
 

Kære medlem 

Du har netop åbnet Gerontopsykologisk Selskabs Nyhedsbrev 
nr.2, 2009. 

Send en mail til lisebender@stofanet.dk, hvis du har stof til 
nyhedsbrevet eller tillægget ”Nyt fra Praksis og Forskning”. 

De redaktionelle opgaver varetages af Lise Bender, Jan-Henrik 
Winsløv og Lars Larsen. 

God læselyst 

Bestyrelsen 

1. Om dette nummer 

2. Nyt fra bestyrelsen 
Først og fremmest vil vi i bestyrelsen gerne sige tak for et godt 
årsmøde og generalforsamling. Referat fra generalforsamlingen 
følger i næste nummer og vil derefter kunne findes på DPs 
hjemmeside. 
Det næste bestyrelsesmøde afholdes januar 2010 i Århus, hvor 
den nye bestyrelse skal konstitueres. 
Bestyrelsen vil gerne gøre medlemmerne opmærksomme på den 
nye Facebook-gruppe ”Danske Gerontopsykologer”, som kan 
være en alternativ måde at vedligeholde kontakten til gero-
venner og fagfæller. Du finder gruppen på: 
http://www.facebook.com/#/group.php?gid=139867876210 

Endeligt ønskes I alle en rigtig god jul og på gensyn i det nye år. 
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3. Fortæl din erfaring med 
konsekvenserne af struktur- og 
kvalitetsreformen for dit arbejdsområde. 
 
Psykologforeningen har kontaktet alle faglige selskaber under DP – 
herunder Gerontopsykologisk Selskab mhp at indhente oplysninger 
om, hvordan og hvorvidt struktur- og kvalitetsreformen har haft 
konsekvenser for psykologarbejdet i kommuner og regioner. 
Jeg har ikke noget overblik over, hvad de enkelte medlemmer har 
oplevet og gjort sig af erfaringer ift. ovenstående. Så du/I opfordres 
hermed til at skrive et par linier om, hvad du/I har oplevet – eller ikke 
har oplevet i denne forbindelse.  
Til dette Nyhedsbrev er brevet med specifikke spørgsmål, som DP 
ønsker besvaret, vedhæftet. 
Alle indslag bedes sendt til mariakri@rm.dk inden medio december. 
Så samler jeg svarene og sender dem ind til DP. 

/Maria Kristensen
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 4. Ældrepædagogik 
Ældrepædagogik er et temaområde, som dukker op i disse år med 
vedholdenhed. Der er en debat blandt fagfolkene, om der er/bør 
være noget, der hedder ældrepædagogik, men ikke desto mindre 
er der et nordisk netværk om ældrepædagogik, der er et 
ældrepædagogisk netværk i Danmark ligesom 
Socialpædagogernes Ældrenetværk beskæftiger sig med temaet. 
På DPU har Tine Fristrup det som sit tema og Helle Krogh Hansen har 
fra Århus deltaget i et europæisk projekt om ældrepædagogik. Et 
særligt område synes at være pædagogik i forhold til 
demensområdet. 
 

Knud-Erik Sabroe
 
 

 

 

 

5. Gerontopsykolog i repræsentantskabet 
for Dansk Psykologisk Forlag 
 
Psykologforeningen har besluttet at arbejde med at fremme 
gerontopsykologien i Danmark. I denne forbindelse har man 
besluttet, at en af Psykologforeningens pladser i 
repræsentantskabet for Dansk Psykologisk Forlag besættes af en 
gerontopsykolog. Undertegnede blev i efteråret 2008 udpeget til 
dette.  
Dansk Psykologisk Forlag er interesseret i relevant 
gerontopsykologisk litteratur samt testmateriale og modtager gerne 
forslag til oversættelser og udgivelser.  
Har du en god ide, faldet over god gerontopsykologisk litteratur, 
som endnu ikke er udgivet i Danmark eller kender du til 
testmateriale, det kunne være relevant at oversætte indenfor det 
gerontopsykologiske felt, opfordrer jeg dig hermed til at henvende 
dig til Dansk Psykologisk Forlag. Se mere på www.dpf.dk 
 

Maria Kristensen
 
 

6. Deltagelse i 11. Europæiske 
Psykologkonference i Oslo juli 2009 
Som dansk repræsentant i den gerontopsykologiske arbejdsgruppe 
under EFPA, var undertegnede til konference i Oslo.  
Der var ikke mange rene gerontopsykologiske indslag på 
konferencen. Dog havde flere velrenommerede forskere (som selv 
er ved at komme op i alderen) gjort sig tanker om deres 
forskningsfelt ift. aldring. Der mærkes en gryende interesse og 
respekt for det gerontopsykolgiske felt – både som resultat af den 
demografiske udvikling i vestlige lande, men også som en ægte 
nysgerrighed for det aldrende menneskes psykologi. 
 

Maria Kristensen
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7. Interessante hjemmesider 
 
Engelsksproget hjemmeside for gerontopsykologer bl.a. med 
seneste forskningsnyt: www.geropsychology.info  

Videnscenter på Ældreområdet udsender gratis fire elektroniske 
nyhedsbreve med nyheder fra forskellige fronter indenfor 
ældreområdet. Besøg Videnscenteret her: 
http://www.aeldreviden.dk/  
 
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/  
 

8. Kommende begivenheder  
 
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 


