NFSU konfranse 11-12 september:

Samspillsintervensjoner -hvorfor og hvordan?
Vi som arbeider med sped og småbarn vet at barnets samspill med foreldrene har avgjørende
betydning for barnets videre utvikling. Når vi møter barn som ikke får tilstrekkelig utviklingsstøtte i
familien, forsøker vi å finne måter for å forbedre kvaliteten på foreldre-barnsamspillet. Men hvordan
gjør man egentlig det og hvilken metode passer best i den bestemte situasjonen og med hvilke
foreldre? De siste årene har det, gledelig nok, blitt introdusert flere metoder for å arbeide med
samspillet mellom barn og foreldre. I løpet av konferansen kommer vi til å få ta del i forelesninger
omkring flere samspillsmetoder, hvorav de fleste anvendes i Norden.
Med årets konferanse ønsker vi å sette søkelyset på kjernen i det kliniske arbeidet med samspillsintervensjoner beregnet på sped- og småbarn og deres familier: Hvorfor skal man anvende en
bestemt metode og hvordan foregår faktisk behandlingen?

Dag 1, onsdag 11.-september:
09.30-09.45

Velkommen

09.45-10.30

Intervening Early to Enhance Parenting of Vulnerable Infants: The Attachment and
Biobehavioral Catch-up Approach, Mary Dozier, Professor i psykologi og
hjernevitenskap, Universitetet i Delaware

10.30-10.45 Pause
10.45-11.30

The Attachment and Biobehavioral Catch-up Approach (ABC). Mary Dozier forts.

11.30-12.30

Lunsj

12.30-13.00

A pilot study of ABC in a Norwegian child protective services context – preliminary
experiences from families and parent coaches. Hans Bergsund. PhD stipendiat,
Seksjon for sped- og småbarn, RBUP Øst og Sør

13.00-13.45

Shared pleasure in parent-infant interaction: a possible protective factor in at-risk
conditions. Kaija Puura, Professor i barnepsykiatri, Tampere universitet, Finland

13.45-14.15

Kaffepause

14.15-15.00

Embodied shark music in the parent- infant relationship, Hedvig Svendsrud, klinisk
psykolog, sykehuset Vestfold

15.00-15.15

Pause

15.15-16.00

Child-Parent Psychotherapy (CPP) - en introduktion. Pamela Massoudi, PhD, leg.
psykolog, Region Kronoberg och Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet,
Sverige.

16.15-17.00

NFSU Årsmøte

18.30

Mingel

19.00

Festmiddag, med eget program

Dag 2, torsdag 12.september 2019
09.00 - 09.45 Spedbarn med belastninger: Lytte, synge, forstå og hjelpe; Kerstin Söderström ,
psykolog PhD og førsteemanuensis ved Sykehuset Innlandet/Høgskolen i Innlandet, og
Tora Søderstrøm Gade, Musikkterapeut og PhD stipendiat, Griegakademiet
09.45-10.00

Pause

10.00-10.45

Trivsel og resiliens: Transmission af sundhed og risiko fra forældre med alvorlig psykisk
lidelse til deres børn - WARM-studiet. Susanne Harder, PhD., professor MSO
Københavns Universitet og Kirstine Agnete Davidsen, psykolog BUC Odense, PhD.,
lektor, Syddansk Universitet

10.45-11.15

Kaffepause

11.15- 12.00 ”Klok av skade”? - arbeide med gravide og spedbarnsforeldre med multiple
barndomsbelastninger. Heidi Fjeldheim, klinisk spesialist i barn og unges psykiske
helse, Marte Meo-terapeut, psykoterapeut, BUP Øvre Romerike AHUS
12.00-12.15

Pause

12.15-13.00

Marte Meo - fra teori og praksis til empiri. Magnhild Singstad Høyvik, Spesialist i
barne og ungdomspsykiatri , RKBU Midt og Ragnhild Onsøyen, Psykologspesialist,
RKBU Midt

13.00 -14.00 Lunsj
14.00-14.45

MIM og Theraplay i klinikken; presentasjon og klinisk eksempel. Hvordan og hvorfor.
Hanne Dahlin, psykologspesialist med fordypning barne- og ungdomspsykologi,
Privatpraktiserende, Midt Norge

14.45-15.00

Pause

15.00-15.45

Trygghetssirkelen- COS Virginia familiemodellen og gruppemodellen. Kjersti Sandnes,
psykolog, PhD stipendiat, RKBU Midt Norge

15.45-16.00

Oppsummering og avslutning

