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GERONTOPSYKOLOGISK SELSKAB 

Generalforsamling – referat 

30. oktober 2020, DP København:  

 

1. Valg af dirigent: Henrik Brogaard. Valg af referent: Karoline Myrvang Breuner 
 

2. Godkendelse af dagsorden: Generalforsamlingen er varslet korrekt. Der er ingen indkomne forslag. 
Dagsorden er godkendt 
 

3. Beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år: Formanden beretter om selskabets 
virksomhed. Se beretningen nederst i referatet. 
 

4. Fremlæggelse af regnskab ved kasserer. Regnskabet godkendes.  
Det ser fint ud med opgørelsen fra 2019 (+47.890).  
Forøgelse af medlemstal kan gøre, at vores passiver for 2020 ikke er opdaterede grundet ny måde 
at opkræve kontingent. Kontingentopkrævning kommer til at foregå digitalt fremadrettet som del 
af det normale DP-kontingent. Dette betyder måske, at vi ikke mister medlemmer grundet 
manglende betaling.  
Temadagen 30-10-2020 var gratis grundet få arrangementer i 2020.  
Vi holder øje med, om vores overskud ikke bliver inddraget.  
Kommentar: Bede DP om skriftlig kompensation for året 2020 pga. Covid-19.  
 

5. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag 
 

6. Fremtidens strategi for Selskabet Umiddelbart er forarbejdet solidt, og der drøftes om der skal 
laves ændringer eller et bilag for temadagens drøftelser.  
Strategipapiret fra 2015 har fungeret som vejviser, mens det nye strategipapir er anvendeligt for 
refleksioner over hvad vi skal begynde på nu, og hvad skal vi vente med. Gradbøje hvad vi vil gøre 
nu – hvilke vinduer er mest åbne lige nu.  
Aftale: Strategipapiret bliver redigeret med inkludering af tilføjelser og præciseringer fra 
deltagende medlemmer på temadagen. Disse fremlægges for styrelsen, der endeligt godkender 
dette og udgiver det på hjemmesiden.  
 
Kommende arbejdsopgaver for Styrelsen.  Styrelsen skal på førstkommende bestyrelsesmøde 
arbejde medprioriteringen af arbejdsområder. Nedenfor nogle af de oplagte opgaver: 

 Indsende initiativer/anbefalinger til Ældreministeriet ultimo 2020.  
 De 3 forslag, som bestyrelsen har sendt til DPs arbejdsprogram 21-24 skal følges til dørs. 

Alle medlemmer opfordres til at orientere sig på den kommende hjemmeside for DPs 
arbejdsprogram op til DP GF i marts 2021 – og gerne stemme på selskabets forslag :1) 
Mestringssamtaler som led i demensudredning, 2) Supervision til medarbejdere på 
ældreområdet, 3) Gerontopsykologi på Universiteterne).  
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 Overvejelse om kontakt til Studenterforeninger om at lave webinar for at udbrede viden 
om området. Lars Larsen stiller gerne op.  

 Forslag Eva Hultengren: Kvalificeret viden om organisationer på Ældreområdet. 
Opmærksomhed på strukturer på plejehjemmet som ofte udgøres af ledelsesstrukturer, 
som er tilpasset gamle normer og ikke de store plejecentre, som det er i dag. Behov for et 
sekretariat fx – samspillet mellem kommunen, kommunalbestyrelsen etc. Der sidder ofte 
ikke nogen i forvaltningen, som kender til organisationspsykologi.  
Forslag: Webinar (fx afholdt af ledelses-figur i HR Aarhus, som er specialist i 
arbejdspsykologi) som kan bygge bro til AO-området – både for studerende og etablerede 
AO-psykologer.  
Kommentar: Ledelse er ikke kun økonomi men drift og faglig ledelse.  
Kommentar: At give en platform for at tydeliggøre styrken af AO-psykologens virke.  
Kommentar: Administrationen vurderes kun på tallet på bundlinjen.  
OBS: bør indsendes til Ældreministeriet (initiativer til at forbedre ældreområdet).  

