
     Autisme, langvarig stress-belastning og ernæring 
Fyraftensmøde onsdag d. 25/3-20 kl. 17-20 i DP’s lokaler, Stockholmsgade 27, 2100 Kbh. Ø 
 
Der er en tæt sammenhæng mellem vores psykiske funktion og kroppen, herunder kroppens 
ernæringsmæssige tilstand. Dette er ofte et overset område i forbindelse med psykologisk 
behandling og psykologfaglig indsats, bla. over for klienter med autisme.  
 
Sammenhængen mellem autisme og ernæring er et omdiskuteret felt: Har mælk og gluten i kosten 
f.eks. nogen betydning? Hvad betyder tarmfloraen for mennesker med autisme? Meningerne går 
højt omkring disse emner, og vi vil på dette fyraftensmøde give et fagligt indspark til at kvalificere 
denne  debat.  
 
Flere faktorer inden for det ernæringsmæssige felt kan medvirke til at forværre eller lindre nogle af 
de psykiske symptomer, der ofte ses hos mennesker med autisme. Dette kan både dreje sig om 
kernesymptomerne for autisme og om nogle af de følgesymptomer, der ofte ses sammen med 
autisme: f.eks. langvarig stressbelastning, angst og depression. 
 
Ved dette fyraftensmøde vil du få en indføring i, hvad det er vigtigt som psykolog at være 
opmærksom på ift. ernæringsmæssige forhold, i kontakten med klienter med autisme og andre 
psykiske belastninger, f.eks. langvarig stressbelastning. 
 

 
Ernæringsterapeut Mia Damhus 
kombinerer en naturvidenskabelig 
baggrund som cand. pharm. med en 
diplomuddannelse i funktionel medicin i 
tilgangen til behandlingen af komplekse 
lidelser, herunder autisme. Hun er 
forfatter til fem bøger om 
sygdomsbehandling gennem 
ernæringsterapi og hun er partner i  
Center for Ernæring og Terapi 

 
 
Ved foredraget vil ernæringsterapeut Mia Damhus give en indføring i sammenhængen 
mellem kost og autisme med følgende vinkler: 

● Næringsstofmangler og konsekvenser for energi og psyke. 
● Tarmens bakterie-flora og samspil med nervesystem. 
● Fødevarereaktioner – allergier / intolerancer.  
● Langvarig stress, energi og kognitiv funktion.  
● Kemisk belastning – målbare niveauer af psykoaktive stoffer.  

 
 
Målet med foredraget er at give deltagerne: 

● Forståelse af sammenhæng mellem somatiske og psykiske symptomer og 
ernæring - basal viden om hvordan krop, fordøjelse, nervesystem og psyke 
arbejder sammen. 

● Redskaber til at identificere klienter, for hvem opmærksomhed på ernæring kan 
være vigtigt. 



● Forståelse af udfordringerne ved kostændringer for klienter med autisme 
(sanseforstyrrelser, vanemønstre, rigiditet mv.) 

● En værktøjskasse til at introducere basale tiltag omkring næringsstatus, uden at vi 
som psykologer går over i en egentlig kostvejledning. 

● Forslag til prioritering – hvordan vurderes, hvilken type tiltag, der vil give størst 
afkast med en indsats, der er realistisk ift. klientens ressourcer og funktionsniveau? 

 
Der er grund til at interessere sig for somatiske / ernæringsmæssige forhold: 

● Når der er ensidige eller mangelfulde spisemønstre. 
● Når der er tydelige somatiske klager: mavesmerter, forstoppelse/diarre, 

hovedpine, kvalme, energiforladthed. 
● Når historien fortæller om tidlige og gentagne antibiotikabehandlinger. 
● Hvis der har været en langvaring stressbelastning. Dette i sig selv slår kroppens 

funktion, herunder fordøjelsen, ud af kurs, og det kan være nødvendigt at kigge på 
kost og ernæring for at hjælpe kroppen tilbage i balance, så den psykologiske 
indsats kan have effekt. 

● Og endeligt: Når almindelig psykologisk behandling ikke har den forventede 
effekt. Nogle gange kan klienten være forhindret i at profitere af den psykologiske 
behandling pga. manglende ressourcer, og ernæringsmæssige forhold kan være 
bidragende til dette.  

  
Der tages udgangspunkt i konkrete kliniske cases, hvor vi kan få glæde af Mias brede erfaring fra 
praksis og høre eksempler på hvordan indsatser, der inddrager kost og ernæring ændrer det 
psykiske funktionsniveau, og støtter op om klientens mulighed for udvikling. Der bliver selvfølgelig 
tid til spørgsmål undervejs og der vil også være mulighed for selv at bringe cases op. 
 
Der serveres en lækker salat som aftensmad til arrangementet. (Hvis du har særlige kosthensyn, 
så skriv dette i tilmeldingsmailen). 
 
Vi glæder os til en spændende aften..!  
 
 
Pris: 300 kr. Hvis du er medlem af Psykologfagligt Selskab for Autisme er prisen 100 kr. 
(Indmeldelse koster 150 kr.) 
  
Tilmelding senest d. 15/3-20. 
  
Tilmelding sker ved at sende en mail med navn og DP-medlemsnummer til autisme@dp-decentral. 
Når du har modtaget en bekræftelse fra os, bedes du indbetale kursusgebyr på konto nummer:  
 
Lån&Spar Bank. Reg.nr. 0400 konto nr. 4012359611  
 
Meld dig gerne ind i selskabet ved samme lejlighed, hvis du har lyst til at modtage invitationer til 
andre spændende arrangementer. Dette gøres ved at udfylde formularen på selskabets 
hjemmeside:  
 
(https://www.dp.dk/decentrale-enheder/psykologfagligt-selskab-for-autisme/forside/indmeldelse/)  
 
og indbetale 150 kr på samme konto nummer - mærk indbetalingen med “kontingent”) 
 
 


