
GERONTOPSYKOLOGI

ALDRINGENS PSYKOLOGI



Gerontopsykologer arbejder inden for ældresektoren med arbejdsfunktioner, der er relateret

til forebyggelse, behandling og rådgivning. Det kan være i tilknytning til gerontopsykiatriske

og geriatriske hospitalsafdelinger samt sundhedscentre, geriatriske team og plejehjem i kom-

munerne.

Et forventet vækstområde er kommunernes sundhedscentre. Ud over forebyggelse, rådgivning

og behandling kan psykologer varetage ledelsesmæssige opgaver og deltage i udviklingen af

sundhedspersonalets kompetencer til fordel for de ældre borgere,

patienter og brugere.

GERONTOPSYKOLOGI – ALDRINGENS PSYKOLOGI

Gerontopsykologien er den gren af psykologien, der beskæftiger

sig med forskning og forståelse af menneskets aldring og alder-

dom. Som fagområde trækker gerontopsykologien på en bred

vifte af almen psykologi og klinisk psykologi, der beskæftiger sig med menneskelig udvikling

og især med kontinuitet og forandring i voksenlivet.

Gerontopsykologien har i det sidste tiår gennemgået en voldsom udvikling, både inden for

den kliniske praksis og den empiriske og teoretiske forståelse af aldringens mange facetter.

Og vi har i dag fået en større forståelse for de forskelligartede forhold, som påvirker den

enkeltes tilværelse i senlivet, det være sig livshistoriske, helbredsmæssige, sociale eller psyko-

logiske forhold.

GERONTOPSYKOLOGERS ARBEJDSOPGAVER

Den enkelte gerontopsykologs arbejdsopgaver er bestemt af arbejdssted og specialisering,

men gerontopsykologer kan eksempelvis bestride følgende opgaver:



Inden for demensområdet:

neuropsykologisk undersøgelse ved demens-

udredning

gerontopsykologisk vurdering med henblik 

på planlægning af tiltag over for den demens-

ramte

sorg- og krisebehandling til den demens-

ramte

psykoedukative og andre tiltag i forhold til

den demensramtes familie

supervision af plejepersonale inden for hjem-

mepleje og på plejehjem

konfliktløsning mellem pårørende og pleje-

personale

Rådgivning og behandling kan omfatte:

sorg- og krisebehandling

støtte til svært adfærdsforstyrrede gamle

behandling af stress-/belastningssyndromer

behandling/psykoedukation ved eksistentielle

problemstillinger

individuel eller gruppeterapi af psykiske

lidelser som depression og angst

at bibringe borgere redskaber, så de trods

kroniske lidelser eller smerte kan leve et godt

liv
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Supervision, undervisning, formidling 

undervisning og formidling inden for de

ovennævnte områder

supervision og uddannelse af personale inden

for ældresektoren

rådgivning om tiltag på ældreområdet

forestå udviklings- og evalueringsprojekter på

ældreområdet

forestå forskningsprojekter

UDDANNELSE OG FORSKNING

Aktuelt er der kun én lektorstol i udviklings-

psykologi med speciale inden for geronto-

psykologien, den er placeret ved Psykologisk

Institut, Aarhus Universitet. I samarbejde med

Gerontopsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitets-

hospital, har Psykologisk Institut etableret

Center for Gerontopsykologi. Ud over at være

brobygger mellem klinik og forskning foregår

videreuddannelsen til gerontopsykolog over-

vejende på Center for Gerontopsykologi.



Gerontopsykologisk Selskab

Fagligt selskab i Dansk Psykolog Forening

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til selskabets bestyrelsesmedlemmer. 

Yderligere oplysning:

www.danskpsykologforening.dk

Telefon 35 26 99 55
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