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Program for Dansk Gerontopsykologisk Selskabs Årsmøde 2011 
 
 
Det faglige tema for årsmødet 2011 er "Psykologiske og psykosociale perspektiver på demens". 
Underviseren er den australske psykolog Mike Bird. Deltagelse godskrives i forbindelse med 
specialistuddannelsen i Gerontopsykologi. 
 
Tid: 28.10.2011 (kursus + åbent foredrag + generalforsamling og efterfølgende middag) samt den 
29.10.2011 (kursus). 
 
Sted: Fredag: Professionshøjskolen Metropol, Lokale : A 312 Kronprinsesse Sofies Vej 35, 2000 
Frederiksberg 
Lørdag: Dansk Psykologforenings lokaler, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø 
 
Pris: 2.500,00 kroner (halv pris, hvis man deltager 1 dag). Seneste indbetalingsdato: 24.10.2011. 
 
Tilmelding senest d.17.10.2011 pr. e-mail til kasserer Kim Oskar Carlsen enten på 
carlsenkim@hotmail.com eller med almindelig post ved at udfylde kuponen på side 3  
 
Betaling senest den 24.10.2011- kan ske ved bankoverførsel se side 3 

 
 

Program 
 
Fredag d. 28. oktober:  
 
9.00 – 14.00 (Inkl. Pauser): 

Demensramte personers udfordrende adfærd: Forståelse og intervention  
I en blanding af foredrag og workshops vil Mike Bird fokusere på de udfordringer, 
demensramtes adfærd kan afstedkomme. Underemner vil være: 

• Det psykologiske perspektiv 
• Komplekse udfordringer og problemer med den “psykiatriske model” 
• Relationen mellem den professionelle hjælper og den demensramte person 
• Psykologiske belastninger for kontaktmedarbejderne – frontmedarbejderne 
• Kliniske og forskningsmæssige erfaringer med forbedringer af omsorggiverens 

oplevelse af livskvalitet og konsekvenserne heraf for den demensramte person 
• Etablering af psykosocial tankegang og praksis på ældreinstitutioner  
• Etiske dilemmaer for klinikere, der arbejder med ældre mennesker 

 
Tidsplan, 1. dag. 

09.00-09.30    Kaffe, te og morgenbrød 
09.30-12.00 Undervisning 
12.00-13.00  Frokost i kantinen 
13.00-14.00  Undervisning 
14.15-16.30 Åbent foredrag 
17.00-19.00 Generalforsamling1 
 
                                                 
1 Se dagsorden på side 2. 
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Lørdag d. 29. oktober: 
 
9.00 – 16.00: (Inkl. Pauser): 

Moderat til svær demens: Etik, klinik, forskning og økonomi 
• Eventuel fortsættelse af gårdsdagens emne: Etiske dilemmaer 
• Økonomi og klinisk arbejde med demensramte: Undersøgelser i Australien 
• “The Living with Memory Loss” – program. Undersøgelse i Australien 
• Formidling af andre forskningsprojekter og påpegning af praktiske og 

teoretiske vanskeligheder med forskning i omsorg og på ældreinstitutioner 
• Neuropsykologiske undersøgelser: Eksempler på demensudredning 
• “The Method of Spaced Retrieval”: Eksperimentelle resultater og klinisk nytte 
• Supervision af kliniske supervisorer 

 
Tidsplan, 2. Dag. 

09.00-09.30    Kaffe, te og morgenbrød 
09.30-12.00 Undervisning 
12.00-13.00  Frokost 
13.00-16.00  Undervisning 
 
 
Dagsorden til selskabets generalforsamling, fredag d.28.10.2011, 17.00-19.00 
 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Godkendelse af dagsordenen 
3. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
5. Kommende opgaver 
6. Indkomne forslag 
7. Fastlæggelse af budget og kontingent 
8. Forslag til vedtægtsændring af § 6, der herefter lyder: ”Selskabets ledelse varetages af en 

bestyrelse på 7 medlemmer, valgt på Generalforsamlingen. Der tilstræbes så vidt muligt en 
ligelig geografisk fordeling af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 
år ad gangen og således at halvdelen afgår hvert andet år efter tur. Genvalg kan finde sted. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. 

