
Gerontopsykologisk Selskab afholder 2-dages kursus på 
Specialiseringsmodulet, 30. september  og 1. oktober 2013 i Aarhus 

Undervisere: Psykolog Malene Flensborg Damholdt og psykolog Anna Aamand 

Sted: Dansk Psykolog Forenings lokaler, Fiskergade, 8000 Aarhus C. 

Pris for medlemmer af Gerontopsykologisk Selskab: 1500 kr. 
Pris for andre interesserede: 2500 kr. 

1. dag kl. 9-16

Udredning samt teori om kognitive vanskeligheder, psykiatriske symptomer 
og demens blandt ældre med Parkinsons sygdom og parkinsonisme. 

Formål.  
Kursisten skal tilegne sig viden om motoriske, psykiatriske samt kognitive symptomer og disses samspil 
samt teoretiske fundament ved primært Parkinson’s sygdom.   

Temaer. 

Kurset tager primært afsæt i Parkinson’s sygdom (PS) og de motoriske, kognitive og psykiatriske 
udfordringer der er forbundet med sygdommen. Hvilke konstellationer af symptomer kan man forvente? 
Hvordan påvirker symptomerne hinanden? Hvilke teoretiske forklaringer findes der på kogntive og 
psykiatriske symptomer? Hvordan udredes de for at give et retvisende billede?

Under kurset inddrages kort andre bevægeforstyrrelser og betydningen af motoriske symptomer for 
kognitiv funktion blandt i øvrigt raske ældre skitseres. Dertil inddrages videre parkinsonisme som del af 
andre diagnoser. 

Målgruppe. 
Kurset er relevant for psykologer, som beskæftiger sig med Parkinson’s sygdom eller andre 
bevægeforstyrrelser i alderdommen og som ønsker en opdateret indføring i teori og forskning derom. 

Deltagerforudsætninger. 
Psykologer der beskæftiger sig med gerontopsykologi og andre med interesse for området. 

Form. 
Primært klassebaseret undervisning. 

Underviser. 
Malene Flensborg Damholdt. Ph.d. Post doc, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. 



2. dag kl. 9-16
Demenssygdommenes psykiatri – psykologisk udredning og intervention 
over for personer med svær demens, psykiatriske symptomer og udfordrende 
adfærd 

Indhold 

Kort historisk og teoretisk gennemgang af demenssygdommenes psykiatri. BPSD begrebet stilles overfor 
challenging behavior, og kulturforskelle i forhold til forståelse og arbejdsmetoder i kliniske 
arbejdssammenhænge belyses. Der fokuseres på psykologens rolle og de etiske aspekter i metodevalg og 
forståelsesramme. Inddragelse af teoretikere som Kitwood, Ian James og Michael Bird i den historiske 
gennemgang. Fra ingen systematik i udredning henover stringent systematik til kreativ udredning. 
Udredning med rating scales, neuropsykologiske metoder og med psyko-social kortlægning og 
efterfølgende forslag til intervention. Fra berøringsangst til kreativ tilgang overfor svært tilgængelige 
personer med demens. 
Psykologen som supervisor over for plejepersonale. 
Der fremlægges eksempler på tilgangen med kasuistikker.  
Undervisningen vil være rettet mod klinisk praksis, hvor vurdering og efterfølgende intervention overfor 
psykiatriske symptomer / udfordrende adfærd vil være central. 

Målgruppe. 
Kurset er relevant for psykologer, som beskæftiger sig med personer med demens og psykiatriske 
symptomer / udfordrende adfærd  

Deltagerforudsætninger. 
Psykologer der beskæftiger sig med gerontopsykologi og andre med interesse for området. 

Form. 
Primært klassebaseret undervisning med aktiv dialog med deltagerne. 

Underviser. 

Anna Aamand, specialist og supervisor i gerontopsykologi. 

Kurset godkendes under Gerontopsykologisk Specialiseringsmodul  
16.4.4.2.2.1 Psykopatologiske / psykiatriske syndromer hos ældre med 12 timer 


