
Kommunikasjon gjennom kroppsspråk 
- NIDCAP® tolker det premature barnets atferd

Vi i NIDCAP gruppa ved Ålesund sjukehus, har siden 2007 samarbeidet 
med NIDCAP sertifiserte sykepleiere ved Sykehuset i Kristiansand og 
Universitetssykehuset i Tromsø i et prosjekt støttet av Norsk Barne-
sykepleierforbund. Målsettingen for prosjektet har vært å oversette 
manualer og dokumenter som er sentrale arbeidsverktøy i NIDCAP 
arbeidet. På NIDCAP nettverksmøte under konferansen i Tromsø i 
juni samme år ble gruppa satt sammen. På dette tidspunktet var det 
i Ålesund 4 NIDCAP sertifiserte sykepleiere ved sykehusets neonatal-
avdeling, samt en lege under utdanning.  2 sykepleiere var i gang 
med NIDCAP Trainer utdanning, for å kunne tilby NIDCAP utdanning 
til helsepersonell som ønsket sertifisering i metoden. 

HVA ER NIDCAP? (1-3)
Dr. Heidelise Als, professor i psykologi ved Harvard Medical School, 
Boston, står bak metoden som brukes i omsorgen for premature 
barn, og som er en videreutvikling fra en anerkjent metode for 
nevrologisk bedømming av nyfødte barn, Brazelton metoden, 
NBAS(4,5). NBAS er basis for flere intervensjonsmetoder rettet mot 

premature og nyfødte barn, blant annet Assessment of Premature 
Infant Behavior, APIB(6, 7) og Newborn Behavioral Organization 
System, NBO(8). 

DET ESSENSIELLE I NIDCAP METODEN ER NIDCAP  
OBSERVASJONER/ATFERDSOBSERVASJONER.
I motsetning til de fleste andre intervensjonsprogrammer benyttes 
metoden til å støtte vekst og utvikling helt fra fødselen av, også for 
de aller yngste og mest sårbare prematurfødte barna. Observasjonene 
øker forståelsen for det individuelle barnet og familien, slik at om-
sorgen tilpasses spesifikt til hver enkelt. Dette er unikt for NIDCAP 
og skiller NIDCAP fra andre metoder som ofte beskrives som  
Developmental Care, dvs forskjellige måter for miljøtilpasning som 
dempet lyd, lys, reiring, osv. (9) Ved en NIDCAP observasjon ser en 
barnets styrke og sensitivitet, vist gjennom barnets reaksjoner på 
miljøet, omsorgen og samspillet med den som ivaretar barnet. Ut 
fra dette ser man barnets videre utviklingsmål, og gir anbefalinger 
for tilrettelegging av omsorgen, gjerne i samarbeid med foreldrene 
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og barnets omsorgsgivere. Anbefalingene vedrører miljøet i kuvøse-
rommet, sengeplassen og selve omsorgen. I tillegg til at foreldrene 
og omsorgsgivere får et skriftlig eksemplar av observasjonen legges 
dokumentet i barnets journal. Ettersom barnet vokser/utvikler seg/
blir friskere, endres barnets atferd og gir grunnlag for nye observasjoner.
For barn som blir født for tidlig eller syke, kan verden fremstå som et 
brutalt sted. I nyfødt intensiv avdelingen, blir de utsatt for sterkt lys, 
kalde temperaturer, høye lyder, de får forskjellige ledninger, som kan 
være ubehagelige og hemme bevegelser, festet til kroppen og helt 
enkle opplevelser som for eksempel bleieskift kan gi ubehag og 
oppleves smertefullt(10). 

For det lille barnet som ikke rakk å bli ferdig utviklet i den beskyttende 

livmoren, men blir tatt hånd om på en intensivavdeling i den tiden det 

vokser raskere enn noen andre perioder i livet, og i den fasen hjernen 

er under sterkest utvikling, kan hverdagslige forhold i avdelingen være 

ganske rystende og også risikofylte. 

Det er viktig å være klar over at slike intense stimuli kan forstyrre 
normal utvikling, og forårsake alvorlige helseproblemer senere i 
livet. Vi vet at premature barn ofte sliter med senskader, som for 
eksempel lese- og skrivevansker, konsentrasjonsproblemer og 
ADHD(11, 12). Med NIDCAP tilnærmingen skapes et støttende og 
mildt miljø for de mest sårbare spedbarna.

For barn som blir født for tidlig eller syke, kan verden fremstå som et 
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livmoren, men blir tatt hånd om på en intensivavdeling i den tiden 
det vokser raskere enn noen andre perioder i livet, og i den fasen 
hjernen er under sterkest utvikling, kan hverdagslige forhold i  
avdelingen være ganske rystende og også risikofylte. 

