
GERONTOPSYKOLOGISK SELSKAB 

KURSUS I LOVGIVNING OG ETIK PÅ ÆLDREOMRÅDET  

31. januar – 1. februar 2017 i Aarhus 

Kurset er målrettet specialiseringsmodulet i gerontopsykologi. Inden for lovgivningen vægtes især 

Servicelovens bestemmelser, herunder magtanvendelsesreglerne, værgemål mv., samt en 

gennemgang af Psykiatriloven. Inden for etikken bliver omdrejningspunktet det etiske dilemma, 

der især gør sig gældende i arbejdet med de mest sårbare og svækkede ældre. De centrale etiske 

teorier præsenteres og deres anvisning på den ”rigtige og gode” handling diskuteres, som led i at 

sikre udvikling af kompetencer og refleksionsevne med det mål at vælge den mindst dårlige og 

mindst indgribende intervention ved de mange etiske dilemmaer. Forholdet mellem juraens og 

etikkens anvisninger diskuteres løbende. 

Kursets undervisere: 

Jurist Peter Sindal Lundsberg. Selvstændig advokatvirksomhed inden for almen praksis, værgemål, 

strafferet og offentlig ret samt undervisningsvirksomhed. Mangeårig underviser i den juridiske del 

af modulet ”Samspillet mellem etik, jura og psykologi i arbejdet med ældre og mennesker med 

demens” på Professionshøjskolen Metropol. 

Gerontopsykolog Mads Greve Haaning. Ph.d. i pårørendeproblematik inden for demensområdet; 

siden 2001 klinisk gerontopsykolog, Gerontopsykiatrisk enhed, Psykiatrisk Center Amager. 

Mangeårig underviser i etik på modulet ”Samspillet mellem etik, jura og psykologi i arbejdet med 

ældre og demente” på Professionshøjskolen Metropol.     

Begge undervisere er til stede begge dage, for at kvalificere den nødvendige dialog mellem etik og jura. 

____________________________________________________________________ 

 Kurset afholdes På Psykologisk Institut, Universitetsparken, Bartholins Alle 9,  Aarhus 

31. januar kl 10.00 – 17.00 & 1. februar kl 9.00 – 16.00 

Pris for medlemmer af Gerontopsykologisk Selskab kr. 2000. For ikke medlemmer kr. 2500.  

Kurset er godkendt til den Gerontopsykologiske Specialistuddannelse, 16.4.4.2.3. 

Lovgivningsmæssige og etiske aspekter på ældreområdet, 12 timer  

______________________________________________________________________ 

 

Tilmelding: Sker ved betaling af kursusgebyr senest 15.januar 2016 (husk at anføre navn samt      
e-mail) til konto: 0400- 4012601927.  

Betales kurset af din arbejdsgiver, kan du tilmelde dig ved at oplyse EAN-nummer og arbejdsgivers 
adresse til carlsenkim@hotmail.com  så fremsender vi elektronisk faktura. 

Du kan med fordel melde dig ind i selskabet, dette kan ske på selskabets hjemmeside 

mailto:carlsenkim@hotmail.com
http://www.dp.dk/decentrale-enheder/gerontopsykologisk-selskab/forside/meld-dig-ind/

