
Formandens beretning 

Psykologfagligt Selskab for Autisme – PSA - Nov. 2013 – nov. 2014 

Fremlægges på GF i PSA den 3. nov. 2014 

 

Bestyrelsesmøder: 

Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder i det forgangne år, nemlig den 21/11-2013, den 23/1-2014, den 
10/3-2014, den 5/5-2014, den 16/6-2014, den 11/8-2014 samt den 6/10-2014. 

Kurser og arrangementer: 

Den 14/3-2014:  Selskabet afholdt heldagskursus vedr. ”Udredning af tilpasningsfærdigheder – 
diagnosticering og vurdering af barnets behov for støtte” ved Karen Bøtkjær, autoriseret psykolog og 
specialist i børneneuropsykologi. 

Den 11/6-2014: Der var arrangeret heldagskursus vedr. ”Nye metoder i screening og diagnostik af 
autismespektrum forstyrrelser” ved Niels Bilenberg, speciallæge i børnepsykiatri, professor og overlæge 
samt Cathriona Cantio, psykolog og PhD-studerende. 

Den 9/10-2014: Vi holdt en temaeftermiddag/aften vedr. ”Autisme og seksualitet – fra 
opmærksomhedspunkter til bekymring” ved Anne Kaplan og Therese Dittmann, begge autoriserede 
psykologer. 

Endelig er der planlagt et kursus med Phoebe Caldwell den 1/12-2014 vedr. ”Autisme, selvoplevelse og 
kommunikation”, som vil blive gennemført under den nye styrelse. 

Milepæle: 

I forlængelse af formålet for selskabet har vi i år især haft fokus på at opsamle og udvikle viden og 
erfaringer på området, bidrage til kurser eller anden videreuddannelse samt støttet medlemmernes faglige 
udvikling. Derudover har vi også deltaget i møder i formandskollegiet.   

I år er to af de kurser, vi har arrangeret, blevet godkendt til Dansk Psykologforenings specialistprogram, 
nemlig ovennævnte kurser vedr. henholdsvis udredning af tilpasningsfærdigheder samt nye metoder i 
screening og diagnostik af autismespektrum forstyrrelser. De er blevet godkendt til at dække forskellige 
emneområder indenfor specialerne i henholdsvis børneneuropsykologi, børnepsykologi samt psykoterapi. 

Vi har i styrelsen længe haft intention om at holde et kursus på Fyn. I år er dette lykkedes, idet vi har 
afholdt et kursus i Odense, således at medlemmer af selskabet og andre interesserede psykologer fra andre 
dele af landet end København og omegn har haft lettere ved at deltage. 

I lighed med sidste år har vi prioriteret at holde et eftermiddags/aften arrangement, hvor vi har haft et 
spændende tema på programmet, og hvor interesserede har kunnet deltage uden at skulle tage fri fra 
arbejdet. 
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Deltagelse i møder i formandskollegiet i DP: 

Den 24/1-2014: Medlem af styrelsen, Malcolm Bang, deltog i mødet, hvor indholdet handlede om 
forberedelse af Generalforsamling 2014 i DP. 

Den 12/9-2014: Undertegnede deltog i mødet, hvor der blev sat fokus på, hvordan vi i formandskollegiet får 
skabt meningsfulde møder med faglig substans og værdifulde diskussioner. 

 

Om arbejdet i styrelsen: 

Vi har haft et godt samarbejde i styrelsen, hvor vi har delt opgaver og ansvar imellem os for de forskellige 
kurser og arrangementer. Arbejdet har endvidere været præget af positiv stemning med plads til gensidig 
inspiration samtidig med, at vi har arbejdet effektivt med ovenstående mål. 

 

Bedste hilsner 

 

Elise Baun Nielsen 

Formand for styrelsen i 

Psykologfagligt Selskab for Autisme 

Fra nov. 2014 – nov. 2015. 
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