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Dagsorden med referat: 

1.      Valg af dirigent og referent 

Henrik Brogaard vælges som dirigent, og Karoline Myrvang vælges som referent.  

2.      Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendes.  

 

3.      Beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år, herunder fagnævn og EFPA 

 

Beretning om Selskabets virksomhed i 2021/2022 ved formand Susanne Bollerup Overgaard:  

Sidste årsmøde var i oktober i Aarhus, hvor vi afholdt kurset: Supervision af sundhedspersonale - metoder til 

at styrke faglig refleksion i komplekse borgersager på ældreområdet med Anna Aamand og Henrik Brogaard 

som undervisere, kurset var fyldt op og vi var 24 deltagere.  

 

Bestyrelsen konstituerede sig i november 2021 med Susanne Bollerup Overgaard som formand, Iben 

Ljungmann som næstformand og kasserer, Marianne Daustrand som webansvarlig. Derudover består 

styrelsen af Kim Oscar Carlsen, Karoline Myrvang og Lars Larsen. Kirsti Brigsten er suppleant, men udtrådte i 

september 2022  

Vi har siden sidste generalforsamling afholdt 3 onlinemøder og 1 heldagsmøde i Odense.  

 

Selskabets næstformand har deltaget i to møder i DPs formandskollegie og formanden i et workshopmøde 

mellem de specialistbærende selskaber og fagnævn, her deltog også Anne Trane med fysisk fremmøde.   

 

Vi har aktuelt 38 medlemmer, tallet er behæftet med usikkerhed da det længe ventede medlemssystem i DP 

er endnu engang forsinket og vi har derfor først kunne kræve kontingent op for nyligt, da vi havde fået 

besked på at afvente dette. Måske enkelte som ønsker medlemskab fortsat ikke har fået betalt.  

Selskabet skal have mindst 30 medlemmer for at opretholde sin status og få tilskud.  

Historikken er at vi i 2018 var 46 medlemmer, i 2019 var vi 55 medlemmer, i 2020 49 medlemmer og i 2021 

40 medlemmer.  

 

DP har udtrykt undring over at Iben både har beklædt næstformand og kassererposten i år, idet de peger på 

at selskaber gerne skal have en formand, næstformand og kasserer og eventuelle andre titler som selskabet 

selv fastsætter. Bestyrelsen forklarede, at de ikke umiddelbart så noget problem i den nuværende 

konstellation: Positionen som næstformand er en forholdsvis ny position, som blev lavet så Iben nemmere 

kunne deltage til formandskollegiet i stedet for Susanne, så hun slap for de mange rejser til København. 

Dobbeltrollen har desuden ikke mange praktiske implikationer, da alle regninger fx alligevel godkendes af 

både formand og kasserer. Vi spurgte medlemmerne om de så nogle problemer i dobbeltrollen, men der var 

ingen kommentarer. Under alle omstændigheder kan den nyvalgte bestyrelse tage stilling til spørgsmålet 

igen. 

 

Aktiviteter i Selskabet 2022:  

 

Kurser: På trods af målsætningen om at afholde to kurser til specialistuddannelsen i Gerontopsykologi hvert 

år, nåede vi kun halvvejs i mål i år.  

 



Dette årsmøde kursus:  Psykologiske og psykosociale indsatser til pårørende og mennesker med demens ved 

Laila Øksnebjerg, er stablet på benene i sidste øjeblik, da først Jan-Henrik Winsløv og siden Lars Sørensen 

måtte melde fra grundet sygdom.  

 

Til gengæld er planlægningen af forårets kursus om Selvmordsforebyggelse hos ældre med Jan-Henrik 

Winsløv langt.  Kurset afholdes 14.-15. april 2023 i DP’s lokaler i Aarhus.  

 

Lars Sørensen er alt efter omstændighederne fortsat interesseret i et samarbejde, evt. i efteråret 2023.  

 

Fyraftensarrangementer:   

 

Gero 45-Gero 60:  - Online arrangementer på ca. 60 minutter, med oplæg, diskussion i grupper og plenum. I 

alt er der blevet afholdt 4 arrangementer. 

