
Afprøvning af Adapted Autism Diagnostic Observation Schedule (A-ADOS) i en dansk klinisk 
kontekst. 
 
Beskrivelse af projektet:  
A-ADOS er et nyt standardiseret diagnostisk redskab til brug for unge/voksne med svær grad af 
udviklingshæmning/mental retardering. Det er endnu ikke publiceret, men under udvikling af Western 
Psychological Services (WPS), USA. Testen er indtil videre kun blevet tilgængelig for forskning og Center for 
Autisme har fået tilladelse til at erhverve testen og afprøve den i en dansk klinisk sammenhæng, dvs. i 
forbindelse med vores egne udredninger af unge/voksne med svær mental retardering.  
 
A-ADOS er det eneste testredskab for unge/voksne med svær retardering, hvor autismesymptomer 
vurderes på baggrund af en direkte interaktion mellem undersøger og den unge/voksne selv. En af de store 
fordele ved A-ADOS er at observationerne, der indhentes under interaktionen med den testede, kan bruges 
meget direkte i vejledningen til forældre/fagpersoner. Det kan f.eks. være. med anvisninger på hvordan 
kommunikation og samspil kan tilrettelægges mest optimalt ud fra personens forudsætninger. Det er især i 
forhold til denne vejledning, at CFA vil kunne bidrage i udviklingen og beskrivelsen af A-ADOS.   
 
I forbindelse med projektet bliver vores kliniske team forskningsakkrediteret i testen. Akkrediteringen  
varetages af University of California, SF ved Vanessa Hus Bal, PhD, Assistant Professor, Department of 
Psychiatry Weill Institute for Neurosciences. 
 
Når A-ADOS bliver publiceret af WPS vil vi arbejde for, at det også bliver publiceret i Danmark og vi vil 
tilbyde træningskurser for danske fagpersoner, således som vi har været med til i forhold til de andre ”gold 
standard” redskaber som Autisme Diagnostisk Interview – Revideret (ADI-R) og Autism Diagnostic 
Observation Schedule 2nd. Ed. (ADOS-2).  
 
Projektplan: 

1. Training of the A-ADOS team: November 2018 – January 2018 
2. Collecting data from A-ADOS Module 1 and 2 observations in a clinical population referred for a 

diagnostic evaluation at Center for Autism, DK and comparing these to CARS2-ST. 
3. Time period: January 1, 2018 – December 31, 2021.  
4. Number of uses (estimated): 30 Module 1 and 30 Module 2. 
5. In charge of the project: Lennart Pedersen, Dr., Chief Psychologist,  Center for Autisme, Herlev 

Hovedgade 199, DK 2730 Herlev, 0045 4015 5099, lpe@centerforautisme.dk. 
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