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 Kursus:  
Døden og Ensomheden i 
senlivet   
(Almen gerontopsykologi I) 
27.-28. oktober 2017 – i DP’s lokaler i Aarhus  
Undervisere er Kultursociolog phd Christine 
Swane & den engelske gerontopsykolog og 
forfatter Paul Terry 
Der er stadig ledige pladser. Se link for 
tilmelding.og indhold. Pris for medlemmer kr. 
2000 ellers kr. 2500 (12 timer) 
 
 

 Generalforsamling i Selskabet  
  Fredag d. 27. okt. 2017 i Aarhus kl. 17.15 
I forlængelse af ovennævnte kursus afholdes 
den årlige generalforsamling i selskabet. 
Efterfølgende er selskabet vært ved en middag 
ude i byen. Tryk på link for dagsorden. Send 
en mail til mail@psykologsbo.dk - hvis du vil 
med senest 15.10. 
 
 
  

 Kursus:  
Normal aldring & sorg hos 
ældre (Almen gerontopsykologi II) 
Sæt kryds i kalenderen den 22. – 23. jan. 
2018 i København 
Pris for medlemmer kr. 2000 kr (12 timer) 
Yderligere Information om tilmelding og endeligt 
indhold kommer senere 
 
 

 Konferencer 

Gerontologisk Selskabs konference 2017 
finder sted 9.-10. november 2017. Temaet er 
hverdagen  Kender du dette danske 
tværfaglige selskab? Deres hjemmeside er fyldt 
med spændende forskning og materiale om 

aldring. Se deres seneste nyhedsbrev her 

 

 

 DP’s arbejdsprogramudvalg i 
gerontopsykologi                    
Flere medlemmer af selskabet er aktiv i dette 
udvalg i DP, Se  formål og medlemmer.  Samt  
en opdatering af arbejdet 

Lars Larsen og Stine Hermansen deltog med et 
oplæg på DP’s årsmøde afholdt 25.8. 2017 - 
om at arbejde som gerontopsykolog i Aarhus 
Kommune – der var inviteret repræsentanter for 
Aalborg Kommune samt  ledende geriater i 
Region Nordjylland, Marianne Metz Mørch. 
Dette med henblik på at udvide kendskabet til 
gerontopsykologers arbejde i danske 
kommuner, hvor der fortsat ikke er ansat 
psykologer på ældreområdet. 

Den 25.9. deltager Silja Henderson og Susanne 
B. Overgaard  med en stand på KL’s 
ældrekonference i Kolding, for også her at 
udbrede budskabet blandt kommunale ledere, 
embedsmænd og politikere.. 

 

 Kliniske retningslinjer på 
demensområdet i SST                
Kim Oscar Carlsen og Althea Larsen er 
udpeget af Styrelsen til at sidde med i arbejdet 
på to kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen 
på demensområdet. Hhv. forebyggelse og 
behandling af adfærdsforstyrrelser hos 
personer med demens og for diagnostik af ”mild 
cognitive impairment”. 
  

 

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

 

Venlig hilsen  

Styrelsen, 
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