
Referat Gerontopsykologisk Selskabs generalforsamling  

København, d. 27. oktober 2016 

 

Tilstede:  Maja  O’Conner, Stine Hermansen, Henrik Brogaard, Sofie Stiesen, Susanne Overgaard, 
Biretha Joensen, Lasse, Jacob, Susanne Kaagaard, Annette Tohnsen, Kim Oscar Carlsen, Michala 
Hansen, Iben Ljungmann, Anna Aamand, Mads Haaning. 

 

1. Valg af dirigent og referent. 

Henrik Brogaard blev valgt som dirigent, Iben Ljungmann som referent.  

 

2. Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger 
 

3. Formandens beretning v. formand Mads Haaning. 
 

”Sidste års GF fandt sted i DP, Århus. Der er tradition for, at vi i forbindelse med GF afholder et 
gerontopsykologisk kursus, og sidste år havde vi arrangeret et to-dages  kursus  i  ”Psykoterapi  med  
ældre”;  én  dag  med  et  psykodynamisk  perspektiv ved den engelske psykolog Paul Terry og én dag 
med et kognitivt adfærds perspektiv ved Ian James ligeledes fra UK. Paul Terry fik en god 
evaluering, og vi har fastholdt samarbejdet med ham omkring klinisk supervision. Kurset var 
spændende og velbesøgt og er godkendt under gerontopsykologisk specialiseringsmodul.  

I  år  er  det  2.  del  af  kurset  ”Geriatri  og  farmakologi”,  med  speciallæge  i  geriatri  Marianne  Metz  
Mørch som underviser. 1. del af kurset blev afholdt i foråret ved geriateren Lars Laugesen. 
Evalueringen af kurset var mindre god, hvilket bestyrelsen var enig i, og vi afbrød herefter 
samarbejdet. 

Bestyrelsen konstituerede sig i januar 2016 med Mads Greve Haaning som formand, Anna Aamand 
som næstformand, Susanne Bollerup Overgaard som kasserer og Lise Bender som sekretær. 
Derudover bestod bestyrelsen af Kim Oscar Carlsen, Biretha Vitalis Joensen, Iben Ljungmann og 
suppleanterne Michala Hansen og Kira Mele. Vi har afholdt to ordinære bestyrelsesmøder, et i 
København og det årlige sommermøde hos Lise i Århus. Der er i det forløbne år udsendt to 
Nyhedsbreve til medlemmerne. Anna Aamand har deltaget i tre formandskollegiemøder i DP, hvor 
hun har arbejdet for at fremme demokratiet i DP med fokus på, at de decentrale enheder ikke 
bare skal orienteres, men også høres. 

Vi er pt. 56 medlemmer i selskabet; en pæn stigning i forhold til sidste år, hvor medlemstallet var 
47.  

Som  I  sikkert  husker,  blev  det  på  DP’s  GF  i  2014  besluttet,  at  forlænge  Psykologkampagnen  med  
nok to år med bl.a. geronto som indsats område. Det resulterede bl.a. i nedsættelse af en 



Ekspertgruppe, og Anna Aamand blev samtidig, som formand for Ekspertgruppen, udpeget til at 
være medlem af SOS under DP sammen med repræsentanter fra tre andre områder under 
Psykologkampagne 2. Arbejdet kom sent  i  gang,  og  på  DP’s  GF  i  2016  støttede  DP,  at  indsatsen  på  
geronto området blev forlænget endnu to år til 2018. DP arbejder lige nu på at sammensætte et 
”Udvalg  for  gerontopsykologi”  og  et  kommissorium  for  udvalget  de  næste  to  år.  Intentionen  er  at  
fortsætte det politiske og strategiske arbejde på geronto området, som er igangsat med 
Psykologkampagne 2, samt tage afsæt i den opmærksomhed, der i øjeblikket er omkring 
Demenshandlingsplan 2025. Selskabets kommentarer til udkastet er, at DP bør fokusere mere 
intensivt på at fremme gerontopsykologisk forskning og undervisning på Københavns universitet, 
fx ved at anlægge et livsløbsperspektiv på udviklingspsykologien, samt gerontopsykologers 
specifikke kompetencer i forhold til psykosocial indsats på demensområdet.  