9. Valg af bestyrelse 
10. Eventuelt 

 
Generalforsamlingen afholdes på Professionshøjskolen Metropol, Lokale: A 312 Kronprinsesse 
Sofies Vej 35, 2000 Frederiksberg 
 
Forslag til generalforsamlingen sendes til formanden senest 4 uger før afholdelse.  
 
Efter generalforsamlingen vil der være middag for selskabets medlemmer på en restaurant i 
nærheden. Tilmelding nødvendig. 
 
 

Vel mødt 
Bestyrelsen 
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Tilmeldingskupon 
 
 
Skal være kassereren I hænde senest fredag d. 17.10.2011 
 
Returneres udfyldt til kasserer Kim Oskar Carlsen enten pr. e-mail på carlsenkim@hotmail.com 
eller med almindelig post til: 
 
Kim Oskar Carlsen  
Ingemannsvej 7B, 2. sal 
4180 Sorø  
Tlf. nr. 28447382 
 

 
 
 
 

Undertegnede tilmelder sig hermed Gerontopsykologisk Selskabs Årsmøde 2011 
(tilmeldingen er bindende) 

 
Sæt kryds 
 
     Deltager begge dage, pris kr. 2500,- (kursus, forplejning & middag fredag aften) 
  
     Deltager kun fredag den 28. oktober, pris kr. 1250,- (kursus, forplejning & middag) 
 
     Deltager kun lørdag den 29. oktober, pris kr. 1250,- (kursus & forplejning) 
 
 
Navn:  
Vejnavn:  
Postnummer:  
Bynavn:  
Tlf.nr.:  
Evt. E-mail:  
Bemærkninger:  
 
 
Indbetaling af deltagergebyr kan ske på én af følgende måder 
 

1. På selskabets bankkonto: 0400 4012601927. Husk at anføre dit navn og “kursusgebyr” 
2. Hvis din arbejdsplads skal have en faktura tilsendt, skal vi have et EAN-nr. og navnet på 

den, der tager sig af det regnskabsmæssige, eller på anden relevant kontaktperson. Send 
venligst disse oplysninger så hurtigt som muligt til kasserer Kim Oskar Carlsen.  
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Gerontopsykologisk Selskab 
 

I samarbejde med Professionshøjskolen Metropol, herunder Videnscenter på Ældreområdet –
Gerontologisk Institut 

 

Foredrag om psykologi og demens 
Fredag d. 28. oktober 

 
Gerontopsykologiske problemstillinger er til stede hele vejen rundt i arbejdet med ældre borgere. 
Det er derfor med fornøjelse, at vi kan invitere medarbejdere, der har ældre borgere som målgruppe 
i deres arbejde til to foredrag. 
 
Kl. 14.30 – 15.15 Demens og lidelse på Australske plejehjem 

Den internationalt anerkendte psykolog Mike Bird vil holde foredrag om 
sine erfaringer med sit arbejde med demensområdet i Australien. 
Oplægget vil indeholde perspektiver på både den ældre demensramte 
borgers situation samt medarbejderperspektiver. 
Mike Bird vil tale et letforståeligt engelsk. 
Mike Bird er i øjeblikket ansat i en professorstilling ved Bangor 
University i England.  

 
Kl. 15.30 – 16.15 Når der åbner sig sprækker ned til eksistensens urfjeld 

I den nærværende kontakt med den demensramte borger stilles 
medarbejderen overfor store psykologiske udfordringer. 
Frontmedarbejderes erfaringer er omdrejningspunkt for oplægget. 
Henrik Brogaard har i mere end 12 år arbejdet indenfor ældreområdet 
som psykolog. Se evt. mere om HB på www.u9vers.dk 
 

Fredag d. 28. oktober 2011, kl. 14.30 – 16.15 
Deltagelse er GRATIS.  

Tilmelding på gerontopsykologisk.selskab@gmail.com senest 24.10.2011 Bekræftelse på tilmelding udsendes ikke 
 

Professionshøjskolen Metropol, 
Auditoriet, Kronprinsesse Sofies Vej 35 

2000 Frederiksberg 
 

 


