
Fælles høringssvar fra Gerontopsykologisk selskab og Gerontopsykologisk fagnævn 

 

Selskabets og fagnævnets anbefalinger 

1. Vi anbefaler, at man bibeholder gerontopsykologisk specialistuddannelse og fagnævn, mens arbejdet med 

en offentlig finansieret ordning foregår. 

2. Vi anbefaler, at man i det mindste udsætter afviklingen i 3-4 år, så man har en chance for at vurdere ef-

fekten af dels strategipapiret og kick-startningen af området og dels revisionen af specialistuddannelsen.  

3. Vi anbefaler, at det gerontopsykologiske speciale, i lighed med andre mindre specialer, indeholdes i et 

voksenspeciale, hvor gerontopsykologien bliver et subspeciale. (jvnf. revisionsarbejdet med specialerne, 

der pågår i SPU). 

4. Vi anbefaler, at man breder det gerontopsykologiske felt ud, så det rummer både elementer fra neuro-

psykologien, psykoterapien, det kliniske gerontopsykologiske område samt arbejds- og organisationspsy-

kologien. 

5. Vi anbefaler, at Dansk Psykologforening indgår i et tæt samarbejde med Gerontopsykologisk Selskab og 

Fagnævn om fortsat at revidere, udvide og fremtidssikre specialistuddannelsen i gerontopsykologi. 

6. Vi anbefaler, at repræsentanter for Gerontopsykologisk Selskabs bestyrelse og fagnævn møder op til DPs 

bestyrelsesmøde onsdag den 18. december 2013 under behandling af høringssvar for at stille os til rådig-

hed for dialog og uddybende kommentarer. 

Baggrund for anbefalinger i høringssvar 

 Vi har netop været med til at nedskrive en strategi på gerontoområdet. En strategi som DPs bestyrelse 

har godkendt, og som DP har taget til sig, idet man via bl.a. psykologkampagnen forsøger at kick-starte 

området i anerkendelsen af, at der på baggrund af den demografiske udvikling kunne skabes mange stil-

linger på netop dette område. Hvis man nedlægger specialistuddannelsen og fagnævnet, går det stik imod 

signalet om at kick-starte området, hvilket vil give et stort forklarings- og troværdighedsproblem ift. de 

politikere og journalister, som man forsøger at påvirke. Det vil sige, at man med den ene hånd forsøger at 

genoplive området, mens man med den anden forsøger at medvirke til aktiv dødshjælp. Hvordan vil dette 

tage sig ud for lægmanden, for kommunerne/regionerne og for resten af det psykologiske fagområde? Vi 

er bange for, at dette tiltag vil gøre det endnu sværere at få oprettet en offentlig finansieret uddannelse, 

når DP signalerer, at der ikke er behov for specialister på området. Vi savner tegn på en koordineret og 

overensstemmende logik i DP´s politik på området – og finder visionsgruppens anbefaling om nedlæggel-

se af specialistuddannelsen i gerontopsykologi visionsløs. 

 I forhold til visionsgruppens baggrund for at nedlægge specialet finder vi, at de relativt få stillinger inden-

for det gerontopsykologiske område, samt den relativt ringe efterspørgsel af specialistuddannelsen 

blandt foreningens medlemmer, er to sider af samme sag. Medlemmerne af Gerontopsykologisk Selskab 

og Fagnævn finder, at Dansk Psykologforening med sin mangeårige negligering og stedmoderlige behand-

ling af området, bærer hovedansvaret for denne tilstand. Allerede på GF i 2008 stillede Gerontopsykolo-

gisk Selskab en række forslag til handlingsplan. Et af disse forslag blev vedtaget, nemlig at ”DP skal arbej-

de på at oprette uddannelsesstillinger på det gerontopsykologiske område i regioner såvel som kommu-

ner”.  

 Nedlæggelsen af specialistuddannelsen i Gerontopsykologi vil efter vores opfattelse være endnu et ek-

sempel på en fortsat mangel på forståelse for relevansen af gerontopsykologisk specialviden. En mangel, 



der må bero på en fejlagtig antagelse af, at ældre ikke kan profitere af nuanceret og specialiseret psyko-

logfaglig bistand, hvad enten der er tale om raske ældre eller fysisk eller psykisk syge.  

 Vi er uforstående overfor, hvordan det kan være en fremtidssikring af området at afvikle specialet  med 

umiddelbar virkning. I oplægget fra visionsgruppen hævdes det, at tiltaget skal gennemføres for at forsø-

ge at beskytte de medlemmer, som kunne risikere at tage en utidssvarende specialistuddannelse, hvor 

der ikke er stillinger. På trods af Dansk Psykologforenings passivitet er der i øjeblikket snart en stilling og 

et barselsvikariat i Vejle Kommune. Der er en stilling i Københavns Kommune under opsejling. VISO under 

Socialstyrelsen efterspørger på nuværende tidspunkt gerontopsykologer til deres indsats på voksenområ-

det. En gerontopsykologisk stilling i Frederiksberg Kommune er netop blevet besat.  Region Syddanmark 

barsler med ønske om ansættelse af gerontopsykolog i Gerontopsykiatrien i Aabenraa. En stilling som ud-

viklingskonsulent på demensområdet i Silkeborg Kommune, er nyligt blevet besat af psykolog, grundet 

kommunens eksplicitte ønske om gerontopsykologisk specialviden og kompetancer.  Flere medlemmer af 

Gerontopsykologisk Selskab arbejder i egen virksomhed indenfor området og oplever en stigende efter-

spørgsel. Gerontopsykologisk Selskab har kendskab til 7 personer, der er i gang med eller påtænker op-

start på specialistmodulet. Der er nyligt dannet en gruppe af unge studerende på Psykologisk Institut i 

Aarhus, der udviser stor interesse for det gerontopsykologiske område. Denne gruppe har som langsigtet 

mål at kontakte de andre universiteter og gøre flere studerende interesserede i området. I årenes løb har 

Gerontopsykologisk Selskab fået mange henvendelser fra studerende og nyuddannede psykologer, der 

har udtrykt interesse for at arbejde indenfor området. 

 

 I strategipapiret udarbejdet af Gerontopsykologisk Selskab dokumenteres det, at den demografiske udvik-

ling viser, at antallet af ældre borgere, i Danmark og på verdensplan, inden for en kort tidshorisont er 

voldsomt stigende. Der er i realiteten tale om en demografisk revolution. I det nyligt overståede kommu-

nalvalg var et af de helt centrale temaer fremtidens udfordringer på ældreområdet. Globalt har den en-

gelske regering i forbindelse med G8 topmødet den 11. december 2013 i London besluttet at bruge denne 

lejlighed til at annoncere, at den vil gå forrest i en global kampagne for udviklingen af en international 

handleplan, for hvordan man håndterer demens. (se evt. https://www.gov.uk/government/news/uk-to-

host-g8-dementia-summit).  

 

 Både på det nationale og globale plan søger man at forholde sig proaktivt til udfordringerne med fremti-

dens demografiske udvikling. I modsætning hertil handler Dansk Psykologforening  defensivt ved at afvikle 

specialistuddanelsen i gerontopsykologi frem for at udvikle og tilpasse den til fremtidens krav. Vi anser 

det som en utrolig uheldig signalværdi, hvis man vælger at nedlægge specialistuddannelsen og det geron-

topsykologiske fagnævn på nuværende tidspunkt.  

 

Ebeltoft den 22. november 2013 

 

 

På vegne af  

 

Gerontopsykologisk Selskabs bestyrelse Gerontopsykologisk Fagnævn 
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