Med baggrund primært i Ekspertgruppen og Psykologkampagne 2 har der i årets løb været afholdt 
forskellige aktiviteter, hvor selskabet har været involveret.  

Regeringen igangsatte sidste år udarbejdelsen af en national Demenshandlingsplan 2025. 
Selskabet blev af Sundhedsstyrelsen bedt om at udpege en person til at deltage i en 
referencegruppe, der skulle hjælpe styrelsen med et fagligt oplæg til Sundheds- og 
Ældreministeriet omkring Demenshandlingsplanen. Det blev Susanne Bollerup Overgaard, som har 
deltaget i tre møder fra marts til juni 2016. Derudover blev Anna Aamand, Sofie Nautrup Stisen og 
Susanne Bollerup Overgaard udpeget til at deltage i grupper, der arbejdede mere i dybden med 
temaer til Sundhedsstyrelsens oplæg til ministeriet. Susanne deltog i gruppen, der arbejdede med 
omsorg for personer med demens, og Anna og Sofie deltog i gruppen med fokus på pårørende. 
Med baggrund i Sundhedsstyrelsens oplæg til Sundheds- og Ældreministeriet sendte regeringen 
Demenshandlingsplan 2025 i høring i bl.a. DP, som udbad sig kommentarer fra selskabet i 
egenskab  af  vores  ”gode  deltagelse  som  eksperter  i  DP’s  egen  ad-hoc følgegruppe for 
demenshandlingsplanen”.  Hele  bestyrelsen  var  involveret  i  udarbejdelsen  af  høringssvaret,  og  er  
som sådan et vellykket eksempel på bestyrelsens kollektive arbejdsstil. Svaret, som er sendt både 
til ministeriet og DP, er, synes vi selv, velovervejet og grundigt. Vi kæmper for at de relevante 
psykologfaglige specialer bliver mere eksplicitte, og for en mere individualiseret indsats i forhold til 
den psykosociale intervention, så det hele ikke drukner i udredning. Og vi lægger stor vægt på 
psykologisk støtte til pårørende og fremhæver, at der er dokumenteret effekt af den, fx det 
engelske START-program. Selskabets høringssvar kan læses på hjemmesiden. 

Som led i Psykologkampagne 2 afholdt DP den 3.2.2016 en ældrekonference på Christiansborg 
med  titlen  ”Den  tredje  alder  – hva’  nu?  Konference  om  fremtidens  ældre”.  Formålet  var  især  at  
gøre opmærksom på temaer og dilemmaer på området, hvor psykologer er den oplagte faggruppe 
til  at  løfte  opgaverne.  Selskabet  fungerede  som  informant  og  vejleder  til  DP’s  formands  tale  på  
konferencen  samt  til  hendes  kronik  i  november  i  ”Kommunen”.  DP  udpegede  lektor  Karen  Munk,  
Århus universitet, til at tale på gerontopsykologiens vegne. 

På baggrund af Christiansborg mødet blev DP kontaktet af Ældrerådet i Næstved, som ønskede et 
oplæg. Anna Aamand varetog opgaven sammen med tidligere indenrigsminister Arne Rolighed.      



I slutningen af 2015 deltog Anna Aamand sammen med faglig konsulent i DP i opdyrkning af 
gerontopsykolog stillinger i kommunerne og et specifikt fremstød i Vejen kommune. Det har 
1.9.2016 resulteret i ansættelse af psykolog fra selskabet. Iben Ljungmann deltog med samme 
formål i besøg i Næstved kommune. 

Ved Ældrekonferencen i Vejle, september 2015, deltog selskabet en stand med DP, hvor man 
kunne vinde en supervision i sin kommune (omtalt i sidste års beretning). Albertslund kommune 
vandt, og Anna har været i Albertslund for at supervisere. 

