
PSA Psykologfagligt Selskab for Autisme indbyder til: 

Heldagskursus med Cathrine Lord om: 

Ny forskning ifht småbørn med autisme og implementering af DSM-5 
kriterierne i USA Onsdag d. 26. oktober 2016 

 

I forlængelse af kurset vil der være Generalforsamling!  

Catherine Lord er PH.D Director, Center for Autism and the Developing Brain, Weill Cornell Medical 
college/NY Presbyterian Hospital. 

Formiddagens tema:  
Studier af søskende til børn med autisme. De yngste børn, hvad sker der i det andet leveår? Tidlig 
identifikation og tidlig intervention: hvad er ”state of the art”? 
Resultater fra Catherines longitudinale studie: hvordan udvikler børnene sig over årene? Kan vi i dag mere 
klart identificere prognostiske faktorer hos børnene i den tidlige alder? 

Eftermiddagens tema: 
Implementeringen af DSM-5 kriterierne i USA: hvilken betydning har det haft i det kliniske område såvel 
som for forskningen? Hvordan fungerer den nye tilgang med beskrivelse af sværhedsgrader af 
autismesymptomer hos personen? Hvad fungerer godt og hvad fungerer mindre godt?  
Ud over de overordnede temaer vil Catherine snakke mere generelt om de aktuelle kontroverser og 
diskussioner der foregår inden for autismeområdet i de førende forskerkredse og i den kliniske praksis. 

 
Tid: Kl.9.30-16.30, der serveres morgenmad fra kl. 9.  Generalforsamlingen finder sted kl. 17-18. 
 
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. 
 
Pris: 650 kr. for medlemmer og 800 kr. for psykologer, der ikke er medlemmer, medlemskab koster 150 kr. 
og indmeldelse kan foregå ved at udfylde formular på PSAs hjemmeside under DP.  
I prisen indgår morgenmad, frokost, kaffe og kage samt snacks og vin til generalforsamlingen. 

Tilmelding: Senest fredag d. 30. september 2016 ved bankoverførsel af beløbet til konto i Lån og Spar Bank: 
Reg.nr. 0400, konto: 4012359611 med angivelse af navn, mailadresse og medlemsnummer. Når 
indbetalingen er registreret, er du tilmeldt. Indbetalingen er din kvittering. 

Kontakt: ps.autisme@gmail.com 

Kurset søges godkendt til relevante specialistuddannelser. 
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