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Piger og kvinder med autisme 
Foredrag med Sofie Saunte Mortensen 

 
Lørdag d. 21. marts 2015 kl. 13-15 

 
Sundhedscentret 

Hvidovrevej 278, E 
2650 Hvidovre 

	
Antal	besvarelser:	28	
 
1. Hvor har du hørt/læst om arrangementet? (Man måtte gerne sætte flere krydser): 
Landsforeningen Autismes hjemmeside: 4 
Autismebladet: 12 
Facebook: 5 
Nyhedsmail fra kredsen: 6 
Andet*: 7 
 
*Nogle har svaret, at de har hørt om arrangementet gennem Sofie eller en veninde eller deres barns mor eller deres 
datter. 
 
2. Levede oplægget med Sofie Saunte Mortensen op til dine forventninger? 
Ja: 21 
Nej: 2 
Ikke besvaret: 3 
Andre besvarelser/alternative besvarelser: 
Sat kryds mellem ”ja” og ”nej”: 2 
Total: 28 
 
3. Var der noget du gerne ville have hørt mere om? 
Ja: 10 
Nej: 11 
Ikke besvaret: 5 
Andre besvarelser/alternative besvarelser: 
Sat kryds mellem ”ja” og ”nej”: 1 
Har svaret ”måske”: 1 
Total: 28 
 
Hvis ja, hvad ville du gerne have hørt mere om? 
”De talende/udadvendte piger” – måske to foredragsholdere på samme tid. 
Måske noget tid til diskussioner. 
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Mere faglig viden. 
Strategier for håndtering af sociale situationer. 
Nogle faglige ting. 
Faglig viden. 
Tanker om hvordan autister tænker.  
 
 
4. Hvad synes du kredsen skal holde foredrag/oplæg om næste gang? 
-Svigtende psykiatri 
-Parforhold 
-Sociale strategier 
-Meget gerne om at begå sig på arbejdsmarkedet, og regler for flexjob, økonomi o.l. for voksne AS´ ere. 
-At leve op til krav - kravsætning 
-At have en autismediagnose og have børn med/uden diagnoser 
-Angst og depression i kombination med autisme/Asperger 
-Mere om kvinder (15 år +) med Asperger/autisme 
-Om ungdom og voksenlivet, parforhold, børn og måder man kan håndtere stress 
-Uddannelse, STU 
-Uddannelse 
-Om at være i forhold med en med Asperger 
-Flere kvindelige foredragsholdere eller om voksne med autisme/Asperger. Tænker Christian Stewart-Ferrer eller en 
som Felix. Om at leve som voksen med Asperger. Om neurologi. 
-Parforhold = intimitet hos autister, følgekonsekvenser fx angst og håndtering af denne, håndtering af stress, støtte om 
bolig og hjælp samt hvor at henvende sig.  
-Netværk for piger i skolealderen 
-De nye diagnoseregler - at Asperger piger godt kan være udadvendte og dette ikke burde resultere i at de ikke kan få en 
diagnose 
-Grupper af netværk piger i skolealderen 
 
6. Er du medlem af Landsforeningen Autisme? 
Ja: 17 
Nej: 5 
Nej, men mit barns far eller mor er medlem: 6 
Total: 28 
 
7. Hvilken kommune bor du i? 
Køge (1), Rødovre* (2), Brøndby* (1), Frederiksberg (1), København (3) , Høje Taastrup* (4), Ishøj* (1), Roskilde (3), 
Holbæk (1), Ringsted (2), Hvidovre* (9). 
	
*Kommuner der hører til Kreds Vestegnen.  
Kreds Vestegnen: 17 
Andre kredse/kommuner: 11 
Total Kreds Vestegnen og andre kredse/kommuner: 28 
 
Kommentarer og forslag: 
-Godt initiativ J 
-Tak, du er meget modig, indsigtsfuld og selverkendt, Sofie. 
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-Bare glad for der endelig er kommet en i nærheden af mig. 
-Oprettelse af netværksgrupper for voksne kvinder. 
-Dejligt at foreningen skaber rammer for så megen videnudveksling. 
-Sofie gjorde det rigtig godt, det var flot at hun kunne gøre det.  
-En gruppe der mødes eller snarere en Facebook gruppe for teenager vil nok være relevant for vores datter om et par år.  
 
	


