
Nordisk Marcé-konferanse  

7. og 8. september 2015

        Psykisk helse i perinatalperioden
fokus på mor, far og barn

Praktisk informasjon: 

Målgruppe: Alle fagfolk som jobber med perinatal psykisk helse

Arrangør: Nordisk Marcé i samarbeid med RBUP Øst og Sør, 
Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse

Pris:  kr 1200,- for medlemmer kr 1600,- for ikke medlemmer 
inkl. lunsj begge dager

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, Nydalen Oslo 

Påmelding: www.r-bup.no

Påmeldingsfrist: 17. august 2015

Abstract:  Abstracts sendes på epost til nordic.marce@gmail.com

Abstractsfrist: 15. mai 

Konferansesekretariatet:  Malin Eberhard-Gran, Kari Glavin, Kari Slinning, 
Gro Vatne Brean og Monica Werner 

Hotell: 
Ønsker du overnatting kan vi anbefale Radisson Blu hotell Nydalen, 
tlf:  0047 23 26 30 00. Hotellet ligger 100 meter fra RBUP, hvor 
konferansen skal arrangeres. 



Professor Kathy Wisner, USA er en anerkjent 
foredragsholder og forsker. Hun har publisert over 200
vitenskapelige arbeider. Hun er særlig opptatt 
av medisinering knyttet opp mot svangerskap og 
barseltid. 

 Professor John Cox UK. 
Han har tidligere vært president i Marcé Society 
og generalsekretær i World Psychiatric Association. For 
sin store innsats for utvikling og implementering av 
EPDS er han utnevnt til æresmedlem i Nordisk Marcé. 

Plenumsforelesere: 

Professor Trine Munk-Olsen, Danmark vil presentere sin 
omfatende registerbaserte forskning på risiko for 
psykiske lidelser i perinatalfasen fra Danmark.

Nordisk Marcé er en gren av Marcé society - en 
internasjonal vitenskapelig forening dannet for å øke 
forståelsen for å forebygge og behandle psykisk 
uhelse i perinatal perioden.  Målsettingen er å 
fremme utvikling av tjenestetilbud, utdanning, 
forskning, erfaringsutveksling og øke bevissthet i 
befolkningen.

7. og 8. september arrangeres den første Nordiske Marcé konferansen
i Oslo for forskere og klinikere. Konferansen vil holdes i RBUPs lokaler 
i Nydalen. Her vil det være plenumsforedrag, symposier og workshop 
hvor nordiske fagfolk deler kunnskap med hverandre.

Aktuelle temaer:  
Psykisk helse før, under og etter fødsel•
Identifisering og behandling•
Konsekvenser for barnet•
Fars rolle•
Kulturelle faktorer•

I tillegg til inviterte foredragsholdere, ønsker vi innsendte abstracts 
velkommen, enten til muntlig fremlegg eller poster presentasjon. Både 
abstracts, symposium og workshop vil hovedsaklig være på 
skandinavisk.

Program
Mandag 7. september 
kl 09.00-10.00:  Registrering og kaffe
kl 10.00-10.15:  Åpning ved Nordisk Marcé sin president Signe Dørheim   
kl 10.15-11.00  Plenumsforedrag ved professor, emeritus John Cox
kl 11.00-12.00:   Plenumsforedrag  ved professor Kathy Wisner
kl 12.00-13.00:  Lunsj
kl 13.00-14.30:  Symposium
kl 14.30-15.00:   Pause
kl 15.00-16.30: Symposium
kl 16.30-18.00:  Mingling og posterpresentasjoner

Tirsdag 8. september 
kl 09.00-10.00: 
kl 10.00-10.15: 
kl 10.15-11.30: 
kl 11.30-12.30: 
kl 12.30-14.00: 
kl 14.00-14.30: 
kl 14.30-16.00: 

Plenumsforedrag ved professor Trine Munk-Olsen 
Pause
Workshop
Lunsj 
Symposium
Kaffepause
Plenumsdebatt


