
THE MOTHER INFANT TRANSACTION PROGRAM

BAKGRUNN
Stadig flere og yngre premature barn overlever nyfødtperioden 
sammenlignet med tidligere pga en omfattende utvikling innen 
nyfødtmedisin og nyfødtsykepleie. En god start på livet betyr også 
å legge til rette for en god psykososial utvikling hos barnet. Studier 
viser at selv om stadig flere overlever nyfødtperioden, har for tidlig 
fødte barna en betydelig risiko for medisinske, psykososiale og  
kognitive adferdsforstyrrelser (1,2). Tidlig intervenering i nyfødt-
perioden kan bidra til å redusere slike risikofaktorer, men resultatene 
fra intervensjoner som er utviklet og evaluert er ikke entydige. 

SAMSPILL
Foreldre har en nøkkelrolle i barnets utvikling, og samspillet mellom 
foreldre og barn er en viktig og komplisert prosess som har en stor 
betydning for barnets utvikling. Samspill består av en gjensidig 
regulering av atferd, overføring av informasjon, formidling av sam-
hørighet og felles erfaringer (3) og er følgelig viktig for barnet mht. å 
fremme sosial forståelse, tilknytning, utvikling av språk og utvikling 
av følelsesmessig regulering (4).  

Det kan være vanskelig å beskrive og måle samspill mellom nære 
omsorgspersoner og barn i første leveår, og teoretikere har beskrevet 
samspill på ulike måter: Aksjonssykluser (33), Adapsjonsprosess
i 4 trinn (33), Gjensidighet/rytmisitet (33), Adferdsmønster i sekven-
ser (33), Tur-taking prosess (33), Synkroni (34), Affektavstemning
(33), Mellommenneskelig timing (36), ”Dans” mellom partnere (33), 
Koordinering (35), Mellommenneskelig timing (36) ), Transaksjoner 
(37) og ”Noe som skjer innenfor visse format og rutiner” (38).
Mellommenneskelig timing (36), ”Dans” mellom partnere
(33), Koordinering (35), Mellommenneskelig timing (36),  
Transaksjoner (37) og ”Noe som skjer innenfor visse format og 
rutiner” (38). Selv om samspill beskrives på på ulike måter er man 
enig om at samspill er en prosess hvor begge parter kan bidra, 
påvirke og endre hverandre adferd.

For tidlig fødte barn er umodne barn og starter livet sitt på en høy- 
teknisk intensivavdeling hvor mange utsettes for traumer gjennom 
livreddende intensivbehandling, mye støy og lys og stadig nye 
møter med nye ukjente mennesker døgnet rundt ofte over en lang 
tid. Nevrologisk umodenhet gjør at for tidlig fødte barna har en 
lavere kapasitet til å motta og bearbeide informasjon sammenlignet 
med fullbårne barn, og de er derfor dårligere regulert og utrustet 
til å takle det sensoriske miljøet utenfor livmoren som de møter på 
intensivavdelingen (3). En generell biologisk umodenhet, vanskelig 
svangerskap med komplisert fødsel, alvorlige sykdommer med 

eventuelle medisinske komplikasjoner og påfølgende intensiv-
behandling kan forsterke dette og bidra til at barna har andre og 
svakere signaler sammenlignet med fullbårne barn. Det kan følgelig 
bli lite krefter igjen hos barnet til å delta i et samspill med sine foreldre. 

Forskning viser at utvikling av samspillsferdigheter har stor betydning 
for barnets tidlige sosialkognitive, språklige og sosio-emosjonell 
utvikling og kan også påvirke barnets senere utvikling  (5-8). Tidlig 
samspill med for tidlig fødte barn kan derfor være krevende fordi 
premature barna gir svakere og senere signaler, er mindre våkne, 
kan ha vanskeligere temperament, trenger lenger tid til å bearbeide 
inntrykk og ”svare”,  og uttrykkene og reaksjoner er ofte diffuse. Øvre 
og nedre grense for stimulering er forskjellig fra termin barn, det 
kan derfor være vanskelig for foreldrene å vite hva som er optimal 
stimulering fordi barna gir mindre respons under samspill og er 
vanskeligere å forstå (9-12).

DEPRIMERTE MØDRE
I to meta-analyser viste Beck et al. (13) at samspill mellom barn 
og mødre kan være vanskelig når mor er deprimert fordi mor ofte 
er mindre emosjonelt tilgjengelig for barnet sitt og deprimerte 
mødre er en risikofaktor ift barnets utvikling (14, 15). Field (15) 
fant forstyrrelser i mor-barn samspill også på tvers av kulturer og 
sosioøkonomiske forhold, og depresjon hos mødre påvirket blant 
annet spisesituasjonen/ammingen og søvnrutinene fordi mødre var 
mindre sensitive. 

MØDRE SOM OPPLEVER STRESS
På grunn av nevrologiske umodenhet kan premature barn være ut-
fordrende og uforutsigbare samspillspartnere som også kan utløse 
stress hos mødrene og gjøre samspillet vanskeligere og mødrene 
mindre sensitive for barnets signaler (16,17).  

