
GERONTOPSYKOLOGISK SELSKAB 

Generalforsamling – referat 

02. november, 2018, DP København 

Referat fra generalforsamling i Gerontopsykologisk Selskab d. 2 november 2018 

1. Valg af ordstyrer: Henrik Brogaard. Valg af referent: Biretha Vitalis Joensen  

2. Godkendelse af dagsordenen: Er varslet korrekt. Der er ingen indkomne forslag. Dagsorden er 

godkendt 

3. Beretning om selskabets virksomhed det foregående år: Formanden beretter om selskabets 

virksomhed. Se beretningen nederst i referatet. 

4. Fremlæggelse af regnskab: Kassereren fortæller at DP’s tilskud er tredelt. 

Vi får 100 kr pr medlem. Engangstilskud på 16.000 kr om året samt et tilskud, samt et engangstilskud til 
selskaber med en mindre gruppe medlemmer. 
Kassereren har fået tilsendt saldobalance dd. For 2018 og ikke regnskabet for 2017. 
Regnskabet for 2017 kan derfor ikke gennemgås og godkendes, men sendes istedet ud til alle medlemmer 
på mail til godkendelse. Ved manglende godkendelse afholdes ekstraordinær generalforsamling. 
Der fremlægges budget for 2019. 

 

5. Forslag om vedtægtsændringer: Indkaldelse til generalforsamling i DP sker 6 uger før. Formanden 

har talt med DP om det er problematisk og det er det ikke fra DP´s side. Der spørges ligeledes om 

medlemmerne modsiger dette, hvilket ingen gør. 

Vedtægtsændringerne er enstemmigt godkendt. 

 

6. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag 

7. Kommende arbejdsopgaver: Biretha skal holde foredrag for seniortræf i januar. Anna foreslår at vi 

skal se på det strategipapir som blev lavet i 2013. Stretegipappiret har bl.a. været med til at vi har 

kunnet holde status som selskab. Som selskab er vi nødt til at arbejde på at få flere medlemmer ift. 

at fortsat kunne holde status som selskab. Et forslag kommer om at vi kan spørge seniorpsykologer 

om at holde foredrag til fyraftensmøde, der blev talt om at få andre faggrupper end psykologer til 

at holde foredrag.  

Kommende specialiseringskurser drøftes; demenssygdommens psykiatri er planlagt til 

oktober/november 2019. Et forslag om et fokus på ændrende kognitive kapacitet. 

Der drøftes hvilke kursus de yngre kommende specialpsykologer mangler 

Et forslag om kursus om funktionelle lidelser hos ældre.  

8. Fastlæggelse af budget og kontingent.  

Budget for 2019 fremlægges og vedhæftes. Kontingentet holdes til det samme. 200 kr for ansætte; 

100 kr for ledige, studerende, pensionerede og psykologer på barsel. 

9. Valg af styrelse. Stine Venø modtager ikke genvalg, vi siger mange tak til Stine for hendes arbejde. 

Mads Greve Haaning og Maja O´Connor er fraværende men genopstiller. De øvrige 5 medlemmer 

genopstiller. Alle genvælges enstemmigt. 

10. Eventuelt. Tillykke til Maja O´Connor som er blevet specialist i Gerontopsykologi. 

 

 

Beretning, Gerontopsykologisk Selskab 2017/2018  



  
Sidste årsmøde var i Aarhus med GF og kursus med titlen Døden og ensomhed i senlivet, med Paul Terry og 
Christine Swane. Vi havde en velbesøgt og fyldt kursus med 25 deltagere og Generalforsamling med i alt 22 
deltagere  
Bestyrelsen konstituerede sig i januar med Susanne Bollerup Overgaard som formand, Anna Aamand som 
næstformand, Biretha Joensen som kasserer, Iben Ljungmann som web- og kommunikationsansvarlig og 
Maja O’Connor som sekretær. Derudover består styrelsen af Stine Venø Hermansen og Kim Oscar Carlsen, 
Mads Greve Haaning er deltagende suppleant. Lasse Koldkær udgik af styrelsen af private årsager inden 
første møde.  
Vi har afholdt 2 ordinære bestyrelsesmøder. Ud over mødet i januar mødtes styrelsen hos Maja O’Connor 
dagen efter netværksmøde i Aarhus i juni.   
Næstformand Anna Aamand har i dette år været selskabets repræsentant på Formandskollegiemøder. Der 
har i perioden kun været afholdt et enkelt møde.   
I foråret indstillede styrelsen til DP at fagnævnet i Gerontopsykologi blev styrket med et ekstra medlem 
foruden Anna Aamand og Sofie Stisen. Dette blev godkendt og Susanne Kaagaard er nu også en del af 
fagnævnet. Der er godkendt en specialist i gerontopsykologi i år- Maja O’Connor. Stort tillykke. Derudover 
er en ansøgning mere under behandling  
Der er udsendt 2 nyhedsbreve til vores 66 medlemmer. Det vil sige vi har en stigende medlemstal i 2015: 
47, i 2016: 56, og i 2017:58.  
Det kan vi uden tvivl takke det aktive styrelsesarbejde for, rigtig godt gået!  
Aktiviteter i Selskabet  
Specialiseringskursus i Almen Gerontopsykologi, afholdes i januar i København. Temaerne var Tab og sorg i 
alderdommen – samt Reservekapacitet i det sene voksenliv med hhv. Maja O’Connor og Lars Larsen som 
undervisere.  
Der er afholdt to fyraftensarrangementer hvor modellen har været at der har været afsat god tid til 
netværksdannelse, derudover har der været to kortere oplæg om gerontopsykologers arbejde i praksis.   
Den 15. juni i Aarhus. Oplæg om ”Erfaringer fra Sundhedsstyrelsens demensrejsehold” ved Iben Ljungmann 
& Selvbiografisk hukommelse ved Alzheimers Demens ved Susanne Bollerup Overgaard. Her mødte 14 
deltagere op, herunder 2 nye medlemmer.  
Den 6. september i København – med Oplæg om ”Erfaringer fra Sundhedsstyrelsens demensrejsehold” ved 
Iben Ljungmann & Komplicerede Sorgreaktioner ved Biretha Joensen. Ialt 7 deltagere, heraf 3 nye 
medlemmer.  
Kommende aktiviteter  
Fagnævnet i Gerontopsykologi har sagt ja til at indgå i et samarbejde med sundhedspsykologerne og 
godkende et kursus omkring psykologiske interventioner til alvorligt syge og deres pårørende, som 
specialiseringskursus i gerontopsykologi. Kurset er planlagt til april 2019 og vil kunne godkendes som 
specialiseringsmodulskursus under Intervention. Vi afventer annoncering.  
Vi forventer derfor selv kun at arrangere et specialiseringskursus i 2019 i forbindelse med årsmøde den 24.-
25. oktober 2019 i Aarhus. Vi håber at kunne invitere en udenlandsk oplægsholder til kurset: 
Demenssygdommens psykiatri.  
  
