Presentasjon av hovedforedragsholder på prekonferansen
10. september om ADBB:

Antoine Guedeney, MD, PhD, is a Child & adolescent psychiatrist, and professor of child and
adolescent psychiatry at the Faculty of Medicine Xavier Bicat, Paris VII, University Diderot-Paris Cite.
He is head of the Department of perinatal, infant, child and adolescent psychiatry, Hôpital BichatClaude Bernard, inter-secteur de pédopsychiatrie du 18ième arrondissement de Paris, and works at
policlinique Ney-Jenny Aubry. He has been President of the World Association for Infant Mental
Health (WAIMH) and member of the board from 1989 to 2106. Dr. Guedeney is the author of the
Alarm Distress Baby Scale (ADBB). He has published numerous research papers and book chapters
together with colleagues from different parts of the world on the use of the ADBB-scale. In his talk,
he will present the scale and talk about training and using both the ADBB and the modified version,
the m – ADBB, scales.

Presentasjon av foredragsholderne til NFSU konferansen
11.-12. september 2019:

Keynote speaker Mary Dozier is Professor of Psychological and Brain Sciences at the University of
Delaware. She obtained her Ph.D. from Duke University in 1983. She was named the Amy E. DuPont
Chair in Child Development in 2007, and in 2016 was named the Francis Alison Professor, the
university’s highest faculty honor. Over the last 25 years, she has studied the development of young
children in foster care and young children living with neglecting birth parents, examining challenges
in attachment and regulatory capabilities. Along with her graduate students and research team, she
developed an intervention, Attachment and Biobehavioral Catch-up, that targets specific issues that
have been identified as problematic for young children who have experienced adversity. This

intervention has been shown to enhance children’s ability to form secure attachments, and to
regulate physiology and behavior normatively, among other things. She received the International
Congress on Infant Studies’ Translational Research Award in 2018, and has been named the 2019
recipient of the APA Urie Bronfenbrenner Award for Lifetime Contribution in Developmental
Psychology in the Service of Science and Society.

Hans Bergsund er doktorgradsstipendiat ved Seksjon for sped- og småbarn ved Regionsenter for
barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP). Han jobber med et pilotprosjekt på
utprøvingen av programmet Attachment and Biobehavioral Catch-up (ABC) i norsk barnevern.»
Hans innlegg har tittelen «A pilot study of ABC in a Norwegian child protective services context –
preliminary experiences from families and parent coaches». There is a great need for evidence-based
interventions in Norwegian child protective services (CPS). The ABC intervention has shown good
results with CPS-involved families and similar populations in the US. Therefore, RBUP East and South
has initiated a pilot study of ABC to investigate how the method will work in a Norwegian CPS
context. He will present preliminary experiences from parents and parent coaches who have
participated in the study

Kaija Puura, M.D., Ph.D is Professor of Child Psychiatry in the University of Tampere, Finland, and
Chief of Child Psychiatry in Tampere University Hospital. She has authored or co-authored over 80
peer reviewed articles, chapters in both national and international books on assessment and
treatment of young children, and is currently an Associate Editor of the Infant Mental Health Journal.
Her professional activities as a clinical child psychiatrist have involved combining research activities
with clinical work in various projects both in primary care and mental health services. Her interests
cut across the following areas: gene-environment interplay in social and emotional development of
young children; preventive and mental health interventions for young children; development of
family therapeutic methods for families with young children and comprehensive interventions for
children with trauma. Her current research project is focused on emotion regulation and shared

pleasure and joy in mother-child interaction. She is a member of the Finnish Child Psychiatric
Association, and of the World Association for Infant Mental Health. She received the WAIMH New
Investigator Award (2002), was appointed Associate Executive Director of the WAIMH 2009, and
Executive Director of WAIMH 2018. In July 2018 Professor Puura became Vice President of the
International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions.
In her talk professor Puura will first describe the concept of Shared Pleasure (SP) in early-parent
interaction, followed by first results from studies in Finland and South-Africa describing infant and
parent characteristics associated with SP. The significance of SP as a possible protective factor and its
role in assessment and intervention with infants and parent will be discussed.

