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Forsknings- og udviklingsaktiviteter: 

ScanBrit projektet om gluten og kaseinfri diæt: I 2013 blev vi færdige med den 2. artikel, 
som er blevet optaget i det internationale peer-reviewed tidsskrift Nutritional Neuroscience i en 
elektronisk ”fast track” version. Artiklen venter på at blive publiceret i sin helhed på tidsskriftets 
elektroniske udgave.  

Pedersen L, Parlar S, Kvist K, Whiteley, P & Shattock P (2013): Data mining the ScanBrit 
study of a gluten- and casein-free dietary intervention for children with autism spectrum 
disorders: Behavioural and psychometric measures of dietary response  

Link til artiklens abstract: 

http://www.maneyonline.com/doi/abs/10.1179/1476830513Y.0000000082 

Toddler modulet i ADOS-2: Implementering af det diagnostiske redskab Toddler ADOS i 
Center for Autismes kursusvirksomhed og undersøgelsesprocedure er afsluttet. Vi har 
afprøvet redskabet med en mindre gruppe af børn med højrisiko for autisme, samt typisk 
udviklede småbørn. Højrisiko børnene revurderes efter et år. Mette Kyung og Lennart 
Pedersen vil fremover kunne afholde træningskurser for psykologer og læger/psykiatere, der 
har brug for et standardiseret diagnostisk redskab til børn i alderen 12 – 30 måneder.  

Projekter der er blevet søgt midler til og som er imødekommet i 2013:  

1. Inklusion af børn med autismespektrumsforstyrrelser i folkeskolen. Sofiefonden har 
bevilget kr. 127.000. Projektet starter op i starten af 2014. 

2. Offentliggørelse/publicering af en samling af nye artikler om temaet Autisme og 
Tilknytning. Else Lachmanns Fond har bevilget kr. 20.000. Sarah og Lennart har 
deltaget i skrivning af artikler til temaet. Andre forfattere er Cathriona Cantio, Psykolog 
Ph.d. studerende ved OUH, samt initiativtager Birgitte Mølgaard, mor til et barn med 
autisme. Der søges om yderligere midler til journalistisk redigering med henblik på at 
udgive artiklerne i bogformat. 

Der har været søgt fondsmidler til en række projekter, som ikke er blevet imødekommet: 

1. Tackling Teenage Training. Et samarbejde med Yulius, Mental Health Organisation and 
the Department of Research, Innovation and Education, Rotterdam, Holland. Der blev 
søgt midler fra Helsefonden og Trygfonden. 

2. Angstbehandling af børn og unge med ASF. Et samarbejde med psykolog og lektor 
Helmer Bøving Larsen fra Psykologisk Institut – Københavns Universitet og Charlotte 
Bredahl fra Dansk Sundhedsinstitut (DSI). Der blev søgt midler fra Trygfonden. 

3. Queen Alexandra College, Birmingham. Deltagelse i et europæisk projekt om 
erhvervstræning af voksne med handicap. Der blev søgt midler fraa EU’s Leonardo 
Program. 

Netværk: 

Sarah har deltaget i projektet ”Mad glad” i regi af Landsforeningen for Autisme.   

http://www.maneyonline.com/doi/abs/10.1179/1476830513Y.0000000082
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Vi har drøftet muligheder for etablering af et samarbejde om en række studier med andre 
institutioner herunder et studie om ”mindfuldness” og et studie om ”differentialdiagnostisk 
skelnen mellem skizotypisk sindslidelse og autisme” i voksenalderen.  

Lennart har deltaget i en ”worldwide expert survey” 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 Classification of Function (ICF), 
således at denne er anvendelig til at beskrive og vurdere de karakteristiske 
funktionsproblemer hos personer med autisme. Lennarts bidrag blev afleveret i december.   

Lennart har deltaget i Trygfondens 6. workshops om Anvendt forskning indenfor Børne- og 
Ungdomspsykiatrien.  

Andre aktiviteter i 2013: 

Lennart og Mette har i forskelligt omfang deltaget i oversættelse af vigtige testredskaber til 
brug for personer med ASF, som bliver udgivet på testforlag i Danmark. Det drejer sig om 
materialet ADOS-2, PEP-3 og CARS-2. 

FUA har haft repræsentanter på Meeting of Minds konferencen i København i februar måned 
og på IMFAR konferencen i San Sebastian i maj måned.  

Lennart har fået tildelt Steen Langebæk Prisen 2013, hvilket er besluttet at anvende til bl.a. at 
kunne sende et par deltagere til en Masterclass om Tackling Teenage Training (TTT) 
programmet, som afvikles i Irland i april 2014. Vi vil herefter kunne tilbyde det 
evidensbaserede seksualundervisningsprogram for børn og unge med ASF til vores brugere 
internt såvel som eksternt. 

Lennart har præsenteret resultaterne fra ScanBrit på konferencen: Evidensbaseret behandling 
af børne- og ungdomspsykiatriske lidelser – hjørnesten og implementering i Aalborg, den 12.-
13. juni 2013. 
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