
Generalforsamling, Gerontopsykologisk Selskab, 2019 
 

d. 25.10.19. kl 18.15 

Sted: Dansk Psykologforening, Åboulevarden 31, 3. sal, 800 Aarhus C. 

 

1. Henrik Brogaard vælges til dirigent, Maja O’Connor er referent 
2. Dagsordenen godkendes 
3. Beretning om Selskabets virksomhed i det forløbende år ved formand Susanne Bollerup Overgaard. 

Beretningen er indsat nedenfor. 
Fra februar vil kontingent indkræves via mit DP, og kassereren fritages dermed for opgaven. 
Formandens beretning godkendes, med et forbehold at der informeres til selskabet om hvad der er 
sket det sidste år i EFPA ved vores repræsentant, Lars Larsen. 
Der henstilles i øvrigt til at personer der varetager tillidshverv i Selskabet møder op til 
generalforsamling hvor de informerer om deres arbejde det forløbne år. 

4. Regnskabet fremlægges 
Vi bør få afklaret spørgsmålet om, ved hvilket beløb af overskud på regnskabet at DP begynder at 
tilbagetrække deres tilskud. Iben Ljungmann undersøger dette. 
Regnskabet for 2018 godkendes.  

5. Ingen indkomne forslag 
6. Fremtidens strategi for Selskabet 

Anna Aamand og Mads Haaning med flere i bestyrelsen har tidligere arbejdet på et strategipapir i 
2013, der efterfølgende var med til at sikre selskabets overlevelse. Dette lykkedes. Sammen med 
Henrik Brogaard indgår de i en arbejdsgruppe vedrørende et fremtidigt strategipapir, som 
fremlægges ved det kommende års generalforsamling. Til dette indsamles input fra Selskabets 
medlemmer. Medlemmer fra Styrelsen kontakter andre relevante selskaber, der måtte have 
samme interesser med henblik på at få styrket disse fælles områder. Der opfordres til, at der 
arrangeres en inspirationsdag hvor dette adresseres. 

7. Kommende arbejdsopgaver for Styrelsen 
Udvikling af strategipapirer (herunder fremme af undervisningen i gerontopsykologi på de danske 
universiteter) , planlægning af det kommende års specialistkurser (ex intro til ICD-11) 

8. Fastlæggelse af budget og kontingent 
Den nuværende kontingent fastholdes. DP vil fremover trække kontingent automatisk med mindre 
dette frameldes aktivt på Mit DP. 

9. Valg af bestyrelse. 
Biretha Joensen (kasserer) er på valg og genopstiller ikke. Der søges et nyt medlem. Karoline 
Myrvang Breuner stiller op til valg og vælges enstemmigt til posten. 

10. Eventuelt 
Hvis man ikke er på Facebook kan det man ønsker at dele i Gerontopsykologisk Selskab formidles til 
Iben, som så vil dele dette på Facebook -siden for Selskabet. 
 
 
 



Beretning, Gerontopsykologisk Selskab 2018/2019 ved formanden 

Sidste årsmøde var i København 2.-3. november 2018 med GF og specialiseringskursus med titlen 
”Konsultative metoder med særligt fokus på ældreområdet” v. Iben Ljungmann 

Bestyrelsen konstituerede sig ved januar 2019 med Susanne Bollerup Overgaard som formand, Iben 
Ljungmann som næstformand, Biretha Joensen som kasserer og Maja O’Conner som sekretær. Derudover 
består styrelsen af Anna Aamand og Kim Oscar Carlsen, Mads Greve Haaning er deltagende suppleant. 

Vi har afholdt 2 ordinære bestyrelsesmøder. Ud over mødet i januar, der fandt sted i København hos 
Biretha Joensen, mødtes styrelsen hos Susanne Bollerup Overgaard i Horsens juni.  

Formand og næstformand har deltaget i to møder i formandskollegiet i DP. 

Vi har aktuelt 57 medlemmer, hvilket er lidt færre end sidste år, hvor vi var 66 medlemmer.  

Aktiviteter i Selskabet 2019 

I samarbejde med Selskab for Sundhedspsykologi var selskabet medarrangører af kurset ”Psykologiske 
interventioner til alvorligt syge og deres pårørende med Maibritt Guldin. Kurset afholdes i København den 
29. – 30. april og flere medlemmer deltog. 

Der er afholdt et fyraftensarrangement den 5. september 2019 i Aarhus hvor antropolog og journalist Ina 
Kjøgx Pedersen gav oplæg med baggrund i hendes bog ”Drengen der blev væk – mor mig og demensen” – 
og hvor vi efterfølgende diskuterede psykologers rolle i demensfeltet.  

Deltagelse i arbejdsgrupper i Sundhedsstyrelsen. 

