
Omtrent 6 % av alle fødte barn i Norge, fødes før uke 37 og regnes 
da som premature (1). Premature barn er på grunn av umodenhet 
mer sårbare for sykdommer og utviklingsvansker sammenliknet 
med fullbårne barn. Fordi premature barn er født umodne, har de 
en høyere forekomst av hjerneskader av ulik grad (IVH, PVL), øyeskader 
(ROP), lungeskader (BPD), og cerebral parese. Også atferdsvansker 
som ADHD, konsentrasjonsvansker, emosjonelle og sosiale vansker, 
forsinket eller lavt fungerende kognitiv utvikling (lærevansker som 
lese- og skrive vansker, matematisk forståelse) og psykiske problemer 
forekommer hyppigere (2-4).
De fleste barn som fødes prematurt er moderat til lett premature 
– og er født etter 32 uke. Likevel er det viktig å vite at de største og 
mest belastende skadene og utviklings-vanskene som oppstår pga 
prematuritet oppstår hos barn født før uke 32. 

Prematuritet kan påvirke foreldrene, og en ser økt forekomst av  
barseldepresjoner hos mødrene og opplevelse av stress i forbindelse 

med det å bli foreldre til et prematurt barn.. Begge foreldrene kan 
oppleve økt stress, men oftest viser det seg at mødrene opplever 
mer stress enn fedrene. Stressnivået ser ut til å være avhengig av 
barnets sykdomstilstand og utvikling (5-7).

Barnets signaler kan være vanskelig å forstå og tolke for foreldrene 
fordi det premature barnet ikke gir like klare signaler som et fullbårent. 
Dette kan påvirke samspillet og interaksjonene mellom foreldene 
og barnet. Samtidig kan premature barn ha behov for tettere opp-
følging av helsevesenet. Et typisk eksempel på hvordan et prematurt 
barn gir svakere signaler enn fullbårne ser en når en observerer et 
prematurt barn, la oss si uke 34 som strekker på seg, grynter litt og 
gråter svakt fordi det er tid for mat. Dersom barnet ikke får mat kan 
det sovne igjen og ikke bli matet. Dette bildet ser ganske annerledes 
ut hos fullbårne barn som skriker høyt og tydelig og mor vil skynde 
seg å amme for å tilfredsstille barnets behov for mat. Dette eksempelet 
kan illustrere hvordan prematures signaler er svakere og vanskeligere 
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å tyde for foreldrene og krever forståelse for det premature barnets 
særegne atferd for å tilfredsstille ulike behov.

tiDLigE intERvEnsJonER
Tidlig intervensjoner som er rettet mot familier til premature barn 
kan ha som mål å bedre barnets kognitive, motoriske og atferds-
messige utvikling. Intervensjonene kan også ha som mål å støtte 
foreldrene, for å redusere stress og angst, og f.eks. gi foreldrene 
bedre kompetanse i foreldrerollen Intervensjonene starter tidlig 
mens barnets hjerne er plastisk og formbar og før transaksjonen 
mellom barnet og foreldrene har ”satt seg” slik at de kan utvikle et 
godt samspillsmønster. Tidlig intervensjoner involverer foreldrene 
aktivt i pleie og omsorg av barna for å styrke tilknytningen, og for at 
ikke dyrbar tid skal gå tapt.

uLiKE typER tiDLigE intERvEnsJonER
Det er ulike intervensjoner, som er rettet mot premature barn og 
deres foreldre, og som kommer inn under definisjonen av tidlig 
intervensjoner. De kan generelt sett deles inn i tre typer alt etter 
hvilket tidspunkt de starter og avsluttes. Jeg gir her en kort gjennom- 
gang av enkelte intervensjoner, deres oppbygging og effekter.

intERvEnsJonER soM staRtER og sLuttER i LøpEt 
av syKEhusopphoLDEt 
The Newborn Individualized Developmental Care and Assessment 

