
København december 2021 

 
Autisme-kursus II  -   onsdag d. 8. juni 2022 kl. 8.45-16.30 

Udredning af personer med ”højt fungerende autisme” med psykometriske tests: 
SPQ Systemizer test, RAADS-R test og PDA-Q 

Comwell Copenhagen Portside (v. Nordhavn), Alexandriagade 1, 2150 København 
 

Børne- & Unge-psykiatrien har de sidste 10 år diagnosticeret mange med autisme-spektrum-
lidelser. Disse børn er nu blevet voksne. Og de har familiemedlemmer og kammerater, ”der ligner” 
dem.........  

Målgruppe: Psykiatere, yngre psykiatere, psykologer m.fl., der arbejder med autisme. 

Formål: at facilitere den diagnostiske udredning af voksne med mulig ”højt fungerende autisme” ud 
fra de psykometriske instrumenter SPQ Systemizer, RAADS-R og PDA-Q tests. 

Arrangører: Psykolog Kirsten Callesen, leder af Psykologisk Ressource Center og 
praktiserende psykiater Søren Lecker. Kursusprogrammet er godkendt af DPS og DPBO. 

Program: Følger på side 2-3.  

Kursuspris: 2.500 kr. for medlemmer af DPS og psykologer under uddannelse til Specialpsykolog i 
Psykiatri; 2.800 kr. for øvrige.  Prisen dækker kursus, forplejning samt undervisningsmateriale 

Tilmelding er gældende og bindende, når betaling foreligger – en kursusplads kan overdrages 
til en kollega efter aftale med Søren Lecker. 

Der er plads til max. 50 deltagere.  

Sidste frist for tilmelding og betaling er d. 23. april 2022. 

Tilmelding: Udfyld venligst info på side 4 og mail siden til: ppp.lecker@gmail.com 

Kurset er godkendt som tilskudsberettiget aktivitet, dvs. 1 kursusdag for privat praktiserende 
psykiatere 

Spørgsmål om kurset kan rettes til Søren Lecker på email: ppp.lecker@gmail.com 

 
mvh 

 

Kirsten Callesen & Søren Lecker 

 



Udredning af personer med ”højt fungerende autisme” 
SPQ Systemizer Profile Questionnaire, RAADS-R (Ritvo Autism and Asperger Diagnostic 

Scale-Revised) og PDA-Q (Ekstrem Kravundgående Adfærd) 

onsdag d. 8. juni 2022 kl. 8.45-16.30 
Comwell Copenhagen Portside (v. Nordhavn), Alexandriagade 1, 2150 København 

 

PROGRAM 

Kl. 08.45-09.30 Ankomst, morgenbrød 

Systemizer profilen  og RAADS-R – v. Kirsten Callesen 

Kl. 09.30-10.50 Baggrund for SPQ - Systemizer Profile Questionnaire. Et nyt diagnostisk 
redskab udviklet af Kirsten Callesen og Peter Dyhr med afsæt i Autism 
Research Center og Simon Baron-Cohens checklister (AQ, EQ og SQ). 

 

Kl. 10.50-11.10 Pause 

 
 
Kl. 11.10-12.30 Gennemgang af RAADS-R (Ritvo Autism and Asperger Diagnostic 

Scale-Revised) 
  
 Case beskrivelser af hvordan SPQ og RAADS-R supplerer hinanden i 

udredning af personer med autisme. Alle deltagere modtager et link til 
begge online tests ca. 3 uger før kurset, så der er mulighed for at lære 
testene at kende på forhånd, og vi kan inddrage kursisters cases i 
introduktionen.  

 

Kl. 12.30-13.30 Frokost 

 

PDA – Pathological Demand Avoidance – v. Kirsten Callesen 

Kl. 13.30-14.50 Gennemgang af PDA-Q skemaet – på dansk Ekstrem 
Kravundgående Adfærd. Vældig mange patienter med autisme udviser 
tegn på manglende kapacitet for at indfri krav, tegn på 
belastningsreaktioner, og de har ofte svage sociale strategier. PDA-Q 
skemaet bruges til at opklare, hvordan ens krav-kapacitet er, og vi 
gennemgår strategier i forhold til at afhjælpe den kravundgående adfærd. 

 

Kl. 14.50-15.10 Kaffe og kage 

 

  



Autisme og hvad så? – Diskussion i plenum 

 
Kl. 15.10-16.10 Autisme – (børne)psykiatriens ”nye sort”?  

Hvad er kernen i autisme-spektrum-lidelser, der adskiller disse patienter 
fra andre? 
Autismespektrumlidelser - differentialdiagnostik/comorboditet 

Kan man udvikle autistiske træk uden at have skizofreni? 
Hvordan behandler vi comorbide lidelser hos personer med autisme? 

Psykosociale tilbud 
Handicaptillæg til SU 

Berømtheder med Aspergers syndrom – hvori ligger ”lidelsen”? 
  
Kl. 16.10-16.30 Evaluering og afslutning 

 

 



Tilmelding til kurset - Udredning af personer med ”højt fungerende autisme” 

onsdag d. 8. juni 2022 kl. 8.45-16.30 
Comwell Copenhagen Portside (v. Nordhavn), Alexandriagade 1, 2150 København 

(Den praktiske gennemførelse af kurset varetages af Speciallægeselskabet Morf ApS v. Søren Lecker) 

 
Pris for deltagelse i kurset:  

2.500 kr. for medlemmer af DPS og psykologer under uddannelse  til specialpsykolog i psykiatrien 
2.800 kr. for øvrige deltagere 

Beløbet dækker kursus, forplejning samt kursusmateriale. 

Parkering: Comwell har parkering i kælderen, og der er mange offentlige P-pladser i området. Husk 
at registrere ved ankomst med Easy-park eller Apcoa Flow.  

Metrostation Orientkaj ligger 5 minutters gang fra Comwell Portside. 

Nordhavn S-station ligger 15 minutters gang fra Comwell Portside 

 

Tilmelding 

Tilmeldingsfrist er 23. april 2022 – der er max. 50 pladser på kurset 

Fuldt navn:     
Titel: 

Arbejdssted: 
Mobil tlf.nr.: 

email: 
Medlem af DPS eller psykolog under uddannelse til specialpsykolog i psykiatri: 

Ja ___  Nej __ 

 

Udfyld venligst ovenstående elektronisk (i word eller pdf) og send nærværende side til 
ppp.lecker@gmail.com  - Du vil derefter modtage instruks om betaling. 
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Kirsten Callesen og Søren Lecker 


