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1 Hvad er NBO?

NBO er en metode, der har til formål at øge

forældres forståelse for den nyfødtes adfærd og

behov.

Det foregår ved, at sundhedsplejersken sammen

med forældrene laver en systematisk observa-

tion af spædbarnet og har en samtale herom.

Observationen afdækker 18 delelementer, der

spænder fra motorisk udvikling til reaktioner til

stimuli.

2 Hvorfor?

� Forskning viser, at forældre barn relatio-

nen i den helt spæde barndom kan spille

en stor rolle for børns udvikling.

� NBO forsøger at forbedre denne relation,

men indtil nu er der ikke lavet nogen

studier af e�ekten, når det implementeres

ude i samfundet som et universelt tilbud.

Det laver dette studie om på.

3 Hvem, hvad og hvordan?

� Forsøget dækkede 4 kommuner og fandt

sted i 2017-2018.

� I hver kommune delte man distrikterne op

i to grupper. En gruppe i hver kommune

blev tilfældigt udvalgt til at bruge NBO ->

restrikteret cluster randomiseret forsøg.

� 1332 familier modtog NBO, mens kontrol-

gruppen bestod af 1234 familier

� I de udvalgte distrikter, brugte sundhed-

splejen NBO fra 3-ugers besøget og frem.

� Resultaterne bygger på spørgeskemaer til

mødrene udfyldt hhv. 1-2 uger, 3 måneder

og 9 måneder efter fødslen.

4 Hvad fandt vi ud?

� Selvom mødre i interventionsgruppen rap-

porterede en smule mere positiv udvikling

i selvtillid, humør, barnets udvikling og

mor barn relation, var der ikke en sig-

ni�kant forskel til kontrolgruppen

� Vi kan således ikke konkludere, at der er

en positiv e�ekt af NBO på disse områder.

� Den eneste signi�kant forskel var på �vi-

densspørgsmålene�.

� Mødrene, der havde været en del af

NBO, rapporterede