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Psykologfagligt Selskab for Autisme, PSA Perioden: oktober 2017 – november 2018 

Fremlægges på GF i PSA d. 13. november 2018. 

 

Bestyrelsesmøder 

Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder i det forgangne år; 12/3-18, 23/4-18, 6/6-

18 og 26/9-18. Endvidere har vi afholdt 2 hyggemiddage en i januar hvor vi 

konstituerede os og en sommermiddag. 

 

Kurser og arrangementer 

15. januar 2018: Workshop om Sensory Profile (SP) til børn, unge og voksne med 

autisme v/Ergoterapeut Ulla Sparholt (Fjordskolen, Aabenraa) 

 

29. august 2018: Fyraftensmøde om Borderline og Autisme v/ Thomas Teglgaard, 

læge, og Dorthe Blisby, psykolog (PC Hillerød)  

 

9. oktober 2018: Fyraftensmøde om Autisme og Skizotypi v/ Maria Nilsson, læge og 

ph.d.-studerende (PC Ballerup). 

 

13. november 2018: Fyraftensmøde - Angstbehandling til børn og unge med autisme 

v. Hanna Rosenqvist Juul, psykolog.  

 

Fremtidige kurser 

27. februar 2019: Dags-kursus; Intro til autisme v/ Dorthe Bek-Pedersen, 

specialpsykolog, specialist i klinisk børnepsykologi (Center for Autisme). 

 

Milepæle 

I år har vi haft fokus på at lave en række fyraftensmøder under temaet Autisme og 

komorbiditet. Dette for at skabe sammenhæng i de kurser vi udbyder og sørge for at 

flest mulige medlemmer kan deltage, ved at lægge dem efter arbejdstid.  

Endvidere har vi en ambition om hvert år at holde et heldagskursus, i år var det som 

nævnt omkring sanseintegrations vanskeligheder hos mennesker med autisme. 

 

Formandskollegier i DP 

I det forgange år har ingen i bestyrelsen desværre haft mulighed for at deltage i 

formandskollegier i DP.  

 

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. Vi hilser derfor nye medlemmer meget velkomne. 



 

Med venlig hilsen 

 

Formand for PSA 

Kirsten Friis Andersen 
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