
REFERAT AF GENERALFORSAMLING I GERONTOPSYKOLOGISK 
SELSKAB DEN 11. NOVEMBER 2010 

 
1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT 

• Som dirigent og referent valgtes hhv. Anna Aamand og Lise Bender. 
 

2. GODKENDELSE AF DAGSORDEN 
• Dagsordenen blev godkendt. 

  
3.  BERETNING OM SELSKABETS VIRKSOMHED I DET FORLØBNE 

  ÅR VED FORMANDEN MARIA KRISTENSEN 
• Der er udsendt 2 nyhedsbreve i løbet af året. For at skabe mere liv opfordres 

medlemmerne til at bidrage med indlæg af relevans for vores område. Indlæg 
sendes til redaktør Lars Larsen. 

 
• Relevante specialister fra andre specialer kan nu godkendes som supervisorer til 

den gerontopsykologiske specialistuddannelse. Inden påbegyndelse af supervisi-
on kan fagnævnet kontaktes mhp. på tilrettelæggelse og godkendelse af supervi-
sionsforløb. 

 
• Et 4-dages kursus vedr. gerontopsykologens arbejdsopgaver ved Gitte Kragsha-

ve, Maria Kristensen og Anna Aamand blev aflyst på grund af for få tilmeldte.  
Kurset vil evt. blive genopslået næste år. 
 

• Selskabets bestræbelser på at skabe stillinger i kommunalt regi – sidst i Århus 
kommune har hidtil ikke båret frugt. I Århus varetages konsulentfunktion på 
demensområdet aktuelt af neuropsykolog. Bestyrelsen bør arbejde videre med at 
gøre kommunerne opmærksomme på gerontopsykologernes særlige ekspertise 
indenfor ældreområdet. 

     
• Maria har haft kontakt til Jørgen Carl vedr. artikelserie om gerontopsykologi. 

Henrik Brogård har haft 2 artikler i Psykolog Nyt. Flere bidrag efterlyses. 
 

• Uddannelsesstillinger i gerontopsykiatrien har været drøftet, men med den nye 
specialistuddannelse i psykiatri er det ikke realistisk. 

 
• Der har været afholdt møde med Ældresagen vedr. psykologers rolle i forbindel-

se med aldring. Lars Michaelsen fra DP og Ingrid Lauridsen deltog. Mødet var 
positivt, men har ikke ført videre med sig. Ingrid Lauridsen vil tage fornyet kon-
takt til ældresagen. 



 
• Maria er dansk repræsentant i arbejdsgruppen i gerontopsykologi i EFPA.  Der 

har været formandsskift, flere nye folk har meldt sig, og der er planlagt møde i 
januar. 

 
• Gerontologiuddannelse på SDU har været drøftet ifh. til gerontopsykologiske 

bidrag. Uddannelsen er imidlertid lukket. 
 

• På grund af for få tilmeldinger og manglende økonomi er dette årsmøde reduce-
ret til en dag. 

 
• Maria Kristensen orienterer om sine overvejelser og begrundelse for at trække 

sig som formand efter et år på posten. Der udtrykkes beklagelse, men også for-
ståelse for hendes beslutning. 

 
4. FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB 

• Kim Carlsen fortæller, at regnskabet balancerer. Han er ikke helt færdig med op-
gørelsen, men regnskabet vil snarest blive udsendt til godkendelse pr mail. 

 
5. INDKOMNE FORSLAG/KOMMENDE OPGAVER 

• Der blev drøftet, hvordan gerontopsykologiens fremtid kan sikres. Med kommu-
nalreformens indførelse er mange af de opgaver i forbindelse med demens, som 
gerontopsykiatrien tidligere varetog, udlagt til kommunerne og andre faggrup-
per.  Som en mulighed for at vinde indpas i kommunerne foreslås at starte på 
konsulentbasis – hvilket allerede effektueres i et mindre omfang af Anna Aa-
mand og Maria Kristensen.  Med baggrund i de forholdsvis få specialister, der 
gennem tiden er blevet gerontopsykologer og en uvis fremtid drøftedes om det er 
muligt fortsat at opretholde speciale i gerotopsykologi, alternativt at kræfterne 
bruges til at blive integreret i en større sammenhæng. Der var enighed om, at 
specialet ønskes opretholdt. I takt med at der bliver flere og flere ældre, må for-
ventes et øget behov for psykologer med særlige kompetencer i forbindelse med 
aldringens psykologi. Fire af deltagerne tilkendegav, at de ønskede at specialise-
re sig i gerontopsykologi.   

 
• Herudover drøftedes Selskabets rolle i forhold til at søge mere indflydelse på et 

samfundsmæssigt niveau. Det foreslås, at den kommende bestyrelse afholder en 
weekend tænketank. 

   
• Den skandinaviske kongres i gerontologi skal i 2012 afholdes i København. Der 

er tradition for, at der arrangeres et møde for psykologer den dag, kongressen 
starter. Der ønskes praktisk/organisatorisk hjælp til et sådant arrangement fra 



Selskabet, men også gerne oplægsholdere. Mads Haaning og Ingrid Lauridsen 
efterlyser en filosofisk tilgang og en filosof til at tale over temaet ”Aldringens 
dilemmaer” ved det indledende foredrag. Som potentielle foredragsholdere fore-
slås Peter Kemp, Victor Nielsen og Uffe Juul Jensen.   

  
 

6. FASTLÆGGELSE AF BUDGET OGKONTINGENT 
 

• Det besluttes at fastholde det nuværende kontingent på 200 kr. for almindelige 
medlemmer og 100 kr. for pensionister, studerende og arbejdsløse.  

 
    

7. VALG TIL BESTYRELSEN 
 

• 9 opstiller til bestyrelsen. 
 
• Efter valg og optælling af stemmer er følgende bestyrelsesmedlemmer valgt: 

Henrik Brogaard, Mads Haaning, Dorte Høeg, Anna Aamand, Jan-Henrik 
Winsløw, Lars Larsen og Lise Bender. 

 
• Kim Carlsen fortsætter som kasserer. 
 
• Det aftales, at bestyrelsen på førstkommende møde konstituerer en formand. 

 
Ref.: Lise Bender 

 