Pamela Massoudi er klinisk psykolog og forsker med lang erfaring i psykologisk arbeid med sped- og
småbarn og deres familier. Pamela arbeider i et småbarnsteam i BUP men har tidligere arbeidet både i
helsestasjon og med barnemedisin. Hennes tidligere forskning har handlet om psykisk uhelse hos
nyblivne foreldre med et spesielt fokus på fedre. Pamela har arbeidet klininsk med CPP siden 2013 og
driver med utdanning i CPP i Sverige Child -Parent Psychotherapy (CPP) er en samspillsrettet og
traumefokusert behandlingsmetode for barn 0-5 år som har opplevd traumatiske hendelser, for
eksempel, vold, seksuelle overgrep, flukt, alvorlige ulykker og medisinske traumer. Viktige mål i
behandlingen er at forelderen/den voksne skal forstå barnets reaksjoner samt utvikle ulike måter å støtte
barnet på, blant annet gjennom dyadisk affektregulering.

Hedvig Svensrud is a clinical psychologist working in an outpatient clinic at Vestfold Hospital Trust,
with children from pregnancy to three years old. She is especially curious in how to offer
interventions that works for families at risk, and she now explores how to integrate nonverbal
communication into parent-infant interventions. How can trust in the therapeutic space be
established by addressing the non-verbal communication in parent-infant dyads? And how can we
integrate nonverbal communication into existing parenting programs, to support parents in keeping
their own and their infants experiences in mind?

Heidi Fjeldheim er klinisk spesialist i barn og unges psykiske helse, psykoterapeut og Marte Meo
terapeut. Hun har siden 1996 jobbet i psykiatri- og barnevernfeltet i Norge og Brasil og har erfaring
fra akutt- og behandlingsinstitusjoner, oppsøkende gatearbeid, slumarbeid, 1.linje, ambulant
virksomhet og psykiatrisk poliklinikk. Hun leder sped- og småbarnsteamet ved BUP Øvre Romerike,
Ahus. Hun er sertifisert koder i PI, PDI, WMCI og NBAS. Tittel på hennes forelesning er «Klok av
skade?» og er en forelesning som tar utgangspunkt i det polikliniske arbeidet med gravide og
spedbarnsforeldre med multiple barndomsbelastninger. Sentrale temaer vil være kartlegging av
gravide, behandlingsarbeid, reflekterende fungering, generasjonsoverføringer, foreldreforestilinger,
barndommens engler og spøkelser og foreldre-barn samspill. Den vil fokusere på dilemmaer og
muligheter i møte med gravide som ønsker å gi sine barn noe annet enn de selv fikk, men som
strever med å få dette til.

Magnhild Singstad Høyvik; er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri/voksenpsykiatri og har jobbet
innenfor de to fagfeltene i 21 år. Hun har siden 01.03.19 jobbet som førsteamanuensis ved RKBU
(sped- å småbarn), men har i tillegg en 20 % bistilling som overlege/psykoterapiveileder ved Tiller
DPS.Doktorgradsavhandlingen hennes omhandlet tidlig oppdagelse og behandling av
samspillsvansker i mor – barn relasjonen i familier med små barn (0-2 år). Der undersøkte hun
hvordan mødrenes psykiske vansker påvirket samspillet med barna, men også effekten på selve
behandlingen når det oppsto problemer i relasjonen. Perinatalpsykiatri har vært hennes
hovedinteresseområde de senere år. Hun er opptatt av tema som tidlig innsats ved psykiske
problemer i svangerskap/barselperiode, konsekvenser for fosteret av svangerskapsrelatert stress,
foreldre – barn samspill og intervensjoner som brukes ved samspillsvansker.I sin kliniske hverdag har
hun jobbet mye med gravide og småbarnsmødre med angstlidelser, affektive symptomer,
traumeerfaringer og personlighetsforstyrrelser. Siden oktober 2017 har hun vært styremedlem i
Nordic Marcé Society.

Ragnhild Onsøyen er psykologspesialist og lisensiert Marte Meo supervisor. Har jobbet med
kunnskapspredning av familieintervensjon med de yngste barna og forebyggende arbeid i Trondheim
kommune. Har også vært ansatt ved RBUP Øst og Sør.

