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Forsknings- og udviklingsaktiviteter eksternt: 

 ScanBrit projektet fik i december 2010 økonomiske midler fra Glashofs Legat, således 
at vi kan videreføre arbejdet med yderligere analyser af data fra første del af projektet. 
Dette arbejde er så godt som færdiggjort i løbet af 2012. En artikel er ved at være 
færdigskrevet og klar til at blive sendt til et internationalt peer reviewed tidsskrift i løbet 
af marts måned. Vi vil her præsentere vores analyser vedrørende mulige karakteristika 
vedrørende positive respondere for en gluten og kaseinfri diæt. Familier der har 
deltaget i projektet vil få særskilt information vedrørende artiklen, når den er accepteret 
af tidsskriftet. 
 

 I forbindelse med at der er udviklet et nyt modul til testinstrumentet Autisme 
Diagnostisk Observations Skema (ADOS), Toddler Modulet til brug for diagnosticering 
af de yngste børn har vi i vores Forsknings- og udviklingsafdeling(FUA) haft en åben 
invitation til forældre med børn under 30 mdr. med henblik på at få en gratis diagnostisk 
udredning her i CFA. Desuden har vi har vi indgået et samarbejde med Børnekliniken i 
Kristianiagade København om afprøvning af Toddler Modulet og udvikling af et 
træningskursus for klinikere.  
 

 Vi har etableret et samarbejde med Yulius, Mental Health Organisation and the 
Department of Research, Innovation and Education, Rotterdam, Holland om et 
forskningsprojekt om Seksualitet og intimitet: Tackling Teenage Training Det er et 
forskningsbaseret undervisnings-program om Seksualitet og intimitet rettet mod 
aldersgruppen 14-18 med ASF. Vi har i forbindelse hermed søgt midler fra Helsefonden 
med henblik på at gennemføre et dansk pilotprojekt og har i starten af 2013 i 
samarbejde med Yulius og en række organisationer fra andre EU lande søgt midler til 
en tværnational erfarings- og videns formidling om emnet i EU’s program Transfer of 
Innovation. Kontakt her er Chefpsykolog Lennart Pedersen. 
 

Samarbejde med eksterne forskere og fagfolk: 

 Vi har samarbejdet med forskere fra Interacting Minds Center ved Aarhus Universitet, 
hvor vi har hjulpet med at finde en gruppe af frivillige unge med ASF, der kunne indgå i 
et forsøg, der har som mål at bedre forståelsen af visuel perception, opmærksomhed 
og bevidsthed hos personer med en autismespektrumsforstyrrelse (ASF).  
 

 Helga Clara Magnúsdóttir, kandidatstuderende i psykologi ved Københavns Universitet, 
har i det forløbne år arbejdet med et specialeprojekt om Forståelse af sarkasme hos 
voksne med ASF. Hun har haft kontorfaciliteter på CFA, RUK gangen og samarbejdet 
med forskellige afdelinger om at finde frivillige til projektet.  
 

 Af nye projekter som er opstartet her i 2012 og som for alvor skal sættes i gang i løbet 
af 2012, er et om Angstbehandling af børn og unge med ASF. Dette sker i samarbejde 
med psykolog og lektor Helmer Bøving Larsen fra Psykologisk Institut – Københavns 
Universitet og Charlotte Bredahl fra Dansk Sundhedsinstitut (DSI). Sarah deltager i 
projektet som repræsentant fra CFA. Kontakt her fra Center for Autisme er vores 
specialkonsulent Lulle Scheel. 
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 Vi har fået en henvendelse fra Queen Alexandra College, Birgingham om deltagelse i 
et projekt støttet under Leonardo EU med følgende formål:  
 ”… to look at the challenges training/education organisations, companies and 
individuals face, particularly in the current economic climate when looking to support 
people with disabilities, in particular Autism, into work. We hope to share and develop 
practises around training for people with disabilities and ways to support employers to 
better understand and support potential employees with disabilities. Der er o starten af 
2013 søgt midler fra EU i samarbejde med en række andre organisationer fra 
forskellige EU-lande. Kontakt her er psykolog Mette Kyung. 

