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 Supervisionsgruppe 
Med gerontopsykologen Paul Terry fra UK 
Der er to ledige pladser til supervision den 11. 
oktober 2016 kl. 10-17 (6 timer i gruppe) 
Supervisionen foregår på Psykiatrisk Center 
Amager og koster kr. 1000. 
Se mere her 
 
 

 Kursus i Farmakologi 
Årets billigste specialistkursus for 
medlemmer af selskabet. 
27.-28. oktober 2016 – i DP Stockholmsgade  
Underviser er speciallæge i geriatri Marianne 
Metz Mørch. Der er stadig ledige pladser 
Pris for medlemmer kr. 2000 kr (12 timer) 
Se mere her 
 
 

 Generalforsamling i Selskabet  
  Tors d. 27. oktober 2016 i Kbh. kl. 17.00 
 
I forlængelse af kurset Farmakologi (som 
nævnt ovenfor) afholdes den årlige 
generalforsamling i selskabet. 
Efterfølgende er selskabet vært ved en middag 
ude i byen. Arrangementet finder sted i Dp’s 
lokaler i Stockholmsgade i København. Send 
en mail til Kim Carlsen, hvis du vil med: 
carlsenkim@hotmail.com 
 
 

 Brug dit netværk på Facebook 
 
Selskabet er på Facebook i et lukket forum.  
Alle medlemmer er på et tidspunkt blevet 
inviteret, men langt fra alle er med. Sig endelig 
til hvis du vil være med. På siden kan alle dele 
relevante artikler og aktiviteter og bruge det 
som forum til stille at spørgsmål, rådgive og 
sparre med hinanden. Se gruppen klik her   
                                                           
 
 

                                                             

  

 Kursus: Lovgivningsmæssige 
og etiske aspekter på 
ældreområdet, 12 timer 
31. jan. – 1. feb. 2017 i Aarhus 
Med cand.psyk. PhD Mads Greve Haaning og 
cand.jur.Peter Sindal 
Pris for medlemmer kr. 2000 kr (12 timer) 
Information om tilmelding kommer senere 

Konferencer 

 Gerontologisk Selskab konference 2016 
finder sted 7.-8. november 2016. Temaet er 
tværfaglighed Kender du dette danske 
tværfaglige selskab? Deres hjemmeside er fyldt 
med spændende forskning og materiale om 

aldring. Se deres seneste nyhedsbrev her 

 

 26th Alzheimer Europe Conference afholdes 
i år i København 31. oktober – 2. nov. 2016 i 
samarbejde med den danske 
Alzheimerforening se programmet her 

 

 Tak til medlemmerne               
Nye ideer og medlemmer i selskabet er altid 
velkomne  

 Alle medlemmer opfordres til at komme med 
gode ideer til arrangementer, tiltag og 
lignende. Du kan altid kontakte os               
Find styrelsen her 

Venlig hilsen  

Styrelsen,                           
Gerontopsykologisk Selskab 
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