Deltagelse i arbejdsgrupper i Sundhedsstyrelsen i forbindelse med Demenshandleplanen.  

• NKR om diagnosticering af MCI og demens, Selskabet blev repræsenteret af Althea Larsen. 
Retningslinjen er netop udkommet i uge 43. (indsæt evt link)  
• NKR om forebyggelse og behandling af adfærdsmæssige og psykiske symptomer (BPSD) ved 
demens, Susanne Bollerup Overgaard overtog pladsen fra Kim Oscar Carlsen der oprindelig var udpeget 
for selskabet. Denne NKR har netop været i høring og udkommer ultimo november 2019.  
• Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med demens. Denne rapport er i høring indtil 
5. november. Her har Anna Aamand deltaget som repræsentant for selskabet  



• Iben Ljungmann deltager i følgegruppen som følger demenshandleplanens initiativer. (I initiativet 
omkring Håndbøger har Susanne Kaagaard været involveret i det overordnede arbejde og Iben 
Ljungmann har skrevet om personcentreret omsorg og Anna Aamand er aktuelt medskribenter i den 
der har med udfordrende adfærd at gøre.   

Andre udpegninger  
Deltagelse i arbejdet med NKR hos National Sorgcenter omkring behandling af Vedvarende sorglidelse, 
selskabet er præsenteret af Kim Oscar Carlsen og Susanne Bollerup Overgaard og arbejdet er netop gået i 
gang primo oktober.  
  
Nyt fra EFPA  

• Det lykkedes i 2017 efter mange års forsøg, og denne gang med støtte fra Eva Secher, at få vores 
hidtidige corresponding membership konverteret til et fuldt medlemskab af EFPAs Standing Committee 
on Geropsychology. Lars Larsen deltog, som det nye danske medlem, i Komitéens årlige møde 
i Bruxelles sidste forår. Det var et yderst konstruktivt møde med en varm velkomst, hvor nogle af de 
vigitgste beslutninger var:  
• En rotationsordning for formandsskabet, der vil resultere i et dansk formandsskab om nogle år  
• Et gerontopsykologisk temanummer i European Psychologist med deadline for artikler i januar 2019 
(med ét planlagt dansk bidrag).  
• En koordineret indsamling af data vedr. den praktiske gerontopsykologis udbredelse i de forskellige 
europæiske lande. Det er besluttet, at vi skal bruge de samme spørgsmål i alle lande (i oversatte 
versioner) og at indsamle vha EFPA links formidlet via de nationale selskaber.  
• Derudover er Komitéen et godt sted at skabe et slagkraftigt gerontopsykologisk netværk.  

Fagnævnet  
I specialistudvalget er der er en proces i gang i forhold til specialistuddannelsen til at skelne mellem 
supervision og personligt udviklingsarbejde, hvilket fagnævnet.  
Andre aktiviteter  
Anna Aamand og Susanne Bollerup Overgaard deltog den 23.2. i Nytårskur i Kreds Aarhus med en stand om 
gerontopsykologi.  
Biretha og Kim Oscar Carlsen har holdt oplæg for ca. 20 meget engagerede psykologistuderende i Odense 
12.04.2018.  
Biretha og Lars Larsen deltog i UFO møde på Københavns Universitet, hvor manglen på undervisning i 
gerontopsykologi på især KU. Der blev her talt om at Ph,D studerende fra AU kunne have en del af deres 
undervisningspligt på KU i en slags bytteordning.  
  

 


