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I 2016 har FUA’s arbejde været varetaget af Chefpsykolog og ansvarlig for 
FUA Lennart Pedersen, der har haft én fast arbejdsdag om ugen og psykolog, 

Ph.d., Jens Christiansen, der har haft 15 timer ugentligt til rådighed.  
 

FUA har i 2016 varetaget følgende forskningsprojekter: 
 

Inklusion i folkeskolen - erfaringer med skoleforløb blandt børn og 
unge med en autismespektrums diagnose  

Af forskningsprojektets tre faser er to helt afsluttede og offentliggjort på CFA’s 

hjemmeside pr. november 2016. Sidste fase afsluttes med deadline februar 
2017. Resultatmæssigt har projektet været en succes og vi kan på baggrund af 

resultaterne forudsige hvilke særlige udfordringer der vil opstå i grundskolens 
almene klasser som følge af inklusionsreformen (fase 1) samt pege på risici 

som er særligt høje ved et skoleliv i grundskolens almene klasser, hvis man 

har en diagnose indenfor det autistiske spektrum (fase 2). Det kan desuden 
nævnes at cand.pæd. pæd. psyk. Pernille Harreschou, i 2016, har været i 

virksomhedspraktik på CFA (FUA) og i denne periode har hjulpet med 
færdiggørelsen af fase 2. 

 

Takle Teenage Problemer (TTP) 
Forskningsprojektet afvikles i samarbejde med Harløse skole i Hillerød og 

Basen på Østerbro i København. Selve træningsprogrammet er nu afsluttet og 
de foreløbige resultater ser meget lovende ud. Træningsprogrammet har f.eks 

øget scoren på en videns-test (som tester seksuel viden baseret på 
eksaminationsmateriale i biologi anvendt i det hollandske skolesystem) med 

46%. Specialestuderende fra folkesundhedsvidenskab Louise S. H. Thomsen er 
blevet tilknyttet projektet som forventes afsluttes i løbet af første halvdel af 

2017. Louise indsamler mere data ved at gennemføre træningsprogrammet for 
flere personer og arbejder desuden på alle dele af projektet i sit speciale. 

Forskningsdatabasen på Center for Autisme 

Kandidat i folkesundhedsvidenskab Lene Klosterskov har været i 
virksomhedspraktik på CFA (FUA) og med hendes hjælp er de vigtigste af 

databaserne nu helt opdaterede og klar til en række forskningsprojekter i 
2017. 

 
”Social kognition hos børn og unge med anoreksi” 

Lennart Pedersen har i løbet af 2014-2015 haft 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 foreligger nu en artikel, hvor Lennart Pedersen er en af flere 
medforfattere. Artiklen er offentliggjort i et internationalt peer-reviewed 

tidsskrift og link til denne er lagt på Center for Autismes hjemmeside. 
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Kontakt til andre forskere: 
FUA bliver løbende kontaktet af forskere og andre fagfolk udefra, som ønsker 

sparring til deres projekter. I løbet af 2016 har vi således haft møder og 
samarbejde med følgende: 

 
FUA har vejledt psykolog Eva Berents (tidligere ansat ved CFA) i 

forskningsprojektet ”Støtte til studerende med autismespektrumforstyrrelse på 
Københavns Universitet”. Et forskningsprojekt som tager udgangspunkt i det 

arbejde som Center for Autisme varetager for Københavns Universitet ved 

optagelsen af nye studerende med ASF. 

FUA samarbejder med Ph.d-studerende Maria Nilsson fra Ballerup Psykiatriske 

Center ang. undersøgelsen ”Psychopathological differences between Asperger 

syndrome and schizotypal disorder in an adult sample”. Personalet i vores 
afdeling for Rådgivning, Undersøgelser og Kurser er involveret i dele af 

projektet i form af ADOS-interviews af de personer, der deltager i projektet. 

FUA har holdt møde med Ph.d.-stud. Pernille Skovbo Rasmussen der som led i 

hendes projekt har besøgt Netværksgrupperne på CFA. 

Internationale kontakter: 
 Center for Autisme har haft besøg af Catherine Lord, Director of 

Center for Autism and the Developing Brain, Weill Cornell 
Medical, NY, USA. Catherine Lord har afholdt to workshop for Center 

for Autisme og 1 workshop for Psykologfagligt Selskab for Autisme, 
Dansk Psykologforening. FUA har i den forbindelse haft møde med 

Catherine Lord om mulige fremtidige forskningsprojekter med 

udgangspunkt i vores database. 
 

 Functioning and Disability in Autism Spectrum Disorder: A 

Worldwide Survey of Experts: 
I 2013 deltog Center for Autisme i et ekspertpanel på foranledning af 

Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) 
in Sweden. Det er et projekt hvor KIND har som mål, at udvikle WHO’s 

International Functioning and Disability in Autism Spectrum Disorder In 
Classification of Function (ICF), således at denne er anvendelig til at 

beskrive og vurdere de karakteristiske funktionsproblemer hos personer 
med autisme. Resultatet af denne survey er nu offentliggjort i Autism 

Research, 2016 og er lagt ud på vores hjemmeside.  
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FUA har i 2016 fortsat sin deltagelse i følgende netværk: 

 
 Autismeforskernetværket har i år afholdt et møde på RUC hvor FUA 

fremlagde forskningsprojektet om inklusion i folkeskolen. 
 

 FUA har deltaget på TrygFondens 9. workshop i Forum for Anvendt 
Forskning i Børn- og Unges Mentale Sundhed. Årets tema var: 

Forskning i psykoterapi til børn og unge.  

 
 RUK har deltaget på IMFAR 2016, verdens største konference for 

forskning i autisme, der i år blev afholdt i Baltimore, USA. FUA har 
aflagt rapport ved seneste møde for alle CFA’s ansatte i form af en 

gennemgang af nogle af de vigtigste forskningsmæssige tendenser på 
autismeområdet.  

 
 

 

Øvrige informationer: 

FUA bistår ansatte ved CFA, som ønsker hjælp til at hjemskaffe videnskabelige 
artikler. 

FUA’s forskningsmæssige aktiviteter har i indeværende år modtaget økonomisk 

støtte fra Sofiefonden og Else Lachmann Fonden. 

 
 


