
Formandens beretning 
 
Psykologfagligt Selskab for Autisme, PSA Perioden: oktober 2016 – oktober 2017 
 
Fremlægges på GF i PSA d. 11. oktober 2017.  
 
Bestyrelsesmøder 
 
Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder i det forgangne år, nemlig i december 2016, 19/1-2017, 
15/3-2017, 10/5-2017 og 30/8-2017. 
 
Kurser og arrangementer 
26/ 10-16: Catherine Lord er PH.D, Director, Center for Autism and the Developing Brain, Weill 
Cornell Medical college/NY Presbyterian Hospital: Ny forskning ifht. småbørn med autisme og 
implementering af DSM-5 kriterierne i USA.  
 
2/ 2 2016: Heldagskursus i Dansk Psykolog Forening: Professor of Child & Adolescent Psychiatric 
Science, PhD Sven Bölte Neuropsychology of Autism Spectrum Disorder, with special focus on 
social-cognition, its assessment and training  
 
11/10-17 Heldagskursus Autisme, leg, og læring gennem samspil i DGI-byen med Sara Moroza-
James og Fiona Barr. 
 
Fremtidige kurser:  
15/1-17 Heldagskursus: Sensory Profile (SP) til børn, unge og voksne med autisme i Dansk 
psykolog Forening.  
 
Tema-aften om autisme og tilknytning med psykolog Lennart Pedersen og Birgitte Mølgård. 
Mandag den 13/11-2017 i Dansk Psykologforening. 
 
To medlemmer fra bestyrelsen har det forgange år været i Herning til og oplevede Temple Grandin 
og at vi arbejder på at få hende til PSA i sensommeren 2018. 
 
Milepæle 
I forlængelse af selskabets formål har bestyrelsen igen i år forsat sit arbejde med at opsamle og 
bidrage til viden og erfaringer på området, bidrage til kurser eller anden 
videreuddannelse samt generelt støtte medlemmernes faglige udvikling.  
 
Vi arbejder fortsat med at afholde arrangementer såvel i Københavnsområdet som på Fyn, så 
medlemmer af selskabet og andre fra andre dele af landet end Københavnsområdet, har mulighed 
for at deltage.  
 
Vi har fået godkendt kursus med Mette Elmose og Cathrine Lord og Sven Bölte hos tre fagnævn til 
at dække forskellige emneområder indenfor specialistuddannelserne i henholdsvis psykoterapi, 
børneurologi og børnepsykologi (se venligst hjemmesiden) 
 
Vi ønsker forsat at afholde eftermiddags / aftenarrangementer, hvor selskabets medlemmer og andre 
interesserede kan deltage uden at skulle tage fri fra arbejde. 



 
Vi arbejder fortsat på, hvordan vi bedst muligt administrerer medlemsoplysninger og 
kursustilmeldinger. Elisabeth har haft modet til at varetage denne opgave fremadrettet og det siger 
vi tak for. 
 
Formandskollegier i DP 
I det forgange år har ingen i bestyrelsen desværre haft mulighed for at deltage i 
formandskollegier i DP. Det vil være højt prioriteret aktivitet i det kommende år. 
 
Arbejdet i bestyrelsen 
Vi har haft et godt samarbejde i bestyrelsen, hvor vi har delt opgaver og ansvar i mellem os. 
Arbejdet har generelt været præget af god stemning og spændende udvekslinger om vores fælles 
interesse, autisme, samtidig med at vi har arbejdet for selskabets mål. Desværre siger vi ved denne 
generalforsamling farvel til 2 styrelsesmedlemmer ud over undertegnede selv og vi hilser derfor nye 
medlemmer meget velkomne. 
 
 
med venlig hilsen  
 
Formand for PSA 
 
Lill Wulff 
 
Oktober 2016 – oktober 2017. 
 
 