Program (NIDCAP) er en omsorgsfilosofi som kanskje er det som 
har endret (revolusjonert) nyfødtomsorgen mest i forhold til den 
pleie som gis til premature barn. Dette til tross for at den ikke er 
implementert i sin helhet på mange nyfødtavdelinger. Utdannings-
sentre er blant andre: Ålesund, Falun, Karolinska, Lund. Målet er å gi 
barna pleie og behandling ut fra barnets individuelle utvikling og 
kapasitet til å tåle belastninger, og å styrke foreldre rollen. Barnas 
ytre miljø, reaksjoner på f.eks. stell, snuing og andre pleieaktiviteter, 
hvordan hvert enkelt barn gir signaler og ytrer seg observeres av 
en NIDcAP utdannet sykepleier. Barna observeres ca. en gang i 
uken, senere annenhver uke. En NIDcAP observatør kan observere 
1 –2 barn i løpet av en dag. Resultatene av observasjonene skrives 
i en rapport og diskuteres etterpå med sykepleier og foreldrene, 
slik at barnet pleies i forhold til sin unike utvikling. Det stilles krav til 
miljøet på nyfødtavdelingen på den måten at personalets atferd og 
ytre miljø som for eksempel lyd og lys i avdelingen endres. NIDcAP 
har vist positive effekter på hjerneutvikling, og på motorisk, kognitiv 
og atferdsmessig utvikling (8), sykdomsbilde, liggetid, dødelighet i 
enkeltstudier, men på tross av dette konkluderer siste meta-analyse 
med ingen positive effekter (9).

Kangaroo Mother Care (KMC) betyr hud mot hud kontakt mellom 
barnet og mor/far enten hele tiden eller i perioder. Dette er et stort 
felt og begynte i mangel av kuvøser i colombia. KMc er på en måte 
en to-delt intervensjon fordi alle barn legges ut til foreldrene så 
tidlig som det er forsvarlig. Dette gjøres i dag på alle nyfødtavdelinger 
i alle fall i Skandinavia. Senere, når barna trenger mindre overvåkning 
og utstyr, kan foreldrene bære barna i bæresjal rundt på avdelingen 
evt. med telemetri som betyr at barna overvåkes over avstand. 
Dette gjøres derimot ikke på alle avdelinger. Intervensjonen har vist 
blant annet positiv effekt på sykdomsbilde, respirasjon, mor - barn 
tilknytning, vekst, amming, dager på sykehus, kognitiv og motorisk 
utvikling fram til 6 måneder (10-12).

Family-centered care (FCC) er en omorganisering av nyfødtintensiv 
avdelingen til en familiebasert omsorg, og betyr at barna legges inn 
på avdelingen sammen med foreldrene. Familiene har egne rom 
der barna kan være i hud mot hud (KMc) kontakt med foreldrene 
hele/det meste av tiden (13). Dette har vist seg å redusere sykehus-
oppholdets lengde (14). Dette åpner gjerne også avdelingen for 
søsken og annen nær familie. Et norsk eksempel er Vestre Viken HF; 
Drammen sykehus, der det nå er startet et prosjekt for systematisk å 
måle effekter av familiebasert omsorg.

intERvEnsJonER soM staRtER på syKEhusEt og 
føLgER opp hJEMME 
Creating Oppertunities for Parent Empowerment (COPE), søker å bedre 
foreldre-barn samspillet og foreldrenes psykiske helse. Intervensjonen 
innebærer to intervensjonstimer på sykehuset og ett hjemmebesøk. 
cOPE har vist positive effekter på foreldre-stress, angst og depresjon, 
samspill og kortere liggetid.. Effekter ble målt 2 måneder etter  
utskrivelse og det er derfor snakk om korttidseffekter for barnet og 
foreldrene og om besparelser for sykehuset (15, 16).