AMMING OG SELVTILLIT I MORSROLLEN
Amming er assosiert med en nær og tett kontakt mellom mor og 
barn og forutsetter også at mor er sensitiv og greier å tolke barnets 
signaler som viser om barnet er sulten eller mett. Britton et al. (18) 
rapporterte at mødre som valgte å amme sine fullbårne barn skåret 
høyere på sensitivitet ved 3 måneder sammenlignet med mødrene 
som ikke ammet. Mors selvtillit i morsrollen blir påvirket av hennes 
erfaringer med sitt premature barn, og vanskelig samspill, stress og 
depressive symptomer (19) kan påvirke selvtilliten til mor.
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PRESENTASJON AV STUDIEN
Kvaliteten på samspillet blir påvirket både av forhold ved barnet og 
forhold ved foreldrene, og noen av disse faktorene ser man på i  
doktorgradsavhandlingen til Ravn (20). I tabellen øverst på siden 
kan du se hvilke instrumenter som ble brukt i studien.

I denne presentasjonen presenteres  kun deler av studien med  
hovedfokus på eventuelle effekter av The Mother Infant Transaction 
Program (MITP) på samspill mellom mor og barn i barnets første 
leveår (korrigert alder). I tilegg ser man på depressive symptomer 
og stress hos mødre, selvtillit i morsrollen og amming fordi dette 
er faktorer som kan påvirke og bli påvirket av samspillet med det 
premature barnet. 

METODE
Studien var en randomisert kontrollert intervensjonsstudie med 3 
grupper nyfødte barn/foreldre (RCT). Hensikten med å intervenere er å 
øke sannsynligheten for en normal utvikling og minske muligheten 
for senere utviklingsforstyrrelser. Tidlig intervensjon henspiller både 
til tidlig i livet når hjernen er plastisk og tidlig ift forekomst av  
eventuelle samspillsproblemer.

INTERVENSJONEN
The Mother Infant Transaction Program (MITP) er en psykoedukativ 
intervensjon som ble utviklet i USA av Rauh, Achenbach, Nurcombe, 
Howell og Teti (21), og senere i Prosjekt tidlig intervensjon 2000 
hvor det blant annet ble rapport signifikant bedret felles oppmerk-
somhet hos barna ved 12 måneders alderen (22) og en sterk negativ 
korrelasjon mellom stress hos mødre og barnets reguleringskom-
petanse ved 12 måneder (23).

Innholdet i MITP tar også utgangspunkt i transaksjonelle tilnærminger 
(24), som forklarer barnets utvikling som en prosess over tid hvor 

barnet er i et kontinuerlig samspill med omgivelsene hvor barn 
og miljø gjensidig påvirker hverandre. Hensikten med MITP var å 
sensitivisere mødrene til barnets unike signaler, og lære mødrene å 
fortolke og respondere adekvat og presist på barnets signaler i den 
daglige samhandlingen under stell og sosialt samvær og gjøre det 
lettere for foreldre å glede seg over barnet. MITP er et halvstrukturert 
program på 11 timer, hvorav de 4 siste timene gjennomføres av 
intervensjonssykepleiere hjemme hos familiene etter utskrivning 
fra sykehuset. MITP skal gjøre det lettere for mødrene å forstå sitt 
premature barns unike temperament og utviklingsmuligheter, 
gjenkjenne signaler/adferd som viser overstimulering og at barnet 
er sliten eller som indikerer at barnet er klart for samspill. MITP skal 
bidra til et bedre samspill mellom mor og barn, og gjøre det lettere 
for mødrene å glede seg over barnet. MITP bygger blant annet på 
prinsippet om at forholdet mellom foreldre og barn er dynamiske 
samspillssystem som gjensidig påvirker hverandre dvs en form for 
«toveistrafikk» hvor begge parter bidrar, påvirker og endrer hverandre. 
Mer informasjon om MITP og studien finnes i undertegnedes  
doktorgradsavhandling (20). 

I en randomisert kontrollert studie (RCT) testes effekten av MITP 
på en gruppe foreldre med premature barn med gestasjonsalder 
≥ 30.0 og < 36 uker, med forventet liggetid  ≥ 5 - 9 dager og uten 
skader eller sykdommer som gjorde det vanskelig å følge testproto-
kollen. Familiene ble rekruttert rett etter fødselen og randomisert til 
intervensjonsgruppe eller kontrollgruppe med standard oppfølging 
på nyfødtavdelingen. I tillegg ble det rekruttert 50 friske fullbårne 
barn fra barselavdelingen med ukomplisert fødsel (apgar > 7 etter 
5 minutter), GA ved fødsel ≥ 37.0 og fødselsvekt ≥ 2500 gram til en 
termin kontrollgruppe fra barselavdelingen. Det ble gjort video- 
observasjon av mor - barn samspill under lek ved 6, 9 og 12 måneders 
alder i alle tre gruppene etter metoden ”three bag method”  til The 
NICHD Study of Early Child Care  (25) og forsker som gjennomførte 

INSTRUMENTET MÅLER TIDSPUNKTET

Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D) 
(Radloff,1977)