Februar 2022 – Biretha Joensen: Fortællinger om forældretab hos ældre  

Maj 2022: Mark Vinterly fortalte om tidsopfattelse og aldring. Oplægget hed ”As Time Goes By – den 

paradoksale tidsoplevelse i alderdommen”  

August 2022 Susanne Boel: Hvad gør demens ved os?  

August 2022 Christina Steffensen: Screening for kompliceret sorg  

Styrelsen har en stående brainstorm om temaer til dette format og planlægger med næste arrangement i 

januar 2022. Vi er altid åbne for ideer, så sig endelig til såfremt du har noget du vil dele på denne måde.  

 

Planlagte kommende Gero 60:   

Kirsti Brigsten trivselsfaktorer i hjemmehjælperens arbejdsliv. Dato er endnu ikke fastlagt men det bliver 

sandsynligvis i marts 2023. 

Anna Aamand: ”Refleksioner fra et arbejdsliv”, som afholdes 18. januar 2023  

 

Nyhedsbreve: 

Der er udgivet 3 nyhedsbreve i marts, juni og september 2022.   

 

Facebookgruppe: 

Styrelsen og andre medlemmer bruger gruppen til at dele opslag om gerontopsykologi. Det er besluttet at 

alle psykologer har adgang til gruppen, uanset medlemskab i gerontopsykologisk selskab. Alle opfordres til 

at bruge gruppen.  

 

Deltagelse i arbejdsgrupper:  

De senere år har flere medlemmer deltaget i arbejdsgrupper i Sundhedsstyrelsen i forbindelse med 

Demenshandleplanen – aktiviteterne er blevet færre, så siden sidste GF er den eneste udpegning:  

 

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. 

Der afholdes her to årlige møder.  

 

Deltagelse i KL´s Ældrekonference:  

Vi var i år indbudt af DP, der gerne ville sende en repræsentant for selskabet til konferencen. Anne Thrane 

deltog fra styrelsen, og beretter på til generalforsamlingen om centrale pointer: Det er ikke vores alder, der 

bestemmer, hvad vi har til fælles. Om fremtidens ældre – det som nok er vigtig er, at fremtiden kræver noget 

nyt, da fremtidens ældre gerne vil gøre en forskel. Demografien viser flere ældre, og derfor kalder det på 

tværfagligt og tværsektorielt arbejde og tilpasning herefter. Workshop om Fremtidens samarbejde: 

projektmedarbejder fra Roskilde Kommune fortalte om en kommunalt opstartet mandegruppe, som blev 

overtaget af en frivillig organisation (Røde Kors), og nu kører af sig selv. Værdiskabelse og nye måder at 



arbejde på – ny viden og kompetenceudvikling (projekter som afprøves og erfaringer integreres i drift) som 

bro mellem driften på den ene side og udvikling på den anden side. Slides er tilgængelig her: 

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/sundhed/aeldreomraadet/aeldrekonference-2022/materiale-til-

aeldrekonferencen-2022/ 

 

Nyt fra fagnævnet: 

Ved formand for fagnævnet, Anna Aamand berettes om en positiv ændring ved tiltrædelsen af nye 

medlemmer, som fremmer samarbejdet mellem de 10 fagnævn af specialistuddannelser. 

 

Andre aktiviteter:  

Der er i år ingen godkendte specialister, men det forlyder at der er to ansøgninger på trapperne  

Nyt fra EFPA v Professor Lars Larsen Dansk formandskab 2022/2023:  

EFPAs Standing Committee on Geropsychology SCG): highlights  

SCG-møde og symposium på Aarhus Rådhus d. 17.03.2023 (Opslag følger, men reservér datoen). Gratis 

deltagelse i symposium (antageligt kl.13-15). Følgende internationale talere er bekræftet: Matthias Kliegel, 

Professor og Chair of Cognitive Aging, University of Geneva og formand for den schweiziske 

psykologforening og medlem af SCG, Reinhard Guss, Dementia Workstream Lead at Faculty of the 

Psychology of Older People, U.K., det britiske medlem af SCG og Dr. Gerald Gatterer, leder af Institut for 

Aldersforskning på Sigmund Freud Universitetet i Wien, Østrig. Disse vil blive suppleret med et par danske 

talenter og måske en repræsentant for EFPSA (den europæiske studenterorganisation). Det glæder jeg mig 

meget til.  

