
Kreds Københavns Amt 

 

 

Tidlig indsats i forhold til spæd- og småbørn: 

Hvad, hvorfor og hvordan ? 

 

Den 2. juni 2017 kl. 9.00 - 16.00 i  

Psykologforeningen, Stockholmsgade 27, Kbh. Ø. 

 

 
Formål 

Der er i dag et øget fokus på at iværksætte en tidlig indsats ift. familier med spæd-og 

småbørn, hvor der er risiko for fejludvikling og omsorgssvigt. 

Formålet med dette kursus er, at psykologer, der arbejder med spæd- og småbørn og deres 

familier, får øget kendskab til den nyeste evidensbaserede viden inden for området. Du får 

desuden styrket dine kompetencer til at gribe de nye opgaver, der ligger ift. at kunne 

medvirke til tværfaglige tidlige indsatser - allerede fra graviditet og i barnets første leveår. 

Læringsmål 

Dette kursus giver dig den nyeste teoretiske og forskningsbaserede viden om, hvad der forstås 

ved psykisk sundhed i spæd- og småbarnsalderen, hvorfor en tidlig indsats er vigtig og 

hvordan en tidlig indsats kan udmøntes i praksis. 

På kurset introduceres eksempler på videnskabeligt solide metoder, der vil kunne indgå i en 

tidlig indsats.  

  

 

Formiddag: Tidlig socioemotionel udvikling 

Den transaktionelle udviklingsmodel og goodness/poorness of fit 

Barnets udvikling af tilknytning og forældres sensitivitet 

Utryg og desorganiseret tilknytning som risikofaktor: Sammenhænge med senere 

psykisk fejludvikling og psykopatologi 

Etableringen af tilknytning i første leveår: Disruption og repair processer 

  

Eftermiddag: Tilknytningsteorien i praksis 

Tidlig opsporing af mistrivsel: Alarm Distress Baby Scale (ADBB) 

Introduktion til Circle of Security modellen: Mentalisering –> At se barnet indefra 

Arbejde med tilknytning i det pædagogiske miljø: Opmærksomhedspunkter 

 

Underviser:  Mette Skovgaard Væver , lektor, cand.psych., ph.d., specialist i psykoterapi, 

Babylab, Københavns Universitet. Mette Væver har arbejdet med udredning og intervention i 

forhold til spæd- og småbørn i over 15 år. Hun er leder af en række omfattende 

forskningsprojekter, der undersøger normale og udsatte spæd- og småbørns kognitive og 

socioemotionelle udvikling. Mette Væver har udført en systematisk undersøgelse for 

Socialstyrelsen vedr. metoder til vurdering af forælderevne i sager om adoption uden 

samtykke, og har ligeledes deltaget i Socialstyrelsens ekspertpanel vedr. anbefalinger af 

metoder til udredning af spæd og småbørn. 



 

 
Tilmelding  foretages  ved at skrive til kreds.kbh.amt@gmail.com. 

Efter tilmelding vil du få oplysninger om den konto  kursusgebyret på 600 kr. skal 

indbetales til. 

Tilmelding skal ske senest den 28. april. 

Ved tilmeldingen skal gives oplysning om dit navn, arbejdssted og om dette ligger indenfor 

kredsen, da kurset fortrinsvis er for kredsens medlemmer. Kun  individuelle tilmeldinger 

godtages (max. 50 deltagere). Man tilhører Kreds Kbh.s Amt hvis man er medlem af DP og   

arbejder i det gamle Kbh.s Amts geografiske område( omfatter Rudersdal og Furesø, men ikke 

Egedal kommune). København og Frederiksberg hører ikke til kredsens område.  

 

Husk der er morgenmad fra kl. 8.50 og en times frokost, som er indeholdt i de 600 kr. 