Det er viktig å være klar over at slike intense stimuli kan forstyrre 
normal utvikling, og forårsake alvorlige helseproblemer senere i 
livet. Vi vet at premature barn ofte sliter med senskader, som for 
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Barnets opplevelser av berøring, smerte, lyd, lys og bevegelser bidrar 
til nervesystemets utvikling. Det er ikke bare genetisk arv som styrer 
nervesystemets utvikling, men i høyeste grad også miljøet. Nyere 
forskning tyder på at NIDCAP gir bedre utvikling og modning av 
hjernen hos disse barna(13). Forskning viser at når man bruker NIDCAP 
metoden, trenger barna mindre medisinsk hjelp, de reiser tidligere 
hjem, foreldrene er tryggere og kjenner barnet sitt bedre(14-16).  
Å bli født prematurt medfører store krav til et barn som ennå ikke 
er ferdig utviklet.  Mye av den energien barnet trenger for å vokse, 
brukes til å mestre sanseinntrykk fra omgivelsene, omsorg og 
behandling.  Det sentrale i NIDCAP metoden er å respektere det 
premature barnet som kompetent ut fra sin modenhetsgrad. Barnet 
har med seg erfaringer fra fosterlivet, er i stand til å oppleve inntrykk 
og kan formidle velbefinnende og stress til sine omgivelser. 

Under prosessen med å utvikle et NIDCAP Training Center i Ålesund 
var det svært inspirerende og engasjerende å ha selveste «NIDCAP 
guruen» Heidelise Als som NIDCAP Master Trainer og veileder. I  
samråd med henne og Karen Smith, NIDCAP Trainer fra USA, gjennom- 
gikk vi NIDCAP dokumenter og fastsatte hvilke dokumenter som 
var viktigst og mest nødvendige å oversette. Etter positivt svar på 
søknad om støtte fra Barnesykepleierforbundet, NSF satte vi i gang. 
Prosjektgruppa bestod av Bente Rørstad, leder, og Unni Tomren 
fra Ålesund Sjukehus, Mona Mørkved fra Universitetssykehuset 
i Tromsø(UNN), og Randi Synnøve Njølstad Dahl fra Sørlandet 
Sykehus, Kristiansand, alle NIDCAP sertifiserte og ansatte ved ny-
fødtavdelinger.  Gruppa ble etter hvert utvidet med Astrid Nordal 
Bjørneseth, en av de to første som tok NIDCAP utdanning med 
norsk veileder, og hennes NIDCAP Trainer Liv Ellen Helseth. 

Laila observerer.

H. Als og K. Smith i Ålesund, med nysertifiserte NIDCAP 
sykepleiere og NIDCAP Trainer. 

Fortsettelse på neste side
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Gruppen hadde i første rekke som mål å oversette og kvalitetssikre 
følgende dokumenter og manualer:
• Manual for the Naturalistic Observation of Newborn Behavior
• Documentation of NIDCAP Observations: Journal Page 
• Profile of the Nursery Environment and of Care Components, 
 Template Score Sheet 
• Guidelines for Advanced NIDCAP Practicum: Following an Infant  
 and Family from Admission to Discharge
• Family Evaluation of Developmental Care Implementation
• Care Team Member Evaluation of NIDCAP Practicum      
• Developmental Care Guidelines for Use in the Newborn Inten 
 sive Care Unit

Videre å kvalitetssikre tidligere oversettelser: Observation Sheet og 
Medical History and Observation Background Sheet. 

Oversettelsesprosessen foregikk på følgende måte.  Alle dokumentene 
ble fordelt i gruppen og oversatt fra engelsk til norsk. Helsepersonell 
med engelskspråklig bakgrunn ble innhentet for å oversette  
dokumentene tilbake til originalspråket. De fikk innføring i NIDCAP 
da de hadde lite kjennskap til NIDCAP på forhånd. For kvalitetssikre 
arbeidet ble alle dokumenter og manualer nøye gjennomgått for å 
verifisere innholdet i forhold til originalene. Samarbeid med Master 
Trainere H. Als og K. Smith, samt NIDCAP Trainer utdanning var 
av vesentlig betydning for å forstå og oversette de fine språklige 
nyansene i dokumentene. Denne kvalitetssikringen var svært  
arbeidskrevende og la til ytterligere tid mot slutten av prosjektet, 
samtidig ble tidligere oversatte dokumenter reviderte for å sikre 
at det er gjennomgående samsvar i alle dokumenter vedrørende 
ordlyd og uttrykk. Dokumentene er nå godkjente av NIDCAP  
Federation International (NFI). 

NIDCAP® undervisningsmateriale og arbeidsverktøy har de siste 
årene vært tilgjengelig på amerikansk, fransk og spansk på NIDCAP 
Federation International sin hjemmeside, nidcap.org. Mange har 
uttrykt at språket er en barriere i forhold til å ta utdanningen, og vi 
opplever at det er etterspørsel etter norskspråklige dokumenter, 
både blant allerede sertifisert helsepersonell, andre interesserte og 
aktuelle studenter. Ved å utvikle en norskspråklig versjon av NIDCAP-
manualene, har vi standard dokumenter som er tilgjengelig for 
alt NIDCAP® sertifisert personell. Alle som tar eller har tatt NIDCAP 
utdanning i Norge, og alle medlemmer i NIDCAP Federation Inter-
national vil få tilgang til dokumentene i norsk format. Dette gjelder 
selvfølgelig også for alle som tidligere har tatt NIDCAP utdanning 
via utlandet. Flertallet av Norges nyfødtintensivavdelinger har per 
i dag en eller flere NIDCAP sertifiserte sykepleiere, som alle har fått 
tilsendt de oversatte dokumentene.

Vi er svært takknemlige for støtten til oversetterprosjektet fra BSF 
som har muliggjort dette arbeidet, som på denne måten vil komme 
både helsepersonell, nyfødte og familiene deres til gode. 
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