
Nyhedsbrev - Gerontopsykologisk Selskab – April 2015 

 
 Ny (gammel) hjemmeside 

 
Selskabets hjemmeside er nu igen velfungerende efter at DP i 2014 skiftede platform. Her kan du se hvem 
der sidder i styrelsen og finde deres kontaktinformationer, ligesom referater fra generalforsamlinger og 
tidligere arrangementer er tilgængelige.                                                                            
http://www.dp.dk/decentrale-enheder/gerontopsykologisk-selskab/ 

 
 Årsmøde og generalforsamling 30.-31. oktober 2015 i Aarhus 

 
Sæt et stort kryds i kalenderen.  Vores kursusgruppe arbejder på højtryk med udenlandske oplægsholdere 
for snarest at kunne præsentere et rigtigt spændende kursustilbud på dette års samlingspunkt for 
selskabet. Vi håber at se mange af jer. Temaet er terapeutiske interventioner med ældre 

 
 Facebook 

 
Der er oprettet en facebookgruppe for selskabet. Gruppen er et lukket forum og man skal inviteres eller 
ansøge om at være med. Alle selskabet har gyldige e-mailadresser på, skulle være inviterede. Ellers sig 
endelig til. På siden kan alle dele relevante artikler og aktiviteter og det tænkes at den kan være et forum 
for at stille spørgsmål, rådgive og sparre med hinanden. Se gruppen her:  
https://www.facebook.com/groups/DanskGerontopsykologiskSelskab/ 
 

 
 Ny bog netop udgivet: Adfærdsproblemer i ældreplejen  

 

 

 Ekspertgruppeudvalg på ældreområdet i DP’s ”Psykologkampagnen II” 

På DP’s GF- foråret 2014 – stillede selskabet forslag om, at DP skulle arbejde for flere 
gerontopsykologiske stillinger samt styrke forskningen og undervisningen i gerontopsykologi på 
universiteterne. Det blev desuden vedtaget at fortsætte Psykologkampagnen, denne gang målrettet 
offentlige arbejdspladser. Der er siden oprettet fire ekspertgrupper herunder en på ældreområdet. 
Medlemmerne i denne ekspertgruppe er overvejende gerontopsykologer fra selskabets styrelse med 
næstformanden som formand. http://www.dp.dk/fag-politik/psykologkampagnen/ 

 

 

Med bidrag af bl.a. gerontopsykolog Iben Ljungmann fra 
Demenscentret Pilehuset i København  
 
Praktisk guide til, hvordan personalet kan håndtere 
konflikter og adfærdsproblemer i ældreplejen. Ud fra 11 
grundprincipper giver bogen viden om, hvad konflikter er, 
hvorfor de opstår, og hvordan man løser dem i 
hverdagen og minimerer magtanvendelsen. 
http://dpf.dk/produkt/bog/adfaerdsproblemer-aeldreplejen 
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 Specialistuddannelse i gerontopsykologi nu mere tilgængelig  

Som hos flere specialer er den gerontopsykologisk specialistuddannelse nu omfattet af fleksibelt valg, der 
giver muligheder for at få godkendt kurser fra andre områders specialistkurser inden for det tværgående 
modul og voksenmodulet. Der er blødt op omkring den ikke direkte kontakt til klienter, så 
specialistuddannelsen kan skræddersyes lidt mere og komme de der arbejder mere organisatorisk i møde. 
http://www.dp.dk/uddannelse-karriere/specialist-supervirsor/gerontopsykologi/ 

 Nye ideer og medlemmer til selskabet 

Vi vil gerne være flere og vi vil gerne høre jeres ideer. Alle medlemmer opfordres til at komme med gode 
ideer til arrangementer, tiltag og lignende. Især opfordres I alle til at være opmærksomme på psykologer, 
som kunne have glæde af at være en del af fællesskabet i selskabet. Det er rigtigt vigtigt at selskabet har 
så mange betalende medlemmer som mulig, da vi modtager tilskud fra DP pr medlem og da vi skal være 
en god flok for at kunne bevare vores status som selskab. Indmeldelse sker via hjemmesiden:                                                                            
http://www.dp.dk/decentrale-enheder/gerontopsykologisk-selskab/forside/meld-dig-ind/ 

 

Relevante kurser og konferencer 

 Demensdagene København 11. -12. maj  2015 - tema: "Et demensvenligt samfund" 

Det kan lige nås: Demensdagene er en årlig tilbagevendende tværfaglig konference om demens, hvor flere 
end 900 fagfolk fra hele landet mødes over to dage. http://www.videnscenterfordemens.dk/demensdagene/ 
 

 Gratis tværfaglig konference om Aging på Aarhus Universitet den 11.-12. juni 2015 

Oplæggene er åbne. Skal man være sikker på en plads koster det kr. 250 inkl. frokost. Programmet er 
vedhæftet det elektroniske nyhedsbrev, da man ikke pt. kan finde detaljerne på konferencens hjemmeside                              
http://aias.au.dk/events/the-hands-of-time/ 

 Norsk psykologforening arrangerer kursusrække med specialiseringskurser i gerontopsykologi  

http://www.psykol.no/Kurs-og-utdanning/Kurskalender/Kursaktuelt/Oppstart-fordypning-i-eldrepsykologi  
Det er muligt at tilmelde sig de enkelte 12 timers kurser, nedenfor et link til det næste kursus ”Diagnostikk 
og behandling”. 11.-12. juni 2015                                                                                      
http://www.psykol.no/Kurs-og-utdanning/Fordypningsprogram/Samling-2-Diagnistikk-og-tiltak-behandling 
Kontakt evt. Kim Oscar Carlsen carlsenkim@hotmail.com for flere informationer. 
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