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Understanding the baby and supporting parents using the NBO and the NBAS;  
International perspectives.

BAKGRUNN
Brazelton institute ( http://www.brazelton-institute.com/links.html)
i Boston har sitt navn etter T. Berry Brazelton, en pioner i forskning 
og klinisk praksis på spedbarn og deres familier. The Brazelton  
Institute ble grunnlagt av Dr. Kevin Nugent i 1995 og har som formål 
å fremme en sunn og positiv utvikling hos denne målgruppen 
gjennom utdanning og forskning. Arbeidet ved Brazelton Institute 
bygger på en erkjennelse av at det er foreldrene og familien som 
spiller den viktigste rollen i å fremme barnets mentale og fysiske 
helse. Instituttet ønsker å tilby kunnskapsbasert utdanning som 
sikrer at ulike typer helsepersonell blir i stand til å være hjelpere for 
foreldrene. Instituttet er organisatorisk knyttet til Boston Childrens 
Hospital og Harvard Medical school. 

Ved The Brazelton Institute tilbys blant annet opplæring i Neonatal 
Behavioral Assessment Scale (NBAS) (1, 2) Neonatal Behavioral 
Observation ( NBO), en veiledningsmodell for foreldre og omsorgs-

personer (3).  Disse modellene har tidligere vært omtalt i Tidsskrift 
for barnesykepleiere (4). I Norge har Nasjonalt kompetansesenter for  
sped og småbarns psykiske helse ansvaret for opplæringen av NBO 
i Norge (http://www.r-bup.no/pages/spedbarnsnettverket-omoss ). 
Nasjonalt kompetansesenter tilbyr nå kurs i NBO flere steder i landet. 

KONFERANSEN
I forbindelse med WAIMH (World Association for Infant Mental 
Health) sin store konferanse om barns og spedbarns psykiske helse 
som ble arrangert i Edinburgh i juni, ble det også arrangert en egen 
Brazelton day. Møtet samlet engasjerte forskere og klinikere fra hele 
verden. Fokuset var på NBAS og NBO. Talelisten besto av blant annet 
Colwyn Trevarthen, Heide-Lise Als og Nadia Bruschweiler-Stern. Alle 
er nestorer innen feltet og har på ulike måter vært med på å endre 
vår oppfatning av spedbarnet, av spedbarnets unike evner til sam-
spill og ikke minst viktigheten av et godt samspill mellom barn og 
omsorgspersoner. Som om ikke det var nok; den 96 år gamle  
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T. Berry Brazelton var også til stede. Fra talerstolen delte han historien 
om et møte med en mor og hennes barn med oss. Historien vakte 
allmenn begeistring og han imponerte med sin klare tale og gode 
hukommelse.

Dagen startet med en innledning av Kevin Nugent , Joanna Hawthorne 
og Betty Hutchon som alle er aktive innen forskning og klinisk  
arbeid. Fokus for foredraget var på hvordan NBAS og NBO er 
nyttige verktøy for å fremme barnets mentale helse. 

Colwyn Trevarthen fulgte opp med å hylle T.B. Brazelton for sitt 
arbeid, men fokuserte i sitt foredrag mest på egen forskning. Blant 
annet viste han oss fasinerende bilder og filmsnutter av spedbarnets 
evne til å imitere allerede fra fødselen av. Imitasjon av håndbevegelser 
gjorde spesielt inntrykk. Spedbarna imiterte ”vinking” både med 
to og tre fingre gjentatte ganger. For å oppleve dette må man ha 
tålmodighet, spedbarnet må få tid til å omsette synsinntrykket til 
handling. Prøv selv neste gang du er på barselbesøk! Gjennom 
NBO har jeg gledet meg over foreldres begeistring når de blir gjort 
oppmerksom på barnets evne til å følge foreldrenes ansikt, følge 
en leke og snu seg etter lyden av stemmen deres allerede like etter 
fødselen. De vil nok ikke bli mindre begeistret av å se barnet vinke! 
Imitasjon er samtalens spede begynnelse. 

Paul Campbell fra Australia fokuserte på hvordan NBO kan støtte og 
fremme samspill også hos svært syke spedbarn, mens Kari Slinning 
fra Norge introduserte oss for NBO i Norge. Selv om hovedfokuset 
er det samme og elementene som gjennomgås følger programmet 
utviklet ved The Brazelton Institute, vil ulike kulturer landene imellom 
sette sitt preg på NBO-møtene. På samme måte vil den enkelte 
familie og ikke minst spedbarnet selv vise vei i hvert enkelt møte.  

Daniel Stern har forsket og fokusert på samspillets betydning for 
mor og barn gjennom flere tiår. Han oppsummerer vesentlige deler 
av sin forskning i boka Spedbarnets interpersonlige verden (5). Hans 
kone, Nadia Bruschweiler-Stern har arbeidet tett sammen med sin 
mann. I boka The birth of a mother belyser hun betydningen av å 
bli mor og hvordan det forandrer en person (6). Hun snakket til oss 

om hvordan denne kjærligheten mellom mor og barn skal få vilkår 
til å vokse frem. 

På konferansen fikk vi også høre om hvordan både spedbarnets og 
foreldres hjerne påvirkes positivt av godt samspill og gjensidig 
begeistring mellom foreldre og barn. Inntrykket er at dette kan vi 
ikke neglisjere; vi må fortsette å sette inn ressurser for å spre 
kunnskapen til så mange som mulig. 

I tillegg til foredrag ble det presentert en stor posterutstilling med 
forskning og utviklingsprosjekter med relevans til The Brazelton 
Institute. Flere norske postere ble presentert. 

Dagen ble avsluttet med workshops og gruppediskusjoner. På 
konferanser er det ofte møtet mellom engasjerte fagpersoner som 
etterlater det største inntrykket. Man kan diskutere det man bren-
ner for og utveksle synspunkter og erfaringer og på den måten få 
ny innsikt. Dette gir inspirasjon til å fortsette å engasjere seg i dette 
spennende og viktige fagfeltet. 
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