
København december 2021 
 

Autisme-kursus I 
Heldagskursus om Autisme-spektrum-lidelser tirsdag d. 24. maj 2022 

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 screeningen og den diagnostiske udredning af voksne med mulig autisme-
spektrum-lidelse  

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 – et lignende kursus er afholdt tre gange tidligere hhv. i Roskilde, Kolding 
og Taastrup, de to første i regi af DPS efteruddannelsesudvalg.  

Kursuspris: 
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. 

 

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. 10. april 2022. 

Tilmelding: Udfyld venligst info på side 3 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 
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Kirsten Callesen & Søren Lecker 



Udredning af voksne for mulig autisme-spektrum-lidelse 

tirsdag d. 24. maj 2022 kl. 8.45-16.30 

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

Underviser: Psykolog Kirsten Callesen 

PROGRAM 

Kl. 08.45-09.30 Ankomst, morgenbrød 

Kl. 09.30-10.50 Introduktion til autisme, diagnosekriterier, screeningsredskaber 

Kl. 10.50-11.10 Pause 

Kl. 11.10-12.10 Praktisk gennemgang af checklister til at udrede autisme hos en patient, 
herunder anamneseoptagelse 

Kl. 12.10-12.30 De mange autismer – gennemgang af autisme-profiler som PDA, ”særligt 
sensitive” mv. Gennem de seneste år er autismespektret blevet nytænkt og 
indbefatter nu autisme fra ”Rainman-typerne” til de særligt sensitive 
socialt rettede personer, der bliver udtrættet ved mentalisering. Autisme 
på tværs af personlighed, IQ, sanser og kognitive profiler 

Kl. 12.30-13.30 Frokost 

Kl. 13.30-14.10 Autisme og komorbiditet – angst, depression, personlighedsforstyrrelser, 
sanse- og spiseforstyrrelser, belastningsreaktioner, OCD og ADHD 

Kl. 14.10-14.40 Introduktion til Systemizer autismetest (SPQ) – et nyt screeningsværktøj 

Kl. 14.40-15.00 Kaffe og kage 

Kl. 15.00-15.50 Behandling af personer med autisme – selvforståelseskursus med henblik 
på øget selvindsigt og udvikling af strategier til social adfærd, håndtering 
af angst og autisme-specifik psykoedukation. 

Kl. 15.50-16.00 Pause 

Kl. 16.00-16.30 Spørgerunde og evaluering 

  



Tilmelding til autismekursus I 
tirsdag d. 24. maj 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 10. 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 