Forekomst av depressive symptomer 1 måned etter utskrivning 
og ved 6 og 12 måneder

WHO breast-feeding categories (WHO 1991, 2008) Ammeforekomst 6, 9 og 12 måneder

Maternal Confidence Questionnaire Parker, S., & Zahr, L.K. (1985). Mors opplevelse av selvtillit i morsrollen 1 måned etter utskrivning  
og ved 6 og 12 måneder

Parenting Stress Index -Short version (Abidin 1995)

Parenting Stress Index – Long version

Far og mors opplevelse av stress i foreldre 
-barn relasjonen

6 måneder

12 måneder

Infant behaviour Quetionnaire (IBQ)  
(Rothbart, 1981)

Far og mors opplevelse av barnets  
temperament

6 og 12 måneder

PICS – Questionnaire about childrens communication  
(Delgado, Mundy, Block, 2001)

Foreldres opplevelse av barnets tidlige 
sosiale kommunikasjon

12 måneder

Videoobservasjon av mor-barn lek (NICHD Study of Early 
Child Care (2005)

Samspillskvalitet under mor-barn lek 6, 9 og 12 måneder

Tabell: Instrumenter i studien til Ingrid Helen Ravn.
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og skåret videoobservasjonene var blindet ift gruppetilhørighet.

Videoobservasjon av mor - barn samspill /adferd under halvstrukturert 
lek ved 12 måneders alder ble skåret etter retningslinjer til Cox et al. 
(26) og Owen (27), prematur intervensjonsgruppe (n=46) ble sammen-
lignet med prematur kontrollgruppe (n=47). Man observerte både 
mors adferd (Sensitiv/responsiv, Påtrengende samspillstil, Frakoblet/
uengasjert, Betrakter barnet på en positiv måte /negativ måte,  
Animering, Stimulering av barnets utvikling) og barnets adferd 
(godt humør, dårlig humør, aktivitet, oppmerksomhet,) og dyadisk 
gjensidighet/samspillet mellom mor og barn.

FUNN
Studien viste at ved 12 måneder var mødre i intervensjonsgruppen 
signifikant mer sensitive/ responsive ift barnets signaler under lek 
(p=.05) enn mødrene i kontrollgruppen (28). Førstegangsfødende 
i intervensjonsgruppen var også mer sensitive/ responsive (p=.01), 
og  i tillegg samspilte de bedre med barna sine (p=.01), barna var i 
bedre humør (p=.02) og i mindre dårlig humør (p=.05) enn mødre 
og barn av førstegangsfødende i kontrollgruppen. MITP hadde 
følgelig en større effekt på samspillet mellom mødre og barn hos 
førstegangsfødende.

Studien viste også at mødrene i intervensjonsgruppen hadde færre 
depressive symptomer 1 måned etter utskrivning (p =0.4), det var 
også flere som ammet sine barn ved 9 måneder sammenlignet 
med kontrollgruppen (p=02) (29). Man fant ingen signifikante for-
skjeller i mors selvtillit i morsrollen mellom de premature gruppene 
verken ved 1, 6 eller 12 måneder, men mors selvtillit økte signifikant 

(p=<001) i begge gruppene fra 1 måned etter utskrivning til barnet 
ble 6 måneder (30). Man fant heller ingen signifikante forskjeller 
i total stress scores mellom mødrene i intervensjonsgruppen og 
kontrollgruppen verken ved 6 eller 12 måneder (29).

Studien har blitt fulgt opp av N. M. Kynø  som studerte effekten av 
MITP da barna hadde blitt 3 år og fant blant annet at foreldre som 
deltok i intervensjonen vurderte den som støttende og nyttig, og 
den ga dem trygghet, kunnskap og økt selvtillit i deres rolle som 
foreldre til det for tidlig fødte barnet (31). I.J. Tølløfsrud har i sin  
masteroppgave (32) testet hvorvidt en modifisert MITP implementert 
som standard sykepleie på nyfødt intensiv avdeling påvirker barnets 
temperament, og fant at mødre rapporte sine premature barn som 
mer tilnærmelige/mindre tilbaketrukne etter samspillveiledning 
med modifisert MITP.

KONSEKVENSER FOR PRAKIS 
Sykepleiere på nyfødtavdelinger står i en strategisk posisjon i 
forhold til å fremme god utvikling hos for tidlig fødte barn og 
deres foreldre nettopp fordi de jobber tett og nært med barnet og 
foreldrene. Dette er en posisjon som sykepleiere bør utnytte i enda 
større grad enn de gjør i dag. Utprøving og evaluering av interven-
sjoner som kan fremme god mental utvikling hos sårbare pasient-
grupper og deres foreldre er viktig og nødvendig for utvikling av 
kunnskapsbasert sykepleiepraksis på høyt faglig nivå. Dette kan 
bidra til at foreldre blir flinkere til å fortolke/respondere på barnet i 
den daglige samhandlingen under stell, mating og sosialt samvær 
og bidra til  større glede og mindre bekymringer hos foreldrene, og 
en bedre utvikling for barnet.
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