I  husker,  at  et  af  selskabets  to  vedtagne  forslag  på  DP’s  GF  i  2014  var,  ”DP  skal  arbejde  for  at  
etablere  forskning  og  undervisning  i  gerontopsykologi  på  universiteterne”  (det  andet  var  ”DP  skal  
arbejde for oprette stillinger på det gerontopsykologiske område”).  I  den  forbindelse  har  Anna  
Aamand sammen med DP været på Københavns universitet, hvor der især er plads til forbedringer, 
for at tale med lærere og studievejledere. 

Gerontopsykologer fra selskabet har, efter invitation fra Studentersektionerne, besøgt Aarhus, 
Syddansk og Aalborg universitet. Susanne Bollerup Overgaard, Sofie Stiesen, Kim Carlsen, Anna 
Aamand og de studerende Nina Broe, Nina Coulhardt Smidt og Julie Ardal fra Aarhus universitet 
har udført et fint stykke arbejde i den forbindelse for at fremme interessen for 
gerontopsykologien. 

Vi har skruet op for kursus aktiviteten. I indeværende år har vi haft i alt 31 timer, Geriatri og 
farmakologi kurset samt klinisk supervision den 11.10.2016 ved Paul Terry. Vi satser på at 
fastholde dette aktivitetsniveau. I 2017 har vi den 31. januar og 1. februar planlagt et to-dages 
kursus i Etik og jura. Og vi udbygger samarbejdet med Paul Terry med klinisk supervision to gange 
årligt; næste gang bliver den 16.6.2017 i Århus. 

Som forrige år var 2015-16 et år uden tidligere tiders dramatik; ikke uden kampe, som fx 
vedholdende at kæmpe for at blive inddraget og hørt af DP og fastholde psykologiske perspektiver 
i demensarbejdet, men vores overlevelse som selskab har ikke været i spil!  

Tak til bestyrelsen for det kæmpestore arbejde, der udføres”. 

Der var kun en enkelt kommentar til formandens beretning. Anna Aamand gav udtryk for, at den 
flade struktur i bestyrelsen er fantastisk, idet den medvirker til et højt aktivitetsniveau i 
bestyrelsen. 

 

4. Fremlæggelse af regnskab ved Susanne Bollerup Overgaard.   

Susanne gennemgik regnskabet fra 2015 og fra 2016 indtil nu, og forklarede at tilskud fra DP er 
baseret på antallet af medlemmer, hvorfor det er væsentligt, at man er noteret som medlem. 
2015 endte med et lille overskud, hvilket selskabet fik lov at overføre til 2016 ud fra argumentet 
om, at området skulle styrkes. I 2016 forventes regnskabet til at balancere alt efter antal deltagere 
til kurset der afholdes i januar 2017.  

Der var ikke spørgsmål til regnskabet.  



 

5. Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

6. Kommende arbejdsopgaver i selskabet 

Kommende arbejdsopgaver blev drøftet, hvilket førte til følgende input fra forsamlingen: 

- Forslag fra Anna Aamand om at afholde et specialistkursus i almen gerontopsykologi i 
efteråret 2017, idet nogle af dem, som er i gang som specialister (pt er der 4-5 specialister 
på vej) mangler dette kursus. Lars Larsen ville evt. kunne afholde eller kandidater fra 
udlandet. 

- Forslag fra Susanne Kaagaard om et kursus, som fokuserer på Pia Fromholdts tema 
omkring den psykologiske del af det, at blive svækket. Livstilfredshed og hvad den fysiske 
tilstand gør ved psyken. Et andet forslag kunne være Andreas og Morten  ”fortæl  for  livet”  
udfra et narrativt perspektiv.  

- Forslag fra Henrik Brogaard om vi fortsat fokuserer på det eksistentielle  og  det  ”skæve”,  
som kan berige feltet, og som flytter grænserne for, hvad vi gør.  

