nogle velvillige 
kommuner, vi kan kontakte. 
 
Professionsudvalget under Dansk Psykologforening har nedsat en 
arbejdsgruppe, der arbejder på at udarbejde standardiserede 
testmetoder på europæisk plan. Da vi mangler ensartede 
retningslinjer for testmateriale til ældre, besluttede vi at sætte 
testning på dagsordenen til generalforsamlingen for senere at 
afholde en konsensus-konference. 
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 3. Selskabets Årsmøde 2008 
 
Årsmødet afholdes på Psykiatrisk Hospital i Århus den 30-31. oktober. 
Temaet bliver smerter og smertebehandling, belyst ud fra et 
psykologfagligt såvel som lægefagligt perspektiv. Underviserne er 
psykolog, Phd Gunner Rosén og overlæge Marianne Metz Mørk. 
 
Program og yderligere oplysninger vil blive udsendt sidst i 
september 

Årsmøde i Århus  

d.30-31. oktober 

Tema: Smertebehandling 

5. DP Generalforsamlingen 
På generalforsamlingen fremsatte selskabets repræsentant Anna 
Aamand tre forslag: 1) at DP skal arbejde på at få oprettet 
uddannelsesstillinger på gerontoområdet, 2) at DP skal arbejde på 
at få oprettet hele eller del-ydernumre indenfor sygesikrings-
ordningen, der kan søges af gerontopsykologer, der vil arbejde i 
privat praksis og 3) at DP skal arbejde på at få oprettet hele eller 
del-ydernumre indenfor alle specialerne, som en naturlig følge af 
den øgede specialisering indenfor vores fag.  
Læs mere herom i Annas indlæg i tillægget. 
 

4. Retningslinier for test og psykologiske 
undersøgelser 
  
Professionsudvalget under Dansk Psykolog Forening har nedsat en 
arbejdsgruppe vedr. psykologiske undersøgelser med det formål, 
at kvalitetsskikre psykologiske undersøgelser på såvel test- som 
testerniveau.  
Læs mere i Maria Krarup Kristensens indlæg i tillægget. 
 

 
DP’s bestyrelse ønsker 

at få kuglegravet 
specialisttilgangen til 

privat prakis! 

6. Interessante hjemmesider 
 
Hjælpemidler til ældre 
 
At kunne klare sig selv, er af stor betydning for det psykiske 
helbred. Mange oplever på et tidspunkt i livet at få brug for 
hjælpemidler ikke mindst, når vi kommer op i alderen. 
 
I netbutikken Seniorland.dk kan man finde lidt af hvert i kategorien 
hjælpemidler http://butik.seniorland.dk/ . Måske har du en 
klient/patient, der kunne kunne finde brugbare hjælpemidler til 
dagligdagen. 
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Robotsælen Paro 

7. Demens, robotter og doping! 
 
Umiddelbart skulle man ikke tro at demens og robotter har noget 
med hinanden at gøre, men det har de fået indenfor 
demenspleje. Læs mere om sælen ”Paro” og hvordan den kunne 
vække hidtil usete sider til live i redaktionens udsendte i tillægget 
”Nyt fra praksis og forskning”. 
 
Det er også svært at forestille sig en forbindelse mellem demens 
og doping, men den er der. Ifølge en online undersøgelse 
foretaget af tidsskriftet ”Nature” har hver femte af de adspurgte 
forskere brugt de såkaldte kognitive præstationsfremmere, hvortil 
antidemens præparater hører. Læs videre i tillægget ”Nyt fra 
praksis og forskning”.  

8. Kommende begivenheder  
 
Livet og døden følges ad 
18. september, København 
Seminar arr. af EGV Klik her for at læse mere 
 
Fra to til en – livet efter den andens død 
8. oktober, København, Videnscenter på Ældreområdet 
Konferencen præsenterer bl.a. en undersøgelse af ældre, som har 
mistet deres ægtefælle. Klik her for at læse mere 
 
Når jeg bliver gammel - ældreliv nu og i fremtiden 
22. oktober 2008 på CVU Lillebælt, Odense 
Tværfaglig Gerontologi-konference: Klik her for at læse mere 
 
Resilience in an Aging Society: Risks and Opportunities - 61th 
Annual Scientific Meeting 
21. - 25. november 2008, Maryland, USA 
Tværfaglig kongres arr. af The Gerontological Society of America 
Klik her for at læse mere  
 
Longevity, Health and Wealth - 19th International Association of 
Gerontology World Congress 
5. - 9. juli 2009, Paris, Frankrig 
Tværfaglig kongres arr. af French Society of Gerontology and 
Geriatrics. Klik her for at læse mere 
 
Healthy Ageing in the 21th Century  - 20. Nordiske kongres i 
Gerontologi 
30. maj – 2. Juni, 2010, Reykjavik, Island 
Tværfaglig gerontologisk kongres, Klik her for at læse mere 


