
 

 

 

ÅRSBERETNING 2011 

Forsknings- og udviklingsafdelingen (FUA) 
 

Forsknings- og udviklingsaktiviteter - eksternt 

• Mette Kyung har sammen med ph.d., cand.psych. Jens Hofman Christiansen, Insti-
tut for Psykologi, Københavns Universitet skrevet forskningsartiklen: De særlige pi-
ger med autismespektrumsforstyrrelser, som blev bragt i det lægelige fagmagasin 
”Best Practice”. Artiklen bygger på en dataanalyse af 639 personer, der er blevet 
undersøgt i Center for Autismes regi siden 1995. Artiklen kan læses på vores 
hjemmeside. 

• Ph.d., cand.psych. Jens Hofman Christiansen, Institut for Psykologi, Københavns 
Universitet har tillige gennemført et forskningsstudie i samarbejde med Center for 
Autisme, som skulle forsøge at besvare spørgsmålet: Har personer med en autis-
mespektrumsdiagnose særlige styrker, når det gælder om at kunne opfatte detaljer 
meget hurtigt? Center for Autisme fandt en egnet forsøgsgruppe af voksne med au-
tismespektrumsforstyrrelse (ASF), som var blevet undersøgt og diagnosticeret i 
centrets regi, og formidlede kontakten til disse personer. Resultatet af eksperimen-
tet er offentliggjort i Journal of Vision, September 23, Volume 11, 2011. En kort be-
skrivelse af studiet kan læses på vores hjemmeside, ligesom der er et link til den 
engelske præsentation af studiet i tidsskriftet. 

• ScanBrit-projektet fik i december 2010 økonomiske midler fra Glashofs Legat, så-
ledes at vi i 2011 kunne videreføre arbejdet med yderligere analyser af data fra før-
ste del af projektet. Analyserne har som mål at søge at kortlægge, hvilke børn der 
kunne have størst gavn af en gluten- og kaseinfri diæt, og hvilke børn der ikke har 
nogen gavn heraf. Vi vil med projektet forsøge at binde de adfærdsmæssige æn-
dringer hos børnene sammen med de biologiske forandringer, som især er af bio-
kemisk karakter, dvs. peptider og andre stoffer, der kan kortlægges i urinprøver hos 
børnene. Derudover vil vi analysere, om der ses nogle adfærdsmæssige karakteri-
stika ved de børn, der responderer positivt på diæten. Projektet er fortsat ind i 2012 
og forventes afsluttet i løbet af foråret. 

 

Andre aktiviteter i løbet af 2011 
Center for Autisme deltager i Trygfondens workshop, der har som målsætning at frem-
me en anvendt forskning i børne- og ungdomspsykiatrien. Sarah Parlar deltog i den 
anden workshop, som blev afholdt november 2011 med temaet: Hvordan sikrer vi evi-
densbaserede interventioner for børne- og ungdomspsykiatriske forstyrrelser i primær-
sektoren? 
 
I november 2011 deltog Sarah Parlar i Dansk Sundhedsinstituts debatseminar om te-
maet: Angst og depression – hvor ligger behandlingsansvaret? 
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Lennart Pedersen deltog på ”Nordisk konference om Autisme Spektrum Forstyrrelser”, 
4. og 5. maj 2011 i Aalborg, som blev arrangeret af Forskningsenhed for Børne- og 
Ungdomspsykiatrien – Region Nordjylland. Lennart Pedersen fremlagde resultaterne 
af et pilotstudie under titlen: En analyse af den neuropsykologiske profil hos normalt 
begavede unge med autisme, som går på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse 
på Center for Autisme. 
 
Lennart Pedersen deltog i slutningen af 2010 i ADOS Booster Workshop for certifice-
rede trænere ved University of Michigan Autism and Communication Disorders Center 
(UMAAC) i Michigan i to dage. Formålet med workshoppen var, at trænerne fik lejlig-
hed til at kalibrere deres scoringspraksis. Yderligere blev det nye ADOS Toddler-modul 
gennemgået og scoringspraksis afprøvet. Det er planen, at Center for Autisme delta-
ger i oversættelsen af Toddler-modulet til dansk og tilbyder træningskurser, ligesom 
det er tilfældet med ADI-R og ADOS. 
 
