
Nyhedsbrev - Gerontopsykologisk Selskab – Januar 2016  

Styrelsen ønsker alle godt nytår – Vi håber vi ses i 2016.  

 

 Ældreområdet har brug for din 
stemme. Kom til DP’s generalforsamling 

den 12.-13. marts 2016 i Kbh helt gratis  

Især til afstemningen søndag den 13, marts er 
der brug for din stemme. Efter adskillige års 
arbejde fra selskabet har det på seneste møde 
i formandskollegiet vist sig at DP i deres 
arbejdsprogram for næste periode stiller 
forslag om en særlig indsats på ældreområdet. 
Vi er rigtig glade for forslaget og der er brug for 
jer alle til at få stemt forslaget hjem.  

Mød op til samvær, hygge og indflydelse. DP 
betaler såvel hotel og transport. Det er kun 
nødvendigt at tilmelde sig til middagen lørdag 
aften. Håber vi ses! Læs mere her 

 

 
 

 Kurser i Geriatri & Farmakologi 
Årets billigste specialistkursus for 
medlemmer af selskabet. 
7.-8. april 2016 - Geriatri 
27.-28. oktober 2016 - Farmakologi 
Begge kurser m. speciallæge Lars Laugesen 
Pris for medlemmer kr. 3000 kr. for begge 
kurser (24 timer) Se mere her 
Bemærk at for andre voksen specialer kan 
kurset evt. godkendes under 5.1 
Voksenmodulet - eller 5.3 Det tværfaglige 
modul. Se mere her 
 

 Generalforsamling i Selskabet  
  afholdes den 27. oktober 2016 i Kbh. kl. 17 
 
I forbindelse med 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. Sæt 
kryds i kalenderen  
 

 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 spørgsmål, rådgive og 
sparre med hinanden. Se gruppen klik her   
                                                           

                                                             

  

 
 

 ”Den tredje alder” 
DP afholder ældrekonference på 
Christiansborg den 3. feb. 2016 
Som led i Psykologkampagnen II afholder DP 
konference om ældreområdet. Formålet er 
især at gøre opmærksom på temaer og 
dilemmaer på området, hvor psykologer er den 
oplagte faggruppe til at løfte opgaverne. 
Selskabets medlemmer er særligt indbudte, 
men andre er også velkomne og der er stadig 
ledige pladser – så spred gerne budskabet. Vi 
håber at se mange af jer! Programmet er her 
 
 

 En national handleplan for 
demens 2025  
Regeringen har besluttet at der skal 
udarbejdes en ny national handlingsplan på 
demensområdet. Der er afsat 470 mio. kr. til 
udarbejdelsen af handleplanen i 2016-2019 
Psykologforeningen har deltaget i møder i 
Sundheds- og ældreministeriet og har 
anbefalet : 

- Praksisnær kompetenceudvikling 
- Inddragelse og støtte af pårørende 
- Individuelt fokus på den demensramte 

borger 
- Fokus på forskning og implementering 

af viden i dansk kontekst 
 Læs mere, herunder et notat formand Eva 
Secher Mathisen har sendt til ministeriet. 
Gerontopsykologisk Selskab sender Susanne 
Bollerup Overgaard som repræsentant til en 
referencegruppe i Sundhedsstyrelsen, der skal 
komme med input til første del af processen. 
 

      

http://www.dp.dk/fag-politik/generalforsamling-2016/hoteller/
http://www.dp.dk/fag-politik/generalforsamling-2016/
http://www.dp.dk/decentrale-enheder/gerontopsykologisk-selskab/wp-content/uploads/sites/34/2014/02/Kursus-Geriatri-og-Farmakologi-Gerontopsykologisk-Selskab-2016.pdf
http://www.dp.dk/storre-fleksibilitet-i-specialistuddannelserne/
https://www.facebook.com/groups/DanskGerontopsykologiskSelskab/
http://www.dp.dk/fag-politik/psykologkampagnen/psykologkampagnens-arrangementer/
http://www.dp.dk/den-nationale-handlingsplan-for-demens-2025-2/


 Opfordring Tilkendegivelse af    

  interesse for specialistuddannelse i    
   gerontopsykologi  

Man kan under Mit DP registre sin ”ansøgning”  
ganske uforpligtende og bruge den til at holde 
overblikket ift. kurser og supervision. Vigtigst 
kan det være med til at give DP en 
fornemmelse for at der er psykologer 
interesserede i specialistuddannelsen i 
gerontopsykologi og være et redskab for 
fagnævnet og styrelsen til at oprette de rette 
kurser. Ansøgningen kan oprettes inden man 
er autoriseret som psykolog. 

Kurser og konferencer 

 Demensdagene i København 19.-20. maj 
2016 – et sundt liv for alle”  

National Videnscenter for demens årlige 
tilbagevendende tværfaglig konference om 
demens, hvor flere end 900 fagfolk fra hele 
landet mødes over to dage.  se her 

 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 her. 

 

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

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. Næste styrelsesmøde er 27. 
januar Find styrelsen her 

Tak for opbakningen i 2015. I opfordres alle 
fortsat 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 Selskabets  
hjemmeside. Kontingent opkræves pr 1. maj 
2016.  

Kommende arrangementer 
 
Udover de arrangementer der er nævnt her i 
nyhedsbrevet vil selskabet jævnligt arrangere 
fyraftensmøder med interne og eksterne 
oplægsholdere. Følg med på facebook eller i 
din inbox. 
 

Afholdte arrangementer 
 

 Kurset ved årsmødet oktober 2015 
Psykoterapeutisk interventioner med ældre - 
med psykodynamiske Paul Terry og kognitive 
Ian A James samlede mange medlemmer. Se 
denne interessante artikel fra The Guardian, 
der også adresserer de to terapeutiske 
positioner.  
 

 Referat fra generalforsamling 30.oktober 
2015. Se her 
 

 Noter fra fyraftensmøde med Michael Bird i 
Aarhus den 22. oktober 2015. Se her 
.                                                           
 
 
                   

Venlig hilsen  

Styrelsen,                           
Gerontopsykologisk Selskab 

 

 

http://www.videnscenterfordemens.dk/kurser/2016/05/demensdagene-19-20-maj-2016-et-sundt-liv-for-alle/
http://gerodan.dk/nb/wp-content/uploads/2015/12/NyhBrevDec15.html
http://www.alzheimer-europe.org/Conferences/2016-Copenhagen
http://www.dp.dk/decentrale-enheder/gerontopsykologisk-selskab/
http://www.dp.dk/decentrale-enheder/gerontopsykologisk-selskab/forside/meld-dig-ind/
http://www.theguardian.com/science/2016/jan/07/therapy-wars-revenge-of-freud-cognitive-behavioural-therapy
http://www.dp.dk/decentrale-enheder/gerontopsykologisk-selskab/wp-content/uploads/sites/34/2015/12/Gerontopsykologisk-Selskabs-GF-2015-referat..pdf
http://www.dp.dk/decentrale-enheder/gerontopsykologisk-selskab/wp-content/uploads/sites/34/2015/12/Bird-referat-til-hjemmesiden.pdf


 


