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En-dagskursus: Introduktion til Alarm Distress Baby Scale  

 

Alarm Distress Baby Scale (ADBB)  

 

ADBB er en videnskabeligt baseret metode til systematisk at screene for tidlige tegn på 

vanskeligheder i den sociale kontakt hos spædbørn. Den kan anvendes til bl.a. at opdage 

eventuelle medfødte vanskeligheder hos barnet og helt tidlige tegn på tilknytnings- og 

relationelt betingede vanskeligheder, og den er valideret til brug fra 2-månedersalderen og 

indtil 2 år. Metoden er udviklet til brug i almen lægepraksis som en del af rutine 

børneundersøgelser, men kan med fordel integreres i sundhedsplejerskers og andre 

faggruppers daglige arbejde med spæd- og småbørn.  

En ADBB undersøgelse af barnet vil supplere og kvalificere den fagprofessionelles 

vurdering af barnets (og familiens) psykiske trivsel og støtte vedkommende i den 

sundhedsfremmende og forebyggende forældrevejledning. Desuden vil en ADBB 

undersøgelse kunne støtte de fagprofessionelle i deres vurderinger i vanskelige sager og vil 

kunne bidrage til at understøtte underretninger. ADBB bruges blandt andet af 

sundhedsplejersker i Norge og af sundhedsplejen i Københavns Kommune, Køge kommune 

og en række andre danske kommuner. Erfaringen fra implementeringen af ADBB i 

sundhedsplejepraksis i danske kommuner er, at ADBB fungerer som et kvalificerende 

grundlag for en tidlig opsporing af risikotegn på mistrivsel hos barnet og som et 

samtaleredskab, der styrker relationen mellem sundhedsplejersken og forældrene. På 

baggrund af en ADBB-undersøgelse kan sundhedsplejersken tale kvalificeret og meget 

konkret med forældrene om, hvordan de kan støtte deres barn i forbindelse med dets sociale 

udvikling. Både hos de børn der trives, og hos de børn, hvor der er brug for ekstra 

opmærksomhed og indsats.  

 

Kursusdagens indhold og formål  

Center for tidlig indsats og familieforskning ved Københavns Universitets tilbyder et endags 

kursus (9-16) med introduktion til ADBB-metoden til fagpersoner, som ønsker kendskab til 
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metoden og dens anvendelse, men som ikke skal bruge metoden i praksis, og som derfor 

ikke skal certificeres i metoden.  

 

Formålet med kurset er således at give kendskab til ADBB-metoden med henblik på at 

styrke udviklingen af et fælles sprog og en fælles forståelse af vurdering af trivsel og risiko 

hos spæd- og småbørn på tværs af alle de faggrupper, der arbejder med de helt små børn. 

 

Endagskurser informationer  

 

Årligt endagskursus  

 

Pris  

 

1.600 kr. pr. deltager inkl. forplejning.  

 

Tid og sted  

 

Tirsdag d. 16. juni 2020 på Institut for Psykologi, Øster Farimagsgade 2A, 1353 København 

K. Kurset varer fra kl. 9–16 inklusiv to pauser om formiddagen, 45 minutters frokostpause 

samt en pause i løbet af eftermiddagen.  

 

Antal deltagere  

 

Maks. 40 deltagere (v. færre end 20 deltagere aflyses kurset).  

 

 

Tilmelding af et fuldt hold  

 

Antal deltagere pr. hold  

 

Afholdes kurset på Institut for Psykologi: max. 40 personer Afholdes kurset eksternt: max. 

50 personer  

 

Pris  

 

Ved tilmelding af et fuldt hold er prisen 25.000 kr.  

 

Afholdes kurset internt vil der være et ekstrabeløb på 200 kr. pr. deltager, som dækker 

deltagernes forplejning.  

 

Afholdes kurset eksternt kommer hertil udgifter i forbindelse med underviserens transport 

og evt. overnatning. 
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Hertil kommer 900 kr. pr. time i transporttid samt udgifter til togbilletter og evt. taxi til og 

fra station eller kørselsudgifter i henhold til gældende takster (takst i 2017: 1,93 kr./km) 

samt evt. broafgift. Derudover er kursusmodtager ansvarlig for forplejning og lokale, der er 

passende til det tilmeldte antal deltagere samt for, at der i undervisningslokalet er udstyr 

(lyd og projektor), som kan bruges til at vise filmklip.  

 

Sted  

 

Ved interne kurser foregår uddannelsen i Institut for Psykologis lokaler, Øster Farimagsgade 

2A, 1353 København K. 
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