 
7. Fastlæggelse af budget og kontingent:  

Budget for 2021 gennemgås og godkendes. Kontingentet holdes til det samme. 200 kr for ansatte; 
100 kr for ledige, studerende, pensionerede og psykologer på barsel- Hvis indmeldelse i selskabet 
sker i 2. halvår halveres kontingentsatsen. 
 

8. Valg af bestyrelse:  
Anna Aamand, Mads Greve Haaning og Maja O’Conner modtager ikke genvalg og udtræder.  
Susanne Bollerup Overgaard, Iben Ljungmann, Kim Carlsen og Karoline Myrvang Breuner 
genopstiller.  
Lars Larsen stiller op og blev valgt  
Stinne Mølgård stiller op og blev valgt som suppleant 
Marianna Daustrand stiller op og blev valgt som suppleant 
 

9. Evt.  
Kommentar om KAPS og Kreds Østjylland  
Aftale: Bestyrelsen vil fremadrettet have fokus på at inddrage/informere om området til andre 
kredse/selskaber/sektioner. 

 

Beretning om Selskabets virksomhed i 2019/2020 ved formand Susanne Bollerup Overgaard 

Sidste årsmøde var i Aarhus november 2019 med GF og specialiseringskursus med titlen ” 
demenssygdomme – diagnostik, behandling og indsatser – for psykologer” v. Knut Engedahl. 

Bestyrelsen konstituerede sig ved januar 2020 med Susanne Bollerup Overgaard som formand, Iben 
Ljungmann som næstformand og kasser og Maja O’Conner som sekretær. Derudover består styrelsen af 
Anna Aamand og Kim Oscar Carlsen, Mads Greve Haaning er deltagende suppleant. Maja O’Connor har set 
sig nødsaget til at trække sig fra styrelsen i foråret. 
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Den netop afholdte temadag er frugten af den arbejdsgruppe som styrelsen nedsatte. Her har Mads Greve 
Haaning, Anna Aamand fra styrelsen, samt medlem Henrik Brogaard lagt et utroligt stort og fremragende 
stykke arbejde, som vi har set. 

Vi har afholdt 1 ordinært bestyrelsesmøde og 2 onlinemøder grundet Covid-19 situationen.  

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

 

Vi har aktuelt 78 medlemmer, hvilket er flere end de senere år, hvor vi i 2018 var 66 medlemmer og 57 
medlemmer i 2019. Der har dog endnu ikke været kontingentopkrævning, den foretagesefter planen 
automatisk i år, hvor et nyt og længe ventet medlemssystem i DP indføres. 

 

Aktiviteter i Selskabet 2020 

Der er afholdt et fyraftensarrangement den 10. januar2020 i København med Eva Hulthengren, der gav 
oplæg på baggrund af hendes bor ”pårørt en pårørendes forløb med Alzheimers”.”. 

Den planlagte strategidag til afholdelse i foråret har været udsat pga. Covid-19 og er netop afholdt i dag. 

Specialiseringskurset med Knut Engedahl er rykket til 12.-13. april 2021. Titlen er 
Psykopatologiske/psykiatriske syndromer hos ældre 

Afgivelse af høringssvar: 

Der er afgivet høringssvar til publikationen fra SST: Forebyggelse, håndtering og læring af voldsomme 
episoder og udadreagerende adfærd – Anbefalinger og inspiration til ældreplejen’ 

Der er afgivet høringssvar fra styrelsen i forbindelse med modernisering af specialistuddannelsen maj 2020.  

Der er i oktober 2020 indsendt forslag til DP’s arbejdsprogram for 2021-2024. Se disse på dette link 
https://www.dp.dk/fag-politik/arbejdsprogram-2021-24-forslag/ 

Der er tale om forslag 1.14, 1.15 og 3.7 

 

Deltagelse i arbejdsgrupper i Sundhedsstyrelsen. 

De senere år har flere medlemmer deltaget i arbejdsgrupper i Sundhedsstyrelsen i forbindelse med 
Demenshandleplanen – aktiviteterne er i  år blevet færre, så siden sidste GF: 

Har Anna Aamand deltaget i arbejdsgruppe omkring håndbøger 

https://www.sst.dk/da/Viden/Demens/Anbefalinger-og-haandboeger/Haandboeger  

Susanne Bollerup Overgaard deltager i Følgegruppe til videreførelse af initiativer i demenshandlingsplanen 
2025 og udmøntning af Handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen.  

