Forsknings- og udviklingsafdelingens (FUA) årsberetning 2015
Vi har i 2015 gennemgået en stor udskiftning i FUA’s personalestab, idet at
Mette og Sarah – efter mange års indsats i CFA og FUA - har forladt Center for
Autisme. I stedet er psykolog Karen Bøtkjær indtrådt i FUA, hvor hun i 2015
har fået det daglige ansvar for vores TTP projekt (se nedenfor). Vi har der
udover pr. 1.1.2016 ansat psykolog, PhD Jens Christiansen i de timer som er
blevet ledige efter Mette og Sarah. Det bliver Jens opgave at videreudvikle
FUA’s forskningsprofil udadtil og samtidigt være med til at udvikle nye interne
projekter i samarbejde med vores forskellige afdelinger, med henblik på at
opkvalificere vores eget arbejde og formidle dette udadtil. Jens kommer fra en
postdoc. stilling på Københavns Universitet.
FUA har i 2015 varetaget følgende forskningsprojekter:


Inklusion i folkeskolen - erfaringer med skoleforløb blandt børn
og unge med en autismespektrums diagnose
Dataindsamlingen er afsluttet og skrivearbejdet er i gang. De foreløbige
resultater er blevet formidlet på en række konferencer og seminarer
herunder vores fælles konference om Inklusion som vi afholdt i
samarbejde med Sofieskolen i september 2015.



Takle Teenage Problemer (TTP)
Forskningsprojektet afvikles i samarbejde med Harløse skole i Hillerød og
Basen på Østerbro i København. Selve træningsprogrammet afsluttes i
løbet af første halvdel af 2016.



Lennart Pedersen har i løbet af 2014-1205 har et samarbejde med ph.d.
studerende Mette Bentz, Børne- og Ungdomspsykiatrisk afd. Bispebjerg i
forbindelse med hendes studie: ”Social kognition hos børn og unge
med anoreksi”. Der er en artikel på vej, hvor Lennart er medforfatter.



Interne projekter: Mette har haft et samarbejde med Pigeværkstedet,
hvor de har arbejdet på at udvikle tilbuddet og hvor Mette har haft
supervision af personalet.

FUA bliver løbende kontaktet af forskere og andre fagfolk udefra, som ønsker
sparring til deres projekter. I løbet af 2015 har vi således haft møder med
følgende:




Diana Schendel, Professor MSO, Dep. of Public Health, Aarhus
University vedr. udvikling af projekt om ”Transition to Adult Care in
Child Mental Health”. Lennart er medlem af en ”ekspert”-gruppe, der
følger projektet og har deltaget i et af de arbejdsmøder, der har været
afholdt i løbet af efteråret 2015.
PhD studerene Irina Polyanskaya Department of Communication,
Business and Information Technologies ved Roskilde Universitet om
hendes afhandling: "Ræsonnement ved andenordens false belief og
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sprogtests hos børn med autisme".
Sarah Ruepp, Lektor ved DTU Fotonik, Danmarks Tekniske Universitet
og en repræsentant fra ACORN Projects, som ønsker at udvikle
apparatur til måling af stressniveau hos personer med autisme.
Overlæge Marlene Briciet Lauritsen og psykolog Ane Knüppel,
Forskningsenheden for Børne og Ungdomspsykiatrien i Region
Nordjylland om et ph.d. projekt vedrørende Outcome ved ASD.

FUA har i 2015 fortsat deltagelse i følgende netværk:


Autismeforskernettet der i år har afholdt et møde i Børne- og
ungdomspsykiatrisk Center i Odense, hvor afdelingen fremlagde
forskningsprojektet om Takle Teenage Problemer.



TrygFondens 8. workshop i Forum for Anvendt Forskning i Børn- og
Unges Mentale Sundhed. Årets tema var: Interventioner for mental
sundhed hos unge i overgangen til voksenalder.

Øvrige informationer:
Lennart Pedersen er sammen med psykiater Torben Isager på vegne af centret
medforfatter til følgende artikel som er publiceret i 2015:
Parr, J.R et al (2015): New interview and observation measures of the Broader
Autism Phenotype: Description of strategy and reliability findings for the
interview measures. Autism Research 8: 522–533.
Artiklen kan downloades fra følgende link:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aur.1466/pdf
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