
 

 

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I GERONTOPSYKOLOGISK SELSKAB DEN 26.OKTOBER 2012 

 

1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT 

Kim Carlsen og Lise Bender vælges som hhv. dirigent og referent. 

       Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er indkaldt med lovlig varsel. 

 

2. GODSKENDELSE AF DAGSORDEN 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

3. FORMANDENS BERETNING OM SELSKABETS VIRKSOMHED I DET FORLØBNE ÅR 

Sidste års årsmøde forud for generalforsamlingen fandt sted på Professionshøjskolen Metrpol, 

hvor GS i samarbejde med Videnscenter på ældreområdet, Gerontologisk Institut og Professions- 

              højskolen Metropol inviterede til to gratis foredrag for medarbejdere med ældre borgere som     

målgruppe. Den australske gerontopsykolog og professor Mike Bird talte om ”Demens og lidelse på 

australske plejehjem” og gerontopsykolog Henrik Brogaard talte om frontmedarbejdernes er- 

erfaringer, ” når der åbner sig sprækker ned til eksistensens urfjeld”. Det var et velbesøgt arran- 

gement med ca. 150 fremmødte, hvilket viser, at der er stor og bred interesse for, hvad geron- 

topsykologer kan byde ind med. 

Resten af årsmødet var forbeholdt psykologer. Mike Bird undervist i 1½ dag ud fra to brede emner: 

”Demensramte personers udfordrende adfærd: forståelse og intervention” samt ”Moderat til svær 

demens: etik, klinik, forskning og økonomi”. Det var to spændende dage, som vi fortsat følger op 

på. Desværre var der ikke mange fremmødt. 

På det første bestyrelsesmøde besluttedes derfor pga. den vigende interesse at begrænse de 

faglige aktiviteter i forbindelse med GF 2012 til et tre timers kursus. 

 

Kim Carlsen har i det forløbne år udsendt to nyhedsbreve over mailen til medlemmerne indehol- 

dende mange informationer om kurser, nyere litteratur mm. 

 

Bestyrelsen har afholdt tre møder af længere tids varighed. Det overordnede fokus har været syn- 

liggørelse af gerontopsykologien og overvejelser om, hvorledes vi kan tiltrække nye og yngre 

kræfter til området og få oprettet flere stillinger. Det er op ad bakke og langvarigt arbejde. 

Vi har i længere tid drøftet, om navnet på vores Selskab er det rette ud fra den antagelse, at mange 

lægfolk ikke ved, hvad gerontopsykologi egentlig henviser til. Efter mange overvejelser enedes vi 



 

 

dog om at bevare ”Selskabet for Gerontopsykokologi”, men med undertitlen ”Ældrelivets 

psykologi”. 

Mht. synliggørelsen af gerontopsykologien er en af strategierne at udbygge samarbejdet og udveks- 

lingen med vores nordiske og europæiske kolleger. I forbindelse med Den Nordiske Gerontologi 

Kongres i København arrangerede vi et møde med psykologerne.  Dagsorden var dels ønsket om at 

få et overblik over den gerontopsykolgiske situation i de enkelte lande og dels forberedelse af den 

næste Nordiske kongres i Gøteborg i 2014, hvor Boo Johansson skal være præsident. Det fremgik, 

at de andre nordiske lande også oplever vigende tilgang til gerontopsykologien, men på forskellig 

måde. F.eks har Sverige en del universitetsansatte gerontopsykologer, men få klinikere, modsat her 

i Danmark, hvor vi har en del klinikere, men kunne ønske et større fokus på den sidste del af livet på 

universiteterne. 

 Intentionen er at fastholde og uddybe kontakten mellem de nordiske lande og som en begyndelse 

at udveksle skriftlige redegørelser for de enkelte landes status. I Danmark er vi interesseret i et 

konkret samarbejde omkring kurser. Såfremt specialistuddannelsen skal kunne gennemføres på 5 

år, skal vi udbyde ca. 30 timers kursus pr. år, hvilket vi ikke har været i stand til pga. både for få 

deltagere og undervisere. Det har vist sig, at Norsk Psykologforening udbyder kurser, som kan 

overføres til vore s specialistuddannelse, bl.a. kurser i psykoterapi, geriatri og farmakologi.  

Mht. samarbejdet med vores øvrige europæiske kolleger har vi indtil for nylig været repræsenteret 

i EFPAs Standing Commitee on Geropsychologt ved Selskabets tidligere formand Maria Krarup Kri- 

              stensen.  I foråret modtog fagnævnet en meddelelse om, at Maria skulle være stoppet i komiteen. 

              Hverken  Maria, Selskabets bestyrelse eller fagnævn er blevet kontaktet, før DP har taget denne be- 

              slutning. Bestyrelsen har efterfølgende rettet henvendelse til DPs bestyrelse med ønsket om, at vi 

              får vores repræsentation tilbage og samtidig efterlyser DPs engagement og konstruktive deltagelse 

              i at oprette uddannelsesst illinger på det gerontopsykologiske område, som det blev vedtaget på 

              DPs generalforsa mling i 2008. Det er håbet, at vi fremover kan få et mere målrettet samarbejde                     

              med DP med hensyn til at fremme gerontopsykologien. 

