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Invitation til 2 kursusdage med fokus på  

PDA (pathological Demand Avoidance) med Kirsten Callesen 
 

Torsdag den 25/8 2022 og fredag den 26/8 2022 
 
 

Kurset afholdes på Ry Parkhotel i Ry 
 
 
Alle skoler oplever elever der har ekstrem kravafvisende adfærd – eksempelvis i form af 
skolevægring. Elever med denne profil er kendetegnet ved at have meget stort 
skolefravær, og når de så visiteres til et inklusionscenter, fortsætter fraværet.  
 
Kirsten Callesen tilbyder et nyt syn og en ny tilgang til hvordan vi arbejder med blandt 
andet problematisk skolefravær.  
Det handler om at forstå undgåelsesadfærden, spotte den og arbejde systematisk med 
udfordringerne.  
Vi inviterer hermed samtlige skoler og inklusionscentre samt øvrige samarbejdspartnere til 
at deltage i to inspirerende dage med Kirsten Callesen, som vil sætte os ind i hvordan vi 
kan forstå og møde udfordringerne.  
 
Vi håber alle skoler og samarbejdspartnere vil prioritere at sende personale med på kurset. 
Ligeledes vil PPL deltage med medarbejdere derfra.  
 
Kurset koster os ca. 50.000 kr., uanset antallet af deltagere – så vi håber på så mange 
deltagere som overhovedet muligt. Dertil kommer udgifter til forplejning svarende til ca. 500 
kr. pr deltager 
 
Derfor beder vi nu om en forhånds tilkendegivelse af hvor mange medarbejdere du/I vil 
tilmelde når den endelige tilmelding går ud om lidt. Dette så vi kan få et overblik over om vi 
kan skrive kontrakt med Kirsten Callesen om afholdelse af kurset. 
 
Ledelsen fra Nørskovlund anbefaler kurset: her er der vigtig viden om hvordan vi håndterer 
bland andet skolefravær. Bemærk: det er målrettet autisme, men absolut brugbart for 
andre diagnoser også. 
 
Send derfor inden 1/6 jeres tilbagemelding på antal deltagere fra jeres arbejdsplads til Jette 
Patscheider, jette.patscheider@silkeborg.dk. (Bemærk tilmeldingen er bindende). 
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Beskrivelse af kurset: 
 
Kirsten Callesen har gennem en årrække arbejdet med nogle af de mest komplekse og 
sårbare personer på autismespektret og i den seneste periode er det blevet tydeligt, at 
flere af disse personer reagerer ud fra en ekstrem kravundgående adfærd (PDA – 
Pathological Demand Avoidance). Flere af dem opfylder muligvis kriterierne for en 
belastnings- eller traumetilstand. 
 
Er der en særlig sårbarhed i forhold til at udvikle traumetilstande hos mennesker på 
autismespektret, som giver sig udslag i symptomer som angst, depression, selvskade, 
spiseforstyrrelser, PDA eller tilknytningsforstyrrelser? Er der en sammenhæng mellem 
problemer med at regulere egne følelser og følsomhed i forhold til at være traumeramt, 
som giver en særlig sårbar autismeprofil? 
 
Der lader til at være en stigning i fastlåshed og vægring af skole og uddannelse hos flere 
velbegavede børn, unge og voksne på autismespektret, som trods god begavelse og 
forsøg på behandling af angst og depression stadig kæmper med strategier til at fungere i 
hverdagen. Er der en sammenhæng mellem tidlige traumer og senere fastlåshed? 
 
Kurset har fokus på at opklare, om viden om føle- og sansetraumer hos personer med 
autisme kan medvirke til at skærpe vores forståelse og give bedre tilgange til behandling 
og heling af traumerne og den ledsagende PDA adfærd. 
 
PDA blev først beskrevet i 1980’erne af en psykolog, Elisabeth Newson, i England, som 
gennem flere år havde arbejdet med børn og unge, som på grund af deres 
personlighedsprofil havde store vanskeligheder med at fungere socialt, og som kunne blive 
meget forpint over selv almindelige hverdagsaktiviteter. 
 
Tilstanden beskrev hun som værende ekstrem kravundgående, primært på grund af en 
tilstand af indre kaos og angst, men som udmøntede sig i, at børnene afviste enhver form 
for ydre voksen kontrol. Og dette kunne mistolkes, som at personen var uopdragent, 
opsætsig og egoistisk. 
 
Når man har PDA, betyder det, at man konstant kæmper med gerne at ville kunne passe 
ind og fungere og bliver anerkendt, som den man er. Men at man er udfordret over, at livet 
er så svært, og man derfor kommer til at sige nej og være afvisende over for alle 
mennesker, hvis de på nogen måde vil bestemme over en og man er bange for at miste 
følelsen af kontrol. 
 
En person med PDA har brug for trygge rammer, og voksne og personaler, som med 
humor og kærlighed kan ”tænke ud af boksen” pædagogisk, og som selv er sunde og 
robuste, så de kan holde til al den frustration, personen med PDA er fyldt med. Og det er 
for det meste en stor udfordring for miljøet omkring barnet med PDA. 
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Program Dag 1 
09.00 Morgenkaffe  
 
09.30 Introduktion til PDA (ekstrem kravundgående adfærd) i forhold til autismespektret 
 
10:45 Pause 
 
11:00 Gennemgang af PDA-Q spørgeskemaet med eksempler og opklaring af PDA-profiler 
 
12:00 Frokost 
 
13:00 Gennemgang af angst og angstens facetter 
 
14:00 Pause 
 
14:15 Hvordan kan vi arbejde med personen - og støtte personens udvikling, når angsten 

styrer? Hvordan øger vi den gode selvfølelse, mindsker afmagt og skaber en god 
fremtid. 
 

15:30 Afslutning 
 
Program Dag 2 
08.30 Morgenkaffe med brød 
 
09.30 Introduktion til autisme, traume- og belastningstilstande 
 
10:45 Pause 
 
11:00 Hvordan screener man for traume og belastning hos mennesker med autisme? 
 
12:00 Frokost 
 
13:00 Strategier til at arbejde med traume- og belastningstilstande, herunder kropsøvelser 
 
14:00 Pause 
 
14:15 Hvordan arbejder vi med livskvalitet, robusthed, selvforståelse og recovery 

med mennesker på autismespektret, som er, belastnings- og traumeramte? 
 
15:00 Afslutning 