The Mother-Infant Transaction program (MITP), er en semi-strukturert 
intervensjon som søker å bedre foreldre-barn samspillet, gi kunnskap, 
og å sensitivere foreldrene overfor barnets signaler. Den består av 
syv intervensjonstimer på sykehuset og fire hjemmebesøk, og har 
vist positive effekter på kognitiv utvikling og atferd hos barna (opp 
til 5 og 9 år), samspill og sensitivitet hos foreldrene, mindre opplevd 
stress hos mor og far opp til 2-3 år, positive oppdragelsesholdninger, 
økt periode med amming, mindre depresjon hos mor etter utskrivelse, 
mindre kolikk og søvnproblemer og gråting.. Foreldrene opplever 
MITP positivt og at den gir trygghet, kunnskap og økt selvtillit i 
foreldrerollen (17-24).

intERvEnsJonER soM utføREs EttER utsKRivELsE 
fRa syKEhusEt
Infant Behaviour Assessment and Intervention Program (IBAIP), kan 
sees som en fortsettelse NIDcAP og fokuserer på å styrke foreldrebarn 
samspillet og å bedre utvikling hos barna. Intervensjonen består av 
6-8 hjemmebesøk av pediatrisk fysioterapeut. Foreldrene får rapporter 
med forslag til å understøtte barnets utvikling og en arbeidsbok. 
Denne intervensjonen har vist positive effekter på samspill mellom 
foreldrene og barnet, på kognitive evner, motorisk utvikling og 
mindre atferdsproblemer fram til 2 års alder og fortsatt effekt hos de 
mest sårbare barna ved 3 ½ år. Det er godt mulig at det er fokuset 
på det motoriske som ga gode resultater på akkurat dette domenet 
(25, 26).

The Infant Health and Development Program (IHDP) utføres av  
pedagoger og er et program med jevnlige hjemmebesøk en gang 
i uken, senere annen hver uke. Intervensjonen gir foreldre støtte og 
informasjon om barns behov, helse og utvikling. Foreldre-grupper 
og tilbud om barnehager for barna fra 1 til 3 år ble arrangert. IHDP 
viste positiv effekt på kognitive evner målt opp til 8 år og mindre 
atferdsproblemer opp til 3 år. Barn med høyere fødselsvekt så ut til 
å profitere mest på intervensjonen. Barna er blitt fulgt av forskere til 
18 år (27).
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vuRDERing av tiDLigE intERvEnsJonER
Med tanke på implementering av intervensjoner på nyfødt avdelinger 
bør intervensjonens effekt på målgruppen, brukermedvirkning og 
økonomiske aspekter vurderes. Dog er vi fagmennesker og ikke helse-
økonomer, så sistnevnte gir oss større utfordringer.

Når det gjelder foreldrenes opplevelser av stress i forbindelse med 
prematur fødsel, ser det ut til at enkelte nøkkelkomponenter i inter-
vensjonene påvirker ulike aspekter som kan være; 1) Psykososial 
støtte (sosial og emosjonell støtte) som kan føre til: reduserte  
opplevelser av stress, angst og depressive symptomer og økt  
selvtillit og sensitivitet. 2) Utdanning- og opplæring som innebærer 
informasjon om vekst og utvikling, og opplæring, demonstrasjoner/
guidede observasjoner og en aktiv involvering av foreldrene kan 
øke foreldrenes selvtillit og redusere opplevelsen av stress (28).

vuRDERing av EffEKt
Når en samlet sett ønsker å vurdere hvor effektiv en intervensjon er 
i forhold til utvalgte mål som for eksempel barnas utvikling, samspill 
mellom barnet og foreldrene eller foreldrenes opplevelse av stress 
og bekymring, kan en fundere over hvor lenge en må finne positive 
effekter før en kan konkludere med at en intervensjon er effektiv og 
kan implementeres. Profiterer barnet av bedret kognitiv utvikling 
og atferd, selv om denne effekten bare er dokumentert opp til 5 år? 
Eller må det gjelde hele livet? 