              Som led i at styrke samarbejdet og kontakten til vores europæiske kolleger foretog tre af Selska-                          

              bets medlemmer en inspirationsrejse til Skotland, England og Wales i efteråret 2012. Gruppen be- 

              søgte fremtrædende gerontopsykologer og fik indblik i, hvordan gerontopsykologien praktiseres                    

              andre lande.Der blev etableret kontakter, som kan anvendes til fremtidigt samarbejde, evt. i  

              forbindelse med kursus virksomhed eller andet. 

  

             Specialistuddannelserne skal revideres i 2013, og DP er kommet med et udkast til større specialer  

             med  tilhørende subspecialer. Da gerontopsykologer arbejder med såvel direkte som indirekte in- 

                



 

 

           

            tervention, bl.a konsulentvirksomhed og rådgivning, mener bestyrelsen, at et overodnet voksent   

            speciale vil være  mere relevant for os end et klinisk voksent speciale.         

 

            Fagnævnet har nu kun to medlemmer. Anna Aamand der er formand, og Iben Estrup Andersen. DPs  

            Bestyrelse har besluttet, at de små fagnævn, der ikke længere producerer specialister, skal på stand-       

            bye, dvs. ikke holde møder uden det er påkrævet. De deltager stadig i SPU-møder, og må gerne   

            komme med udkast til ny specialistuddannelse.  Aktuelt søger vi dispensation for 5-års reglen ved  

            specialistuddannelsen. 

 

           Henrik Brogaard har præsenteret ny introduktion til hjemmesiden, som er godkendt af bestyrelsen.     

           Den vil snarest blive lagt ind på hjemmesiden. Vores tidligere formand Dorte Hoeg, har påtaget sig at   

           være web-master og holde hjemmesiden ajour. 

           Der har for nylig været afholdt møde i formandskollegiet, hvor 2 for os relevante spørgsmål var 

           oppe at vende. Dels muligheden for deltidsydernummer, således at man kan hellige sig ældre    

           klienter. DPs formand forholdt sig positivt hertil og lovede, at det kommer med til forhandlingerne i  

           2013. Dels et spørgsmål om de nye specialpsykologer i psykiatrien.  Der er flere eksempler på, at  

           oprettelsen af de 4-årige uddannelsesstillinger sker ved at konvertere allerede etablerede  

           fuldtidsstillinger. Hvis psykiatrien på længere sigt bliver domineret af specialpsykologer, kan det  

           frygtes, at psykoterapi bliver en perifer ydelse. Det er en udvikling, vi må holde nøje øje med i    

           fremtiden. 

 

           Bestyrelsen har planlagt to kursusforløb for 2013. Den 28.2 og 1.3 -2013 underviser Mimi Mehlsen i        

          ”Livskvalitet i alderdommen” og Maja O`Connor i ”Tab af nærtstående i alderdommen”. Sidst i  

           september 2013 underviser Malene Damholt i ”Differentaldiagnostik i forbindelse med demens” og   

           Anna Aamand i ”demenssygdommenes psykiatri”. 

 

4.    FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB 

    Der står pt 35.000 kr. på vores konto. Udgifterne indtil nu beløber sig til 16.000 kr. Hertil kommer   

    udgifter i forbindelse med årsmødet/generalforsamlingen. 

    Herudover er der en del medlemmer, som ikke har betalt kontingent. Da opkrævning af kontingentet 



 

 

   foregår elektronisk, kan det skyldes, at nogle har skiftet e-mail adresse. Kassereren opfordrer der- 

   for til at orientere ham om ændringer. 

 

1. INDKOMNE FORSLAG/ KOMMENDE OPGAVER 

   Der var ingen indkomne forslag. Da både igangværende og kommende aktiviteter fremgik i for- 

   mandens beretning, blev dette pkt. ikke yderligere drøftet. 

 

      6.     FASTLÆGGELSE AF BUDGET OG KONTINGENT 

            Det besluttedes at fastholde det nuværende kontingent på 200 kr. – 100 for pensionister og stude- 

            rende. 

 

7.     VALG AF BESTYRELSE 

Jan Henrik Winsløv udtræder af bestyrelsen, Michala Fog Hansen indgår i hans sted. Den øvrige 

Bestyrelse fortsætter. Bestyrelsen består herefter af:  

 

Mads Haaning (formand)           mads.greve.haaning@reionh.dk 

Kim Carlsen (kasserer)                carlsenkim@hotmail.com 

Henrik Brogaard                              henrikbrogaard@privat.dk 

Anna Aamand                                 anna-aamand@pc.dk 

Dorte Hoegh (Web-master)       dorte.hoegh@yahoo.dk      

Michala Fog Hansen                       michalafoghansen@gmail.com 

Lise Bender (sekretær)                 lisebender@stofanet.dk 

Suppleant: Sofie Nautrup Nielsen 

 

Ref.: Lise Bender  

 

 


