
PSA Psykologfagligt Selskab for Autisme

Fredag d. 14. marts 2014 udbydes: 

Heldagskursus med Karen Bøtkjær fra Center for Autisme: 

Udredning af tilpasningsfærdigheder- diagnosticering og vurdering af barnets behov for støtte 

Kurset søges godkendt til specialistuddannelsen inden for området børnepsykologi 

Karen Bøtkjær er autoriseret psykolog og specialist i børneneuropsykologi. De sidste år har Karen 

beskæftiget sig med autisme og alle de vanskeligheder, der ses indenfor autismespektret samt 

komorbide vanskeligheder såsom angst, depression, OCD, ADHD mm. Hun har en bred erfaring med 

mennesker med normal begavelse samt mentalt retarderede på forskellige udviklingstrin.  

Hun har tidligere arbejdet meget med hjerneskadeproblematikken, henholdsvis: Voksne med 

erhvervede hjerneskader (ansat på Center for Hjerneskade, København)Børn med erhvervede 

hjerneskader (ansat på børnecenter for Rehabilitering, Virum) 

Om kurset: 
Graden af funktionsbegrænsninger har fået en langt større betydning i forbindelse med udredning af 
psykiatriske vanskeligheder med udgivelse af DSM-5. Det betyder, at viden om og evne til struktureret 
afdækning af tilpasningsfærdigheder nu er en relevant del af den diagnostiske evaluering og 
klassifikation. Det er ligeledes relevant som et led i en vurdering af et givent støttebehov, eksempelvis i 
forbindelse med valg af undervisningstilbud. Ved mere specifikt at afdækket barnets funktionsniveau 
indenfor en række dagligdagsområder såsom, at færdes i samfundet, praktiske færdigheder i hjemmet, 
hygiejne og egenomsorg, bliver det lettere at formidle informationer om et barns specifikke støtte- og 
behandlingsbehov til det kommunale og sociale netværk. 

På kurset vil tilpasningsfærdighederne blive belyst på følgende måde: 

 Definition af tilpasningsfærdigheder samt betydning i forhold til DSM-5

 Beskrivelse af forskellige redskaber til udredning af tilpasningsfærdigheder (bl.a. ABAS-II og

Vineland II)

 Betydningen af tilpasningsfærdigheder sammenholdt med den neuropsykologiske

undersøgelse

Undervisningen vil primært være teoretiske oplæg, kombineret med gruppearbejde ud fra 

casemateriale. 

Tid:   14. marts 2014 kl. 9.00-16.00. Morgenmad fra kl. 8.30-9.00. 
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø 

Pris   500 kr. for medlemmer af PSA - 750 kr. for psykologer, der ikke er 

medlemmer. 

      I prisen indgår morgenmad, frokost, kaffe og kage. 

Tilmelding: Senest fredag d. 7. marts ved bankoverførsel af beløbet til konto i  

Lån&Spar: reg:0400, konto: 4012359611 med angivelse af navn og mailadresse. 

Når indbetalingen er registreret, er du tilmeldt. Indbetalingen er din kvittering. 

Kontakt: ps.autisme@gmail.com.  
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