FUA deltager på Center for Autismes vegne i forskernetværket for autisme i Danmark. 
Der arrangeres et eller flere årlige møder med skiftende arrangører. Center for Autis-
me havde mulighed for at arrangere mødet i oktober 2011, hvor Dr. Catherine Lord, 
UMAAC var inviteret. 
 
Lennart Pedersen har fungeret som formand for en arbejdsgruppe nedsat i regi af 
Dansk Psykologforening med henblik på at udarbejde forslag til ændrede kriterier for 
autismespektret i forbindelse med revisionen af ICD-10 i WHO’s regi. Arbejdsgruppen 
bestod af Ester Ulsted Sørensen, klinisk børneneuropsykolog og Helle Tadebæk Han-
sen, klinisk børneneuropsykolog, begge fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, År-
hus Universitetshospital; Jens Richardt Jepsen, ph.d. klinisk børneneuropsykolog, an-
sat ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Bispebjerg og Maria Michel, Børne- og 
Ungdomspsykiatrisk Center, Viborg. Forslag til revision af ICD-10 er i slutningen af 
2011 fremsendt til WHO. 
 
Lennart Pedersen er blevet bedt om at organisere et symposium om autisme på den 
11. Nordiske Neuropsykologiske Konference, som skal afholdes i Oslo 27.-30. juni 
2012. Denne workshop er nu arrangeret under titlen: Neuropsychological Studies in 
Autism from Denmark and Norway. Understanding Emotion in Music and Language, 
Metamemory and Characteristics of Children with Early Symptoms. 
 
FUA har haft et fagligt udvekslingsmøde med Nasjonal Kompetanseenhet for autisme 
(Autismeenheten), Oslo Universitetssykehus, holdt på Center for Autisme. I den anled-
ning aftalte vi, at centret kan afprøve og indsamle erfaringer med screeningsredskabet 
Psychopathology in Autism Checklist (PAC), Kartleggingsverktøy for identifisering av 
symptomer på psykisk lidelse hos mennesker med autisme, som er udviklet i regi af 
kompetenceenheden. 
 
FUA deltager i forskellige følgegrupper til projekter (som andre er ansvarlige for) inden 
for autismeområdet, herunder følgende: 

• Autisme, børn og musikterapi 

• Green Care i de danske landdistrikter - Nye potentialer for udvikling af ”grønne” 
virksomheders rolle i lokalsamfundene 
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Udviklingsaktiviteter - internt 
FUA er i gang med at udvikle en kvalitetssikringsmodel for Center for Autismes faglige 
arbejde. Et forslag til intern vejledende grunduddannelse for fagpersonale ansat ved 
Center for Autisme indgår som en af krumtapperne i modellen. Dette forslag skal dis-
kuteres og videreudvikles sammen med ledelsesgruppen i løbet af 2012. I samarbejde 
med afdelingslederne for de forskellige afdelinger er der foretaget en analyse af super-
visionspraksis og fremtidigt behov i de specifikke afdelinger. Derudover vil der blive ar-
bejdet med at præcisere kriterier for, hvordan kvalitet i det faglige arbejde skal forstås 
og vurderes i forhold til de specifikke afdelingers faglige indhold og praksis. 
 

Kort om noget af arbejdet i FUA i løbet af 2012 

• Et pilotprojekt om sammenhængen mellem IQ, daglige tilpasningsfærdigheder og 
skolegang hos personer med ASF er opstartet. Projektet gennemføres på bag-
grund af analyser af data i vores pædagogisk-psykologiske database. 

• ScanBrit-projektet forventes afsluttet i første halvdel af 2012. 

• Projektet The Sexual Profile of Adults with Asperger’s Syndrome: The Need for 
Support and Intervention forventes færdigt i løbet af 2012. Projektet har været ledet 
af Dr. Isabelle Henault, M.A., Ph.D., University of Québec at Montréal, Canada og 
har i Center for Autismes regi været varetaget af tidligere centerleder og psykolog 
Demetrious Haracopos indtil hans død. Chefpsykolog Lennart Pedersen har taget 
over efter denne. 

 
 
 
v/Lennart Pedersen 
Chefpsykolog, leder af FUA 
5. marts 2012 
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