Andre aktiviteter i 2012: 

 Psykolog Mette Kyung har gennemgået et træningskursus ved ”New York-Presbyterian 
Center for Autism and the Developing Brain, Weill Cornwell Medical College & 
Columbia University Medical Center”, således at hun nu er blevet certificeret træner i 
ADOS. Indtil dato har det kun været Chefpsykolog Lennart Pedersen, der har haft den 
nødvendige uddannelse til dette. 
 

 Mette og Lennart har i henholdsvis marts og december deltaget i Trygfondens løbende 
workshops Anvendt forskning indenfor Børne- og Ungdomspsykiatrien. Det er et 
netværksarbejde som vi blev inviteret til at deltage i tilbage i 2011 og er planlagt at 
forløbe også videre i 2013. 
 

 Psykolog Sarah Parlar har deltaget i autisme forskernetværkets møde i Odense i maj 
måned. 
 

 Lennart har deltaget i INS Midyear Meeting/Nordic Neuropsychological Societies 
meeting in Oslo, June 27-30, 2012, hvor han har haft ansvar for at arrangere en 
workshop under titlen: 
”Neuropsychological Studies in Autism from Denmark and Norway. Understanding 
Emotion in Music and Language, Metamemory and Characteristics of Children with 
Early Symptoms.”  2 danske og 1 norsk forsker var inviteret som foredragsholdere på 
workshoppen. 
 

 Vi har etableret et opslag på vores hjemmeside under Forskning og Udvikling, hvor 
andre fagfolk i Danmark kan få lagt information ud om deres arbejde. Opslaget hedder 
Nyt fra andre fagfolk.  
 

 En række medarbejdere har i samarbejde med Hogrefe Psykologisk Forlag oversat 
materialet ABAS-II - Adaptive Behavior Assessment System-Second Edition til 
vurdering af adaptive færdigheder. Det er et materialet som vi selv anvender som 
standard i vores udredninger og assessment med henblik på rådgivning om 
udviklingsmål for personer med autisme. 

Udviklingsaktiviteter internt: 

FUA har ansvaret for at udvikle den interne uddannelses og opkvalificeringsplan. I løbet af 
2012 har FUA i samarbejde med Erhvervscentret igangsat et undervisningsforløb for 



Forskningsafdelingens årsberetning 2012 - eksternt 

 

 

3 

medarbejderne. Der er derudover planlagt et undervisningsforløb for vores 
Ungdomsuddannelse som starter i januar 2013 og forløber frem til sommerferien. Mette fra 
FUA har været ansvarlig for et supervisionsforløb for jobkonsulenterne i løbet af 2012. FUA 
deltager også i RUK (Rådgivning, Undersøgelse & Kursus) afdelingen, hvor vi arbejder på at 
standardisere forskellige indsatsområder med henblik på at forbedre kvalitetskontrollen internt 
og eksternt.  

Kort om perspektiverne for 2013: 

FUA vil deltage i Meeting of Minds konferencen i København i Februar, samt IMFAR 
konferencen i San Sebastian i maj. Begge konferencer har vidensformidling på et højt fagligt 
kvalitetsniveau med internationale forskere og klinikere. 

Mette Kyung og Lennart Pedersen er i samarbejde med Hogrefe Psykologisk Forlag i gang 
med at oversætte Autisme Diagnostisk Observations Skema – 2 (ADOS-2), som er en 
forbedret udvikling af den nuværende test ADOS, som vi uddanner psykologer og 
psykiatere/læger i her i Danmark og i Norge. 

Der er også planer om at samarbejde med Hogrefe Psykologisk Forlag om at oversætte PEP-
3 testen. Det er den seneste version af den i Danmark meget populære test for småbørn med 
autisme eller andre udviklingsvanskeligheder, Psychoeducational Profile. Der har længe været 
et ønske om at få adgang til denne version blandt fagfolk i Danmark. 

FUA medarbejdere: 

Chefpsykolog Lennart Pedersen, Aut. Psykolog Mette Kyung & Aut. Psykolog Sarah Parlar 

Januar 2013 

 