 

Udtalelse vedr. Ældre menneskers situation under krigen i Ukraine:  

EFPA Standing Committee on Geropsychology (2022). EFPA SC Geropsychology - Statement about the 

situation of older persons in Ukraine: In reply to a request from EFPA Executive Council. 

https://efpa.magzmaker.com/efpa_hub_psychological_support_for_ukraine/to_manage_the_psychological_im

pact_of_war   

 

Dobbelt-seminar på den Europæiske Psykologikongres I Slovenien (sommer 2022)  

Albert, I., Despot Lucanin , J., & Larsen, L. (2022). The psychology of aging: Part I: Diversity and quality of life 

in older age & Part II: Challenges in practical Geropsychology. 99-104. Abstract fra 17th European Congress 

of Psychology, Ljubljanka, Slovenien.  

https://pure.au.dk/portal/da/persons/lars-larsen(7bd13f67-d81b-40d2-a742-

8115e7100ecb)/publications/the-psychology-of-aging(a6d31ca0-2898-4756-86fa-dcf64bcc590d).html   

 

Deltagelse i The pan-European Mental Health Coalition of the WHO European Region (Lars Larsen).  

Mental health and well-being of older adults Challenges:  

• Ageism and stigma are persistent challenges across the Region, leading to discrimination, abuse and 

neglect, and more.  

• Data on the mental health of older adults shows a complex picture (e.g. high mental well-being but low 

access to specialized services) that is not well understood.  

• Age-friendly environments require further implementation support in the form of planning, financing and 

advocacy at the local level. Governments must be accountable for measures to ensure age-friendly 

environments rather than just using it as a label.  

• Social isolation and loneliness are widespread among older adults, particularly following the COVID-19 

pandemic.  

• In many countries, long-term care is not integrated into the continuum of care and health and social care 

staff may not have the necessary competencies to provide the best care for older adults.  

Goals:  

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/sundhed/aeldreomraadet/aeldrekonference-2022/materiale-til-aeldrekonferencen-2022/
https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/sundhed/aeldreomraadet/aeldrekonference-2022/materiale-til-aeldrekonferencen-2022/


• Aligning with the action areas of the UN Decade of Healthy Ageing, establish a life course approach to 

healthy ageing that emphasizes promotion of well-being and prevention of mental ill health well before older 

age, backed by a nuanced, intersectional understanding of the social determinants of mental health and 

sufficient implementation support.  

• Establish greater accountability and sustainability of existing local age-friendly initiatives that promote 

healthy ageing, with a particular focus on social prescribing models.  

• Create a health and social care workforce and mental health care system that is fit for purpose in handling 

the specialized care needs of older adults.  

Actions for consideration  

• Create a competency framework for health and social care staff and support on the-job training to ensure 

its adoption and implementation.  

UN Decade of Healthy Ageing 2021-2030 [website]. Geneva: World Health Organization; 2022 

(https://www.who.int/initiatives/decade-of-healthy-ageing, accessed 21 June 2022). SCG-møder: July 2022 

(on site), November 2022 (virtuelt), marts 2023 (on site). 

 

 

Der er ingen spørgsmål fra generalforsamlingen til beretningen.   

 

4.      Fremlæggelse af regnskab 

Kassér Iben fremlægger.  

Corona-året betød, at der ikke var lige så mange aktiviteter som vanligt, hvilket kan tænkes at have medført 

en nedgang i medlemstal – hvilket igen medfører et lavere økonomisk bidrag fra DP til selskabets budget. 

Budgettet er i plus. 2022 ser også ud til at løbe rundt, til trods for at kurset afholdes med underskud. Der 

drøftes, hvordan selskabet kan undgå at ende med for stor egenkapital.  

 

5.      Indkomne forslag: Forslag om samarbejde med de norske og svenske selskaber for gerontopsykologi 

Anna Aamand beretter om seminar i Oslo for nordiske ældrepsykologer, hvorpå hun oplevede en stor glæde 

i samarbejdet. Ønske om at trække på hinanden særligt angående afholdelse af kurser, som kan godkendes 

på tværs af landegrænser. Online møde om Scandinavian Geropsychology forum blev fremlagt som ønske. 