De senere år har flere medlemmer deltaget i arbejdsgrupper i Sundhedsstyrelsen i forbindelse med 
Demenshandleplanen – nyt siden siden sidste GF: 

 NKR om forebyggelse og behandling af adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens, 
Susanne Bollerup Overgaard deltog. NKR udkom i januar 2019 og kan ses her  
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2019/nkr-forebyggelse-og-behandling-af-adfaerdsmaessige-og-
psykiske-symptomer-hos-personer-med-demens 

 I initiativet omkring Håndbøger har Susanne Kaagaard været involveret i det overordnede arbejde 
og Anna Aamand er aktuelt medskribent i den der har med udfordrende adfærd at gøre 
(udkommer ultimo 2019). Iben Ljungmann er skribent på flere af udgivelserne 
https://www.sst.dk/da/Viden/Demens/Anbefalinger-og-haandboeger/Haandboeger  

 Iben Ljungmann er udpeget til følgegruppen, der fortsat overvåger udmøntningen af 
Demenshandleplanens initiativer. 
  

Kristian Frausing, ph.stud. på Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund og VIA University College 
Aldring og demens -  er udpeget af selskabet til deltagelse i referencegruppen til ”Det gode ældreliv” der 
skal give input til Sundhedsstyrelsens anbefalinger til en handleplan på området.  

Der er afholdt 3 møder i referencegruppen og arbejdet er udmøntet i 14 strategiske og overordnede 
anbefalinger – disse offentliggøres om kort til på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 
 



Arbejdsformen var oplæg med indhold fra forskellige nyere rapporter om ældre menneskers liv og sundhed 
og efterfølgende workshops, hvor de mange forskellige fagligheder, der var repræsenteret, blev blandet i 
grupper, hver med sit emne. 
  
Diskussionerne spændte ret bredt, så det handlede både om, hvorvidt man overhovedet kunne tale om det 
gode ældreliv; hvilke ældre, det gav mening at fokusere på (der skulle åbenlyst prioriteres givet det ret lille 
beløb, der var afsat til udmøntning af initiativer); hvilke instanser der kunne bidrage (offentlige, private, 
frivillige) og en lang række andre ting. 
  
Der blev arbejdet med en række overordnede områder: 

 Fællesskaber, trivsel og mental sundhed 
 Pårørende til svækkede ældre 
 En god overgang til ældrelivet 
 Forebyggelse, sundhedsfremme og sund aldring 
 Understøttelse af rehabilitering af høj kvalitet 
 Værdig død 

  
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.  Efter 3 arbejdsgruppe 
møder (oktober 2018 – marts 2019) er denne NKR er pt stillet i bero med baggrund i vanskeligheder i 
fortolkningen af NKR arbejdet og samarbejdet blandt arbejdsgruppemedlemmer fra PLO og DSAM og DP og 
projektledelsen fra Det Nationale Sorgcenter. 

Nyt fra EFPA 

Lars Larsen er DPs representant i EFPA Geropsychology, han skriver følgende: 

I EFPAs Standing Committee on Geropsychology holdt vi møde i Bruxelles i foråret, hvor vi bla. besluttede 
at afholde et symposium om gerontopsykologi på XVI European Congress of Psychology i Moskva i 
begyndelsen af juli. Det endte istedet med 2, så gerontopsykologien var fint repræsenteret. Der blev også 
holdt et ekstraordinært møde i komitéen, hvor vi anmodede om at få vores gruppe opgraderet fra komité 
til "board" . Det arbejdes der stadig på (der er både fordele og ulemper, bl.a. kræver det finansiering af alle 
deltagernes rejseudgifter fra de nationale psykologforeninger, og her er det ikke alle der er lige så heldige 
som os). Det blev også besluttet at forsøge at samle symposieoplæggene til en række artikler, der kunne 
udgøre et temanummer i tidskriftet GeroPsych (det er til dette nummer jeg i denne weekend arbejder med 
mine søde medforfattere, Anna Vedel og Morten Christoffersen, på at færdiggøre en revideret version af en 
artikel om resultaterne af vores indsats på Center for Livskvalitet. Der er deadline på søndag). I forlængelse 
af symposierne, blev jeg inviteret til at give en tale på Geneve Universitet i september. Det gik fint, og der 
er basis for et fremtidigt samarbejde om både forskning og klinik. 

Derudover er vi godt i gang med arbejdet med et gerontopsykologisk temanummer i European Psychology 
(mere herom senere). Her har Anna Vedel, Anna Aamand og undertegnede en artikel til genbedømmelse. 

 

Andre aktiviteter 

Godkendte specialister i år er Sofie Nautrup Stiesen og Susanne Bollerup Overgaard 