Nyt fra fagnævnet 

Formand for fagnævnet, Anna Aamand skriver følgende: 
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Vi har været to medlemmer af fagnævnet gennem hele det sidste år, efter at vi kortvarigt havde været tre. 
Det er Sofie Stisen og Anna Aamand. I løbet af året har der i Specialistuddannelsesudvalget været brugt 
meget energi, mange møder, de fleste virtuelt pga. situationen. Opgaven var pålagt os af 
generalforsamlingen i 2018, at modernisere, ensrette og digitaliseres specialistuddannelserne. Det har 
været en lang og sej proces, der blev ekstra svær når dialogerne foregik virtuelt. Fagnævnet har haft et par 
møder med intense drøftelser om vores anbefalinger og begrundelser.  
Selskaberne har efterfølgende haft mulighed for at indgive høringssvar på eget speciale og i oktober 2020 
kom vi i mål, også med digitaliseringen, der nu gør det muligt at få overblik over sin egen uddannelse. Alle 
specialerne har været underlagt en ramme, som vi skulle arbejde indenfor og vi har i høringsprocessen 
kommet med kritiske kommentarer på kravene. Nogle er blevet hørt, mens vi med andre kommentarer 
måtte acceptere de givne rammer. Jeg håber det trods alt vil give jer et lidt bedre overblik, mens I 
specialiserer jer. Gå endelig ind og kig på hjemmesiden. 
 
I foråret 2021 skal bestyrelsen indstille personer til fagnævn. Jeg stiller gerne op et enkelt år mere, men 
man skal snart til at se sig om efter nyt medlem, når jeg går om 1-2 år.  
 

Nyt fra EFPA ved medlem Lars Larsen  

Der blev afholdt en fin konference i Moskva i 2019, hvor gerontopsykologien var repræsenteret ved 2 
oplæg hvilket også affødte et temanummer på området i EJPA.  
Der blev udsendt et statement fra EFPA om ældre under Covid-19, som særligt var målrettet ensomhed 
grundet social isolation.  

Der kunne godt være lidt bedre balance mellem klinikere og forskere i gruppen – måske en mulighed for at 
kunne skiftes om opgaven. Overvejelser om muligheder for at en kliniker kunne inddrages uden at blive tn 
”correspondant member”. Måske kunne man efterspørge et tilsagn fra EFPA om, hvis vi skifter, om vi stadig 
vil bevare en plads. Vi skal også sikre os, at der er støtte til det fra Dansk Psykologforening (fx dækning af 
transport til Bruxelles). 
Gerontopsykologien er blevet en Standing Commité (hvilket er et relativt højt niveau for 
opmærksomhedsområder).  

 

Andre aktiviteter 

I forbindelse medTv2 dokumentaren med skjulte optagelser fra plejecentre i Aarhus og Randers har 
styrelsen i forskellige forbindelser klædt DPs formand Eva Secher Mathiesen på. Eva har flere gange på sin 
facebook side brugt vores input. 

Styrelsen har forsøgt at få lov at deltage til det Ældretopmøde der efterfølgende blev indkaldt til i Ældre- og 
Sundhedsministeriet – dog lykkedes det ikke at deltage. Vi har dog været i dialog med psykolog Anneke 
Daaper-Skaaning, der deltog i programmerne og derfor var indbudt til topmødet. 

Styrelsen planlægger, med afsæt i dagens temamøde, at indsende forslag til Ældreministeriet, der samler 
input til fremtidens ældrepleje, som opfølgning på topmødet. 

Styrelsen blev indbudt til møde med FOAs formand i september 2020, som optakt til Ældretopmødet - 
mødet blev dog aflyst.  



5 
 

Styrelsen er blevet kontaktet af sociolog og seniorkonsulent i Ældresagen Anna Wilroth, hun har deltaget i 
temadagen i dag, dog virtuelt pga. Covid-19 situationen – og der er lagt op til dialog og samarbejde 
fremadrettet. 

Der er i år ingen godkendte specialister. 

 
 

 
 
 


