
Årets gang november 2012 - november 2013 
 
 
Sidste generalforsamling blev afholdt november 2012 -  efter heldagskursus om 'neuropsykologi og 
neuroanatomi relateret til autisme'med Svend Bölte, der forsker i neuropsykologiske aspekter af 
autisme/ADHD ved  ved Astrid Lindgrens hospital i Stockholm. 
Et kursus der bød på nye assessmentmetoder - og input fra nyere forskning.  
 

 Da bestyrelsen satte sig sammen igen i januar havde vi sagt farvel til Liselotte Hyllegård og 
Grete Yajatissa. 

Vi besluttede at arbejde med en delt formandspost - og med dobbeltroller på posterne med 
økonomi og regnskab.   
Når vi senere går over til valg til bestyrelsen vil Nete og Jette trække os - og så er en strategi 
om at 'dække over' til de nye medlemmer i bestyrelsen var 'installerede' lykkedes hen over 2 
år. 
Så vi indbyder Jer til at overveje at komme med og tage del i arbejdet. 
I kan se frem til at være med i en velkørende bestyrelse  
- hvor mange arbejdsgange er forenklet. 
Og hvor en del af arbejdet støttes via samarbejde med DP - som huser vores hjemmeside - 
sætter annoncer i DP og holder styr på økonomien. 

 

 Vi har i dette år holdt 3 faglige arrangementer 

I marts havde Ditte Rose inviteret Dave Hewett fra UK . 
Han er grundlægger af metoden Intensive Interaction. 
Vi fik et dybt bevægende heldags-introkursus i Intensive Interaction - med inspiration til at 
starte med at praktisere denne grundlæggende kommunikation. 
Vi har i de senere år valgt at åbne vores kurser 1 gang om året – og dermed opfylde et af 
selskabets formål: - at fremme tværfagligheden i relation til andre faggrupper. 
Dette kursus, der angik det direkte arbejde med børn og unge var oplagt som fælles 
inspiration for psykologer, ergoterapeuter og lærere og pædagoger.  
Interessen fra specialskolerne var stor. 
Det var et kursus der gjorde et umiddelbart indtryk i maven. 
Og der blev lagt op til at danne en interesssegruppe - som foreløbig har fået en Facebook 
Side. 

 
 

I august var det vores plan at udvide feltet. 
I disse tider med pres for inklusion af børn og unge med autisme i almindelige læringsmiljøer 
har det givet mening at rette et kursus mod PPR-psykologer. 
Vi har været glade for det avancerede basiskursus som Tine Houmann og Karen Bøttkjær 
havde udviklet - og tænkte, at det var relevant at udbyde det fra Fyn som landsdækkende 
kursus. 
PSA er jo egentlig et landsdækkende selskab. 
Men – det blev  vikke til noget i denne omgang. 
Trods rigtigt gode kurser havde vi i ved de sidste 2-3 kurser oplevet, at det gik trægt med 
tilmeldingerne. 



Vi var bekymrede for at det kunne blive svært at mobilisere deltagere til kurser i Odense - og 
selve arrangementet ville blive betydeligt dyrere, når vi også skulle finansiere rejser og tid til 
Odense.  

       Så – vi opgav – og lader ideen gå videre. 
Måske er det muligt – som en slags appendix til autismekonferencen i Odense?  
 
I stedet havde vi i august en dejlig varm sensommerdag i Psykologforeningen. 
Vi gav mødeformen 'faglig eftermiddag' en revival... og var spændte på om dette 
mødetidspunkt var en god ide. 
Det var det - i hvert tilfælde mødte mange op med interesse for en eftermiddag der rakte ud i 
det aktuelle spørgsmål: Hvad betyder det nye diagnosesystem? Hvad betyder diagnoser ? - 
Hvordan styrer de vores tankegang - og hvordan påvirker de det pædagogiske arbejde - og 
selvopfattelsen hos mennesker med autisme. Er der tale om forstyrrelse – eller tilstand? 
  
Lennart Petersen og Jannik Beyer – der begge har været med til at tegne autismefeltet i 
årevis gav hver deres bud på, hvordan vi kommer til at se Autismediagnosen i fremtiden - i et 
sundhedsfagligt og social perspektiv. 
 
En af pointerne var her – at når kategorialdiagnosen fastholdes som en stor kasse – bliver 
differentieringen via funktionsanalysen – og beskrivelsen en vigtig del af afdækningen. 
Og det er en psykologopgave.  

 
I fortsættelse af denne opgaves betydning – er det lykkedes os at invitere Rikke Schwartz til at 
holde heldagskursus om ’Autisme og udvikling i tilknytningsperspektiv’. 
Rikke Schwartz er helt aktuel med bogen: Barnet og dets relationelle miljø - Om tilknytningsbaseret 
undersøgelsesmetodik, som hun har skrevet sammen med Susan Hart – og derved har vi inviteret 
den voksende neuroaffektive tilgang ind i autismefeltet.   
 
Som det første kursus i PSA er dette kursus godkendt til Dansk Psykologforenings 
specialistprogram - foreløbig i Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik i specialet 
Psykoterapi med børn. Godkendes med 6 timer i emneområde 12.4.4.2.1.  
Desuden ligger det med ansøgning til godkendelse som 6 timers kursusdag i klinisk 

børnepsykolog og er også fremsendt til Børneneuropsykologisk fagnævn, der vil  

kunne godkende kurset i emneområde 7.4.4.2.3. Udredningsprocedure… 
 
Hermed er det i forhold til vedtægterne også opfyldt, at vi bidrager til udvikling af 
specialistprogrammer. 
Det er vi glade for! 
 
Når jeg sætter denne formandens beretning sammen er det faktisk med en vis stolthed. 
PSA  
-  har budt på flere internationale kurser 
-  har trukket nye inspirationer til feltet 
-  har budt på aktuelle nye perspektiver på diagnosen 
-  og har budt på en større helhedsforståelse af det genstandsfelt vi arbejder i, når vi skal være     
   med til at optimere udviklingsmulighederne for barnet med autisme. 
  Meget firkantet sagt: Vi ser ikke bare på ’barnet i autismen’ - men på ’barnet med autisme i den     
  udviklingsbærende relation’.  
 
Samarbejdet med DP har ud over ovenstående praktiske og økonomiske forhold formelt handlet 
om, at næstformanden Elise har deltaget i møde i Formandskollegiet, hvor debatten om 
foreningsreformen kom igang. 



Spørgsmålene der blev drøftet var: Hvorfor eksisterer DP? Hvad er eksistensberettigelsen - og 
dermed det vigtigste ved DP? Rammen lagde således ikke umiddelbart op til drøftelse af specifikke 
områder inden for psykologers felt.  
I det omfang, det var muligt, blev betydningen af, at vi som psykologer bør bidrage psykologfagligt, 
når der er noget, vi ved noget vigtigt om, imidlertid nævnt. Aktuelt f.eks. i forhold til inklusionen, 
hvor psykologers bidrag kan gøre en vigtig forskel for de børn og unge, f.eks. med vanskeligheder 
indenfor autismespektret, som det vedrører.  
 
11.november 2013 
Nete Breum     
 
 


