
 

 
 

 

 

    Kommende arrangementer                  

❖ Gratis fyraftensforedrag for 

alle medlemmer 
Den 25. februar afholder Kreds Øst-

jylland i samarbejde med Karoline 

Myrvang Breuner fra Center for 

Livskvalitet et webinar om ”Arbejdet 

med pårørende på det gerontopsy-

kologiske område”. Se næste side 

for mere information om webinaret 

og tilmelding. 

 

❖ DemensDagene 2021 
Den 10-11. maj afholdes Demens-

Dagene online. Her kan du blandt 

andet høre Iben Ljungmann for-

tælle om arbejdet med etiske di-

lemmaer på plejehjem. Læs mere 

og tilmeld dig her.  

 

❖ Kursus i maj 2021 
Anna Aamand og Laila Øksne-

bjerg afholder kurset ”Psykologisk 

behandlings-/støttetilbud til pårø-

rende til mennesker med demens” 

i samarbejde med Dansk Psykolog 

Forening, Nationalt Videnscenter 

for Demens samt Alzheimerfor-

eningen. Læs mere her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
❖ NYT: Gero45  

Nyt år, nye initiativer. Vi har i besty-

relsen snakket om at arrangere en 

række korte webinarer á 45 min.: 

15 min. oplæg, 15 min. diskussion 

i små grupper, 15 min. opsamling. 

Har du en idé til et oplæg, du selv 

kunne holde, eller et oplæg du 

gerne vil høre fra andre, så kontakt 

os endelig på denne mail.  

 

Beskeder fra bestyrelsen 
 

❖ Strategidag 2020 – tak! 
Tak til alle jer der deltog eller var 

bidragsydere til vores strategidag 

d. 30 oktober 2020. Vi havde en 

rigtig god dag med input fra Hen-

rik Brogaard, Lars Larsen og Eva 

Hultengren og med spændende 

drøftelser med deltagerne på da-

gen. De mange strategiske input, 

vi fik, har vi skrevet ind i vores stra-

tegipapir, og vi har allerede brugt 

dem bl.a. til Sundheds- og Ældre-

ministeriet ift., hvad der kan gøres 

på ældreområdet for at højne kva-

liteten og modvirke forråelsen: 

”Praksisnær psykologfaglig rådgiv-

ning til medarbejdere”.  

 

 

 

 

       Gerontopsykologisk Selskab 
          

         Nyhedsbrev - Februar 2021 

 

❖ Årsmøde 2021 

Sæt kryds i kalenderen datoerne  

d. 28.-30. oktober 2021. Her plan-

lægger vi afholdelse af årsmøde 

med specialiseringskursus om psy-

kopatologi hos ældre og General-

forsamling hos DP i Aarhus.  

 

❖ Rokade i bestyrelsen 

I forbindelse med generalforsam-

lingen blev en ny bestyrelse kon-

stitueret. Susanne Bollerup Over-

gaard er fortsat formand for sel-

skabet. Iben Ljungmann er næst- 

 

https://videnscenterfordemens.dk/da/demensdagene
https://www.dp.dk/uddannelse-karriere/kurser-og-arrangementer/kursusbeskrivelse/218051/
mailto:myrvang-breuner@outlook.com


 

 
 

formand og kasserer. Du kan se 

den fulde oversigt over bestyrel-

sesmedlemmerne her. Vi siger 

mange tak til Anna Aamand, Mads 

Greve Haaning og Maja O’Connor 

for jeres store indsats i bestyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUSK at betale kontingentet for 

2020. Der er nogle få, der endnu 

mangler at betale. Hvis du er i tvivl, 

om du allerede har betalt, så ring 

evt. til kasserer Iben Ljungmann på 

tlf. 61674512. 

 

kr. 200 pr. år for medlemmer i arbejde 

kr. 100 pr. år for studerende, pensio-

nister og ledige 

Hvis du har meldt dig ind efter d. 1 juli 

betales halvt kontingent for resten af 

året. Kontingent indbetales til: 

Lån og Spar bank 

reg. nr. 0400 

konto nr. 4012601927 

Skriv gerne ”kontingent 2020” på 

overførslen.

 
        Gratis fyraftensforedrag: Arbejdet med pårørende på det geronto-  
        psykologiske område  
 

          ved psykolog Karoline Myrvang Breuner fra Center for Livskvalitet  
          i samarbejde med Kreds Østjylland 
 

❖ Tid: Torsdag d. 25. februar 2021 kl. 17.00-19.00. 
❖ Sted: Virtuelt (Teams). Link tilsendes ved tilmelding.  

 
 

❖ Tak til medlemmerne 

Nye ideer og medlemmer i selska-

bet er altid velkomne. Kontakt os 

endelig, hvis I har spørgsmål eller 

kommentarer. Find styrelsen her.  

 

Venlig hilsen, Styrelsen 

Gerontopsykologisk Selskab 

 

 

 

 

 

 

Hvis du ønsker at tilmelde dig, bedes du sende en mail med dit dp medlemsnr. til: 

Kredsøstjylland@dp-decentral.dk og skrive ”fyraftensmøde” i emnefeltet senest d. 18/2. 

 

 

Tag med på Karolines rejse fra nyuddannet psykolog til pårørendevejleder i en min-

dre kommune. På 2 år opbyggede hun et tilbud, som skulle støtte, rådgive og aflaste 

pårørende til mennesker med en fysisk eller psykisk sygdom. Foredraget byder på en 

førstehåndsfortælling om, hvordan man kan udvikle et (geronto-)psykologisk tilbud et 

sted, hvor det ikke var tradition for at tilbyde psykologisk hjælp tidligere.  

Karoline: Rejsen bød på alt fra praktiske udfordringer med at finde lokaler og lave 

pjecer, til en politisk og organisatorisk kamp om en ”ny” fagligheds berettelse. Med 

en brand i maven og en stor vilje lykkedes det at integrere det psykologiske arbejde i 

den kommunale drift på voksenområdet. Vejen førte mig videre til Aarhus Kommune, 

hvor jeg indgår i et stærkt team af gerontopsykologer, som tilbyder eksistentielle sam-

taler til ældre borgere ramt af livet. Mit sigte med dette foredrag er at inspirere fag-

kolleger, at dele mine erfaringer om intervention og effektmåling, og ikke mindst at 

skabe opmærksomhed på et område, som vokser og kalder på flere hænder.     

https://www.dp.dk/decentrale-enheder/gerontopsykologisk-selskab/
https://www.dp.dk/decentrale-enheder/gerontopsykologisk-selskab/
mailto:Kredsøstjylland@dp-decentral.dk