- Forslag fra Iben Ljungmann om, at vi i kølvandet på demenshandleplanens plan om at 
nedsætte brug af antipsykotisk medicin til ældre, udvikler et kursus som kan være med til 
at profilere hvordan gerontopsykologer kan understøtte denne proces ved at hjælpe 
plejepersonalet med at gøre noget andet i stedet, med supervision og ekstra støtte.  

- Forslag fra Stine Hermansen om, at der blev afholdt et kursus omkring supervision af 
plejepersonale. Der var opbakning til dette, evt. kunne det afholdes som et erfamøde, hvor 
man deler erfaringer. Mads pegede på Henrik, som evt. underviser. 

Anna påpegede desuden, at der snart vil komme et kommissorium for arbejdsgruppen i DP som 
fortsat skal arbejde på at profilere det gerontopsykologiske område, og at selskabet skal udpege 
en person til dette udvalg.  

Der bliver slået et kursus op for privatpraktiserende næste år angående pårørendesamarbejde i 
samarbejde med Alzheimers foreningen.  

Vi diskuterede den interne kommunikation med nyhedsbreve og facebookgruppen. I denne 
sammenhæng diskuterede vi hvorvidt gruppen skulle være lukket, åben eller semi-lukket, hvor 
gruppen kan findes men hvor det kun er medlemmer, som kan se, hvad der skrives. Vi 
konkluderede, at der er behov for at bestyrelsen fastsætter en politik omkring facebookgruppen, 
da det pt. er uklart.   

 

7. Fastlæggelse af budget og kontingent.  



Det nuværende kontingent fastholdes. Dvs. 200 kr, 100 kr for pensionister og studerende samt 
halv pris ved indmeldelse efter 1. juni. 

Vi diskuterede kort prisfastsættelsen af kurser, hvorvidt vi skulle satse på at afholde mange 
billige kurser eller færre, hvor man så i højere grad er sikker på, at der er nok deltagere. 
Ligeledes diskuterede vi den nuværende ordning hvor medlemmer får en pris, og hvor øvrige 
interessenter får en dyrere pris. Dette var der fortsat opbakning til. Vi konkluderede, at 
bestyrelsen løbende må tage stilling til dette, og at der skal udarbejdes en 5-årsplan ift. kurser. 

 

8. Valg af bestyrelse 

  

Iben Ljungmann, Anna Aamand, Biretha Joensen, Susanne Overgaard var ikke på valg. 

Mads Haaning og Kim Oscar Carlsen var på valg og genopstillede.  

Michala Hansen, Lise Bender, Kira Mele var på valg, men genopstillede ikke.  

Maja  O’Conner  ville gerne stille op til bestyrelsen, Lasse Koldkjær og Stine Hermansen ville gerne 
stille op som suppleanter.  

Dem på genvalg og de tre nye opstillere blev valgt (uden kampvalg), således at bestyrelsen 
fremadrettet består af: 

- Mads Haaning – mads.greve.haaning@regionh.dk   
- Kim Oscar Carlsen – carlsenkim@hotmail.com  
- Iben Ljungmann – iben.ljungmann@gmail.com  
- Anna Aamand – anna-aamand@pc.dk  
- Biretha Joensen – biretha@hotmail.com  
- Susanne Overgaard – mail@psykologsbo.dk  
- Maja  O’Connor  -  maja@psy.au.dk 
- Suppleanter:  
- Lasse Koldkjær kola@aarhus.dk 
- Stine Hermansen. hstv@aarhus.dk 

 
9. Eventuelt 

Det blev påpeget, at bestyrelsen meget gerne vil have folks ideer og input, og de opfordrede til at 
man hiver fat i bestyrelsesmedlemmerne, hvis man har noget på hjerte.  

Næste kursus afholdes d. 31. januar-1. februar i Århus. Det er et godkendt specialistkursus om 
”Lovgivning og etik på ældreområdet” ved jurist Peter Sindal Lundsberg og Mads Greve Haaning.  
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