
Logo:  

Placeres nederst i højre hjørne 

(SAU) logo må ikke tildækkes 

Brug altid  vores SAU grønne 

farvekode: 

Kan indstilles i ”Fyldfarve til figur” -> 

”Flere udfyldningsfarver” 

 

 

 

 

 

Generelle retningslinjer: 

• Skrifttype er altid Myriad 

Pro (husk at kontrollere, hvis 

du kopierer tekst ind fra 

andre kilder) 

• Overskrift på slides er ”altid” 

størrelse 40 og centreret 

• Skriftfarve: Hvid 
 

• Alm. brødtekst: 

• Skriftstr. 22 

• Skriftfarve: sort 

• Venstrestillet 

• Citater, kildehenvisninger 

kan evt. skrives med kursiv 

eller en anden skrift. str.  

Opstilling med punkttegn:  

• Benyt såvidt muligt den 

runde cirkel. 

Brug af billeder: Der må ikke 

bruges billeder fra Google 

pga. ophavsret 

• Undlad at bruge vores 

ikoner 

• Vores billeder ligger på N-

drevet under  Sekretariatet – 

kommunikation - fotos 

• Billeder er venstrejusteret 

og går til kant (se 

eksempel). 

• Placer billedet bag de 

grønne bjælker  - højre klik  

på billedet og vælg ”Placer 

bagest”  

• Har du brug for flere 

billeder, eller har du behov 

for at afvige fra templaten  

tag fat i Lisbeth 

For at aktivere et nyt slide vælg 

”Nyt dias” i menulinjen.  

 

Autisme, angst og OCD 
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• Det er en workshop.  

• Viden – erfaringsbaseret. 

• Mulighed for refleksion. 

• Vores besyv ift. indsats. 

 

Formål med workshoppen 
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• Angst i eller undgåelse af bestemte situationer (fobier) eller 

langvarig bekymringstendens og anspændthed (generaliseret 

angst) 

 

• Samtidige angstsymptomer, herunder mindst et autonomt 
– Autonome symptomer: hjertebanken, sveden, rysten, mundtørhed 

– Andre angstsymptomer: vejrtrækningsbesvær, 

kvælningsfornemmelse, trykken i brystet, kvalme/mave-uro, 

svimmelhed, uvirkelighedsfølelse, frygt for at miste selvkontrollen, 

frygt for at dø, hedeture eller kuldegysninger, dødhedsfølelse 

 

• Betydelig gene fra angst eller undgåelse 

• Erkendelse af at angst eller undgåelse er overdreven eller 

urimelig 
 

 

Diagnostiske kriterier for angst 
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Diagnostiske kriterier for OCD 

OCD  

A. Gennem mindst 2 uger: 

• Obsessioner  (tvangstanker, -idéer eller -forestillinger) 

• Kompulsioner  (tvangshandlinger) 

 

B. Erkendes som egne tanker eller tilskyndelser (ikke påført) 

• Tilbagevendende 

• Ubehagelige 

• Erkendes som overdrevne eller urimelige 

• Søges afvist eller modstået 

• Oplevelse af, at tvangstanker eller udførelse af  tvangshandlinger ikke i 

sig selv lystbetonet  

 

C. Medfører lidelse og påvirker daglige funktioner 

 

D. Skyldes ikke andre psykiske lidelser 
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- Jeg- dystont 
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Detalje- 
fokuseret  
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Adfærdsmønstre/ 
Interessemønstre 

Kommunikation 

Socialt samspil 

AUTISME 

Mentalt overarbejde 
Kræver meget energi 

Overbelastning  
af nervesystemet 

Mindre mentalt overskud 
 
Mindre energi til de  
funktioner der kræver  
meget energi 

 Udvikling af eks. depression,  
angst, selvskade, 

spiseforstyrrelse og OCD… 

STRESS 

Hvad er hvad ? 

Angst 

OCD 

Husk - 

Samarbejde med 

psykiatrien 
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enten eller? 
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Eksponering 
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Både og! 
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Indsats og behandling  
Kognitive adfærdsterapeutiske metoder 

 
 

Kognitive samtaler: 

– motivationsarbejde og psykoedukation 

– kortlægning af tvangstanker og tvangshandlinger (Y-
BOCS) 

     eller registrering af OCD symptomer  

 

Adfærdsterapeutiske metoder: 

– eksponering 

– responshindring  

– angsthåndtering      
      

kortlægning 

planlægning 

afprøvning 

Evaluere  

Justere  
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Indsats og behandling  
Eksponering og responshindring 
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Eksempel på psykoedukation 