Kan det være slik at hvis barna som ikke får intervensjon kommer til 
å ta igjen intervensjonsbarnas forsprang uansett - på ett eller annet 
tidspunkt - at en da kan konkludere med at intervensjonene ikke 
har effekt? Er det greit at stress for foreldrene er redusert de første to 
årene? Er det bra nok at foreldrene er mer sensitive over for barna, 
opplever mindre stress, ammer lengre etc. de første årene?

Dette fører oss til spørsmålet om hvor stabil bør en effekt være? Er 
det nødvendig å følge barna i 20 år før en kan kalle noe en effekt? 
Når dataene er for eksempel 20 gamle, er de ikke da for gamle til å 
kunne sammenliknes med samtid, fordi pleien og behandlingen av 
barna endres fortløpende. Den sykepleie som ble gitt på nyfødt- 
intensiv avdelinger er annerledes i dag sammenliknet med for 10-20 
år siden, fordi pleien som gis påvirkes av fortløpende ny kunnskap 
som genereres. Generelt sett mangler forskning på effekter av inter-
vensjoner en beskrivelse av hva intervensjonene sammenlikner seg 
med. Forskningsrapporter bør inneholde en nøye beskrivelse av hva 
”standard care” innebærer slik at det er mulig å relatere hvilken forskjell 
en intervensjon gjør i forhold til den pleie alle barn og foreldre  
mottar under sitt opphold på nyfødtintensiv avdeling.

Det som også kommer frem i denne oversikten er at det ikke ser ut 
til at intervensjoner som varer lenge har mer virkning enn de med 
mindre antall intervensjonstimer. For eksempel IHDP som går over 
3 år, mens den som varer kortest kun består av 4 timer intervensjon. 
Likevel ser det ut til at den intervensjonen som har best dokumentert 
effekt er MITP, som er den av de ”korte” som har flest antall 
intervensjonstimer.

ERfaRingER og bRuKERMEDviRKning
På generell basis kan det sies at innen forskning på effekter av tidlig 
intervensjoner mangler det forskning på brukerperspektivet. Dette 
betyr at foreldrene som deltar i intervensjonene bør få uttale seg 
om hvordan de opplever intervensjonen. Opplever foreldrene det 
som positivt å delta? Eller er det en belastning? Kan det være at en 
intervensjon skaper engstelse? Uansett svaret er dette et under-
kommunisert område innen forskningen. Dette er et etisk problem-
stilling som alltid må vurderes når vi gjør intervensjoner – særlig 
over for barn som ikke kan forstå en årsakssammenheng.

Hverken foreldre eller barn bør oppleve at intervensjonr gir dem 
ubehag, en opplevelse av økt stress eller gi foreldrene unødvendige 
bekymringer for barnet. Dette dreier seg også om hvorvidt  foreldrenes 
og barnets personlige investering i å gjennomføre intervensjonen 
står i forhold til effekter og fordeler av intervensjonen. Individuelle 
erfaringer kan bidra til å illustrere etiske dilemmaer. Ved å spørre 
foreldrene får vi også vite om mulige forbedrings-potensialer og 
hva som oppfattes som viktig (17).
Av hensyn til barna og foreldrene vil det etter min mening ikke 
være ønskelig å vente på resultatene av langtids-forskning i all for 
stor grad før avdelingene implementerer tidlig intervensjoner. 

Adekvate økonomiske analyser kan være et middel til å begrunne 
iverksettelse og implementering av tidlige intervensjoner rettet 
mot familier til premature barn. Helseøkonomiske analyser som 
kostnad-per-QALy-analyser som også belyser vunnet livskvalitet vil 
muligens kunne gi oss som arbeider ved avdelingene og de som 
skal prioritere økonomiske midler en mulighet til å se på gevinsten 
av tidlige intervensjoner i lys av bedret livskvalitet og samfunns-
messig gevinst.
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