Hanne Dahlin, psykologspesialist med fordypning barne- og ungdomspsykologi,
utdannet i psykodynamisk barneterapi, sertifisert Theraplay Therapist, fra august 2019
privatpraktiserende psykolog med driftshjemmel. Hun har jobbet som psykolog siden
1993; i barnevernet, i kvinnefengsel, rehabiliteringssykehus, kommunal psykisk
helsetjeneste, men mest av alt i barne-og ungdomspsykiatrien – med barn 0-12 år, og
deres foresatte.
For several years, I have worked at my clinic using Theraplay with children who have
somatic illnesses and functional illnesses due to complex-trauma and severe
deprivation. Bringing sensitivity, joy, possibilities of physical closeness and relaxation is
sometimes difficult but always a very rewarding journey with children as well with their
parents. Making a pathway and step by step making it possible for the child to accept
nurture and care in safe surroundings at the childrens hospital, can have a big impact
on both the child and the parent. «

Susanne Harder er professor i utviklingspsykopatologi ved Institut for Psykologi, Københavns
Universitet. Hennes interesseområder er psykoser, tilknytning og den tidlig foreldre-barn relationen.
Hun er leder af WARM prosjektet, som følger gravide med stor psykisk lidelse frem til barnet er 1 år
gammel. Trivsel og resiliens: transmission af sundhed og risiko fra forældre med alvorlig psykisk
lidelse til deres børn - WARM-studiet. v. Susanne Harder, ph.d., professor MSO og Kirstine Davidsen,
ph.d., lektor. Børn af forældre med alvorlig psykisk lidelse har øget risiko for at få en psykiatrisk
diagnose i deres livstid sammenlignet med baggrundsbefolkningen. Udover at være genetisk
disponeret er disse børn også udsat for en række psykosociale risikofaktorer, som påvirker barnets
individuelle udviklingssti. WARM er et observationelt studie, som følger familier hvor moderen har
en alvorlig psykisk lidelse. Deltagere inkluderes i graviditeten og følges indtil barnet er fyldt 1 år.
Hovedfokus i studiet er stress-sensitivitet, forælder-barn- samspil og tilknytning. I denne
præsentation beskrives baggrunden for studiet, design og aktuel status. WARM udgår fra
Københavns Universitet realiseres i samarbejde med Syddansk Universitet og Glasgow University
samt psykiatriske og obstetriske afdelinger i Region Syddanmark, Region Sjælland og Region
Hovedstaden.

Kirstine Agnete Davidsen er Cand.psych., ph.d. Ansat i kombinationsstilling som lektor ved Institut
for Psykologi, Syddansk Universitet og klinisk psykolog i Spæd- og Småbørnsteamet, Børne og
Ungdomspsykiatri Odense. Forskningsfelt: mental trivsel og tidlige risikotegn hos spæd- og småbørn
med særligt fokus på den socioemotionelle udvikling hos børn af forældre med alvorlig psykisk
lidelse. Har deltaget i udvikling og realisering af WARM-projektet sammen med Susanne Harder,
Københavns Universitet og samarbejdspartnere ved Glasgow og Edinburgh Universitet.

Kjersti Sandnes; Er utdannet psykolog med spesialitet i klinisk familiepsykologi. Har jobbet i mange år
i kommunale tjenester med sped- og småbarnsfamilier, og er nå universitetslektor og Ph.d.-kandidat
ved RKBU Midt-Norge. Faglige interesseområder er utviklingspsykologi, tilknytning, foreldrebarnsamspill, psykisk helse i perinataperioden. Underviser og veileder i COS Virginia for RBUPøst/sør.

Tora Söderström Gaden er utdannet musikkterapeut fra Norges musikkhøgskole, og
arbeider for tiden som doktorgradsstipendiat på forskningsprosjektet Longitudinal study of
music Therapy's Effectiveness for Premature infants and their caregivers (LongSTEP)
ved NORCE, Griegakademiets senter for musikkterapiforskning, Bergen. Tora er særlig
interessert i hva sang og musikk kan tilby sårbare sped- og småbarnsfamilier. Tora er NBOsertifisert og har klinisk erfaring fra barne- og ungdomsklikken ved Akershus
universitetssykehus. Her startet Tora i 2017 "Prosjekt Samspill" ved avdeling for nyfødte
som den første systematiske innsatsen for implementering av musikkterapi på
norske nyfødtintensivavdelinger.

Kerstin Söderström
Barnepsykolog PhD og førsteamanuensis, Sykehuset Innlandet/Høgskolen i Innlandet. Kort bio:
Omfattende klinisk erfaring med utsatte gravide og spedbarnsfamilier. Doktorgrad om foreldreskap
og rusavhengighet, og forsker nå på barn som pårørende (anhöriga) og spedbarnevern. Tar i bruk
kreative uttrykk i sin kunnskapsformidling.

