
 

Autisme og seksualitet –  
fra opmærksomhedspunkter til bekymring 
 
Psykologfagligt Selskab for Autisme (PSA) arrangerer temaeftermiddag – aften. 
 
Puberteten kan være en udfordrende periode – både for den unge med autisme, men også for forældre og 
omsorgspersoner. De første skridt mod et voksenliv bliver taget, både mentalt, fysisk og seksuelt. Når denne 
periode ofte er forbundet med overvejelser og bekymringer, skyldes det, at mange unge med autisme ikke 
agerer aldersvarende på en række områder. Samtidig kan den unge biologisk udvikle sig almindeligt og 
alderssvarende. Dette kan skabe nogle udfordringer i puberteten, hvor kroppen ændrer sig, hormonerne raser, 
og den unge udvikler sig hen imod en voksen seksualitet.   
 
Undersøgelser omkring seksualitet og seksuelle overgreb har igennem mange år peget på, at der er en 
overrepræsentation af børn og unge med udviklingsforstyrrelser, der er udsat for seksuelle krænkelser. 
Indenfor de sidste 10 år har der været en stigende opmærksomhed på at store børn og unge med 
gennemgribende udviklingsforstyrrelse selv kan udvise seksuelt bekymrende adfærd og komme til at 
overskride andres grænser. Som fagperson, der arbejder med unge med autisme, har man et ansvar i forhold 
til at hjælpe og støtte op omkring en god seksuel udvikling hos den unge, hvor alles grænser bliver 
respekteret. Udfordringen inde for dette område kan være at kende forskel på hvornår der er tale om 
”normal” seksuel udvikling og adfærd hos store børn og unge med autisme, og hvornår noget bliver 
bekymrende. Endvidere at kunne differentiere imellem hvornår vi som professionelle skal have nogle  
opmærksomhedspunkter i forhold til en seksuel adfærd hos en ung - og hvornår adfærden bliver bekymrende 
– og vide hvordan man handler på dette.  
 
Der vil blive taget udgangspunkt i ovenstående, og der vil være en vekselvirkning mellem oplæg, cases og 
dialog.  
 
Indhold:  
Autisme og seksualitet: 

• Hvordan kan autisme spille ind på seksualiteten? 
• Hvornår er noget ”normalt” og hvornår er noget bekymrende? 
• Tegn på mistrivsel og seksuelle overgreb. 
• Tegn på seksuelt bekymrende adfærd. 

 
Metoder og værktøjer: 

• Hvilke dilemmaer kan vi som fagfolk stå i, når vi beskæftiger os med seksualitet?  
• Veje at gå i forhold til at arbejde med ungdom, seksualitet og grænser. 
• Samarbejdet med og omkring den unge. 

 
Underviserne: 
Anne Kaplan og Therese Dittmann er autoriserede psykologer og har i 2012 åbnet CeNSE – Center for 
Narrativ Samtale og Edukation. De har bl.a. et samarbejde med landsforeningen Autisme hvor de bl.a. 
afholder forældrekurser omkring autisme og seksualitet   
 
Tid:   Torsdag den 9. oktober 2014 kl. 16-20  
 
Sted:  Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens plads 3, 1359 København K  
 Mødelokale 1. 
 
Pris:  100 kr. for medlemmer af selskabet - 200 kr. for psykologer, der ikke er     
          medlemmer. I prisen indgår kaffe/the/vand, frugt, sandwich og kage. 
 
Tilmelding: Senest den 24. september 2014 ved bankoverførsel af beløbet til konto i Lån&Spar:  
Reg.nr.: 0400, konto nr.: 4012359611 med angivelse af navn og mailadresse.  
Når indbetalingen er registreret, er du tilmeldt. Indbetalingen er din kvittering.  



Kontakt: ps.autisme@gmail.com 
 
Om underviserne: 
Anne Kaplan har mange års klinisk erfaring med at arbejde med børn, unge og familier – bland andet 
gennem sit arbejde på JanusCentret og PsykiatriFonden. Anne har siden 2003 specialiseret sig i områder 
indenfor seksuelle overgreb. Hun har en bred psykologisk erfaring med at arbejde med mennesker, der har 
været udsat for seksuelle overgreb og har kendskab til de problematikker man efterfølgende kan opleve. 
Endvidere har hun igennem mange år arbejdet med store børn og unge, der udviser seksuelt bekymrende 
eller krænkende adfærd samt deres familier, både børn og unge med og uden diagnoser. Udover det kliniske 
arbejde superviserer og underviser Anne Kaplan fagfolk, der arbejde med store børn og unge. 
 
Therese Dittmann har mange års klinisk erfaring i at arbejde med børn, unge og familier bl.a. gennem sit 
arbejde i Center for Autisme, Amager hospitals Børneafdeling og i PsykiatriFonden. Therese har 
specialiseret sig i samtaler med familier og unge med autisme og ADHD, og ikke mindst søskende og deres 
oplevelser i familier med et barn med autisme. I de sidste mange år, har Therese haft et samarbejde med 
Landsforeningen Autisme, hvor hun afholder søskendekurser og oplæg. Udover det kliniske arbejde 
superviserer og underviser Therese Dittmann fagfolk, der arbejde med store børn og unge. 
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