Næste fysiske konference vil blive afholdt i Göteborg, Sverige.  

Hvad vil det kræve?: Særligt at fremme metoder, psykoterapeutisk intervention, supervision og forskning på 

området.  

Kommentarer:  

- En todelt indsats – både politisk bevågenhed og at stille sig til rådighed som fagperson.  

- Praktisk: Vi vil skulle kunne løfte en konference hver 3. år.  

- Ønske om at lette processen i at kunne godkende kurser gældende for Skandinavien.  

- Kommentar om at gøre det gerontopsykologiske speciale mere interessant for fagfæller uden for 

interesseområdet, så vi styrker områdets fremtid.  

 

Generalforsamlingen støtter enstemmigt op om at arbejde videre med samarbejdet i Skandinavien, gerne 

med en arbejdsgruppe. Forslaget vedtages.  

 

6.      Kommende arbejdsopgaver for Styrelsen 

Kursus ligger klart d. 14-15. april 2023 (Selvmordsforebyggelse hos ældre med Jan-Henrik Winsløv).  

Styrelsen fremsætter forslag om kursus i formidling – for også derigennem at fremme bevågenhed på 

området og producere konkret formidling om området.  

Styrelsen kan arbejde med at fremme oplysning på DPs hjemmeside for den decentrale enhed.  

Oplysning om planlagt generalforsamling næste år: d. 26-27. oktober 2023 er der planlagt nyt årskursus og 

generalforsamling i Aarhus.  

 



Kommentar:  

Hvordan har styrelsen arbejdet med Strategipapiret? Hvilke værdier vil vi målsætte?  

Svar: Selskabets indsendte forslag til arbejdsprogrammet, som ikke blev stemt igennem på DPs 

generalforsamling. Forslag om kursus i formidling eller afholdelse af ny temadag med inddragelse af 

selskabets medlemmer i drøftelsen af formidling af selskabets visioner.  

 

7.      Fastlæggelse af budget og kontingent 

Kontingentsatser ønskes at fastholdes i 2023, og det godkendes af generalforsamlingen.  

2023 vil der blive afholdt 2 kurser, hvorfor udgiften til undervisere er højere i budgettet end vanligt.  

Transportudgifter højnes med 5000 til at understøtte udviklingen af et skandinavisk samarbejde, samt et 

honorar til en temadag.  

Budgettet godkendes af generalforsamlingen.  

 

8.      Valg af bestyrelse 

     På valg er: Susanne Bollerup Overgaard, Lars Larsen og Marianna Daustrand 

     Ikke på valg: Karoline Myrvang, Iben Ljungmann, Anne Thrane, Kim Oscar Bakbo-Carlsen 

 

Susanne Bollerup Overgaard træder af som formand, men foreslår oprettelsen af en kursusgruppe, som hun 

gerne vil indgå i.  

Lars Larsen genopstiller ikke.  

 

Marianna Daustrand genopstiller, Laila Øksnebjerg opstiller, Maja Holst Pallesen opstiller.  

De opstillede medlemmer vælges.  

 

9.      Eventuelt 

Anne Thrane spørger om planlægningen af styrelsesmøder. Styrelsen drøfter dette ved konstituering.  

Eva Hultengren fortæller om Pårørende i Danmark, som arbejder med de politiske rammer for de pårørendes 

forhold. Forslag om at styrelsen og medlemmerne som gerontopsykologer skal gå ind i det arbejde, om at 

præge det politiske område, særligt angående inddragelse af pårørende til at løse opgaven i 

sundhedssektoren. Konkret fx om at være medunderskrivere på et læsebrev om emnet. 

Svar: Styrelsen vil gerne modtage eksempelvis læserbreve om emnet, som styrelsen efterfølgende vil tage 

stilling til at støtte op om.  

Kommentar: Anna Aamand fortæller om Golden Angels projekt i Australien, som er frivillige, der løfter en 

særlig opgave for mennesker med delir ved indlæggelser.  

Kommentar: Anne Thrane fortæller om at plejeopgaver/omsorgsopgaver, der overdrages til pårørende, 

skubber til værdigheden og relationen i forholdet.  


