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❖ Gratis netværksarrangement 
for alle medlemmer. 
Fredag d. 15. juni kl. 15.30 -18 afholdes 
fyraftensmøde og netværksarrangement i 
Århus. Her har du mulighed for at høre mere 
om selskabets aktuelle arbejde ved styrelsen 
og at netværke med de øvrige deltagere. 
Derudover er der to kortere oplæg, dels ved 
psykolog og ph.D. Marie Kirk, som fortæller om 
selvbiografisk hukommelsesforskning med 
patienter med Alzheimers demens, og dels ved 
psykolog Iben Ljungmann, som fortæller om 
erfaringer med og resultater fra 
sundhedsstyrelsens demensrejsehold. Læs 
mere her. 
 

❖ Generalforsamling i selskabet og 
kursus 
Afholdes d. 2.-3. november 2018 i 
København.  
Arbejdstitlen og temaet på specialiseringskurset 
er: Psykopatologiske/psykiatriske 
syndromer hos ældre Nærmere info følger.  
Generalforsamlingen afholdes fredag den 2. 
november kl 17.15-19.00 og Selskabet er 
efterfælgende vært ved en middag. 
 

❖ Arbejdsgrupper i 
Sundhedsstyrelsen 
Medlemmer af Gerontopsykologisk Selskab er 
udpeget af selskabet til deltagelse i fire 
arbejdsgrupper i sundhedsstyrelsen i 
forbindelse med Demenshandleplanen 2025. 
Her er vi som fagligt selskab blevet bedt om at 
foreslå deltagere. 
Det drejer sin om arbejdsgrupper indenfor 
initiativ 4, 6 og 7. Læs mere om 
demenshandleplanen her  
  
Arbejdsgruppernes anbefalinger kommer 
løbende i høring og links vil blive lagt i 
facebookgruppen og i kommende nyhedsbreve. 

 

 

❖ Rokade i bestyrelsen og ny 
formand       

På bestyrelsesmøde i januar konstituerede 
bestyrelsen sig, og det gav anledning til en 
rokade. Vi siger mange gange tillykke til 
Susanne Bollerup Overgaard som er ny 
formand for selskabet. Hun har stor erfaring i 
selskabet, blandt andet som kasserer. I denne 
sammenhæng vil vi desuden gerne rette en tak 
til den afgående formand Lasse Koldkjær, som 
også er trådt ud af bestyrelsen: Mange tak for 
din store indsats som formand. De øvrige 
poster fordeler sig således: Anna Aamand, 
næstformand, Biretha Joensen, kasserer, Maja 
O’Connor, sekretær og Iben Ljungmann, web. 
Se den fulde oversigt over 

bestyrelsesmedlemmer her.     

❖ Konferencer og kongresser 

10th World Research Congress of the 
European Association for Palliative Care. 
Denne kongres omkring palliativ pleje som 
afholdes d. 24. maj har i år særligt fokus på 
ældre. Læs mere om programmet her.  

Konference om autobiografisk hukommelse 
og selvet. En spændende to dages konference 
d. 20.-21. juni arrangeret af Con Amore, Aarhus 
Universitet. Læs program og får oversigt over 
de internationale keynote speakers her.  

❖ Tak til medlemmerne                

Nye ideer og medlemmer i selskabet er altid 

velkomne. Kontakt os endelig hvis i har 
spørgsmål eller kommentarer. Find styrelsen 

her 

HUSK: at betale kontingentet for i år. 
Fremover opkræver vi kontingent i marts, og 
der er nogle få som endnu mangler at betale. 
Se kontonummer her. 

Venlig hilsen Styrelsen,                        
Gerontopsykologisk Selskab

 

http://www.dp.dk/uddannelse-karriere/kurser-og-arrangementer/kursusbeskrivelse/77201703271/
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