
 

CALL FOR PAPERS 
 
 

Har du et spændende oplæg til SIKON Konferencen 2023? 
- eller har du et godt forslag til en anden oplægsholder? 

Næste års SIKON Konference afholdes i ODEON, Odense, mandag den 24. og tirsdag den 25. april 2023.  
Det overordnede tema bliver ”Autisme og Sanserne”. 
Sidetemaerne bliver ”Familiedynamik”, ”Skole & Uddannelse” og ”Beskæftigelse”. 
 

Vil du selv være oplægsholder?  
Ved du noget om enten ”Autisme og Sanserne” eller de tre sidetemaer? Har du erfaringer fra dit virke eller 
er der særlige emner, du gerne vil dele/have respons på? Har du resultater fra forskningsprojekter, du gerne 
vil dele med andre?  
Vi er interesserede i at sammensætte et varieret og fagligt spændende program, hvor vi først og 
fremmest får belyst sanserne og sanseforstyrrelser hos autister. I praksis ’overses’ eller medtænkes 
sanseforstyrrelserne ikke nok i samarbejdet med autister, deres pårørende og andre netværk – med ofte 
store konsekvenser i form af blandt andet nedsat livskvalitet (psykisk som fysisk), færre sociale 
relationer/isolation og et udfordret arbejdsliv for alle involverede.  
 
BEMÆRK - SIKON 2023 får 4 temaer i de 4 spor, som vi arbejder ud fra i Landsforeningen Autisme 

1. Autisme og sanserne – Grundlæggende og herunder blandt andet fokus på interoception. 
2. Autisme og familie dynamik – Hvordan ændrer den sig i takt med at et barn bliver 

ældre – og ikke mindst for de pårørende (gerne i relation til sanserne)? 
3. Autisme skole og uddannelse – Folkeskolen og uddannelserne i voksenlivet (gerne i relation til 

sanserne). 
4. Autisme og beskæftigelse – i relation til beskæftigelse for autister, men også med fokus på den 

beskæftigelse, som forældre har/ikke har mulighed for at have – i relation til sanserne (også for 
stressede forældre/sent diagnosticerede). 

 

Visuelt overblik i forhold til de 4 temaer (vandret) og de 4 spor (lodret) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

CALL FOR PAPERS 
 
Har du en ide til en oplægsholder?   
En, du selv har hørt på et møde? En, der har skrevet en artikel eller en bog? Eller en, du bare virkelig godt 
kunne tænke dig at høre? Tænk gerne både i udenlandske og danske oplægsholdere til SIKON. Der er 
mulighed for både fysisk deltagelse og online oplæg. 
 
Konferencens målgruppe 
Konferences primære målgruppe er fagfolk fra det kommunale/regionale og private regi. Derudover har vi 
en del autister, pårørende og plejefamilier, som deltagere. Konferencen har et max på 700 deltagere. 
    
Økonomi  
Som oplægsholder får man refunderet sine transport- og opholdsudgifter. Der udbetales ikke honorar. 
Der vil blive refunderet transport- og opholdsudgifter for max 2 oplægsholdere pr oplæg. 
 
Format på indsendte oplægsbeskrivelser   
Anvend venligst vores skema, som kan hentes og downloades via dette link: Call for Papers – SIKON 2023 
Begrundede forslag til oplægsholdere/oplæg sendes som alm. mail med indsenders kontaktoplysninger. 
 
Send dine oplægsbeskrivelser og forslag til   
Maria Frostholm Wallbridge på mail: mariaf@autismeforening.dk     
  
Frist for indsendelse af oplæg og forslag  
Mandag den 5. september 2022.   
Har du spørgsmål, kan du ringe til Maria Frostholm Wallbridge på tlf.:  6131 3199  
 
 
Det faglige Programudvalg består i år af følgende 8 medlemmer 

Kathe Johansen 
 

Formand, Landsforening Autisme 

Torben Dan Pedersen 
 

Sekretariatschef, Landsforening Autisme 

Maria Frostholm Wallbridge Kursus-, Konference- og uddannelsesansvarlig, Landsforening 
Autisme 

Christian Stewart-Ferrer Psykolog/privat og ejer af ’Tidens psykologer’ med speciale i autisme i 
alle aldersgrupper, trauma mv. (Christian er selv autist) 

Catrine Madsin Psykolog/privat og ejer af ’Psykolog Catrine Madsin’ med speciale i 
børneneuropsykologi og autisme mv. 

Dorthe Hölck 
 

Konsulent/ejer af ’Go Between’ med speciale i autisme og ADHD mv. 

Anne Skov Jensen Autisme advokat, foredragsholder og stifter af ’Overlevelsesguidens 
autisme og ADHD vidensbank’ (Anne er selv autist)  

Jane Jensen 
 

Frivillig sekretær SIKON 2023 - HB-medlem, Landsforening Autisme 

  
Svar på ansøgningerne til oplægsholderne forventes udsendt sidst i september 2022.  
Vi glæder os til at høre fra dig!  
 
 
Med venlig hilsen 
SIKON Sekretariatet 

https://www.autismeforening.dk/media/4409/call-for-papers-dk-sikon-2023_tilmeldingsskema-oplaegsholdere.docx
mailto:mariaf@autismeforening.dk


 

CALL FOR PAPERS 
 
 
Maria Frostholm Wallbridge   Jane Jensen 
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