
GERONTOPSYKOLOGISK SELSKAB 

ÅRSMØDE MED GENERALFORSAMLING OG KURSUS d. 30.-31. oktober 2015 i Aarhus  

Kursus  

Fredag den 30. oktober: 

Kl. 10-17: Psykodynamisk psykoterapi med ældre 

Den engelske psykolog PAUL TERRY står for undervisningen. Paul Terry underviser ved Birkbeck College, 

London Universitet, er klinisk psykologisk konsulent samt ”Specialty Lead for Older People in NHS”. Han har 

i mange år undervist i psykodynamisk psykoterapi og rådgivning og er praktiserende klinisk psykolog med 

speciale i ældre mennesker.  

Paul Terry. ”Counselling and psychotherapy with older people” A psychodynamic approach”. 2008  

Lørdag den 31.oktober: 

Kl. 9-17: Kognitiv adfærdsterapi (CBT) med ældre: intervention overfor personer med og uden demens 

Ian Andrew James er leder af Newcastle Challenging Behaviour Service, konsulent og klinisk psykolog. Han 

har en PhD i kognitiv psykologi og er specialiseret i CBT gennem træning og uddannelse fra Newcastle 

Cognitive and Behavioural Therapies Centre. Er forfatter til bøger indenfor mental sundhed, træning og 

klinisk supervision. Er lektor på Klinisk Psykologisk afdeling på Newcastle Universitet. Han er i øjeblikket 

optaget af terapi til mennesker med demens. 

Ian Andrew James: “Cognitive Behavioural Therapy with Older People: Interventions for Those with and 

Without Dementia”. 2010 

Kl. 16 – 17 Med udgangspunkt i en eller flere cases afsluttes kurset med dialog/livesupervision fra begge 

perspektiver. Her vil såvel Paul Terry og Ian Andrew James give deres bud på de frembragte kliniske cases. 

 

Max 25 deltagere. Pris for medlemmer af Gerontopsykologisk Selskab kr. 2500. Ikke medlemmer kr. 3000 

Kurset er godkendt til den Gerontopsykologiske Specialistuddannelse under intervention 12 timer –  

Bemærk at for andre voksen specialer kan kurset evt. godkendes under 5.1 Voksenmodulet -  eller 5.3 Det 

tværfaglige modul. Se http://www.dp.dk/uddannelse-karriere/specialist-supervisor/tvaergaende-modul/ 

  

Tilmelding sker ved at sende en mail til mail@psykologsbo.dk og angive dit navn, email og tlf. nr.  

Du kan med fordel melde dig ind i selskabet,  dette kan ske på hjemmesiden: 

http://www.dp.dk/decentrale-enheder/gerontopsykologisk-selskab/forside/meld-dig-ind/ 

tilmelding via EAN er mulig, send en mail til mail@psykologsbo.dk med EAN nr og kontaktperson 

http://www.dp.dk/uddannelse-karriere/specialist-supervisor/tvaergaende-modul/
mailto:mail@psykologsbo.dk
http://www.dp.dk/decentrale-enheder/gerontopsykologisk-selskab/forside/meld-dig-ind/
mailto:mail@psykologsbo.dk


 

GERONTOPSYKOLOGISK SELSKAB 

 

Generalforsamling 

Indkaldelse til Generalforsamling i Gerontopsykologisk Selskab den 30. oktober 2015 kl. 17.15-18.45 

Sted: Dansk Psykologforening, Fiskergade 41-4.sal, 8000 Århus C 

 

Dagsorden: 

Indkomne forslag sendes til formanden på mads.greve.haaning@regionh.dk senest 15. oktober 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år 

4. Fremlæggelse af regnskab 

5. Indkomne forslag 

6. Kommende arbejdsopgaver * 

7. Fastlæggelse af budget og kontingent 

8. Valg af bestyrelse 

9. Eventuelt 

Tilmelding til Generalforsamlingen, hvor det fremgår om man ønsker at deltage i efterfølgende middag i 

byen kl. 19.15 - sendes til kasserer Susanne Bollerup Overgaard på mail@psykologsbo.dk senest den 15. 

oktober. 

Vel mødt! 

Bestyrelsen 

 

mailto:mads.greve.haaning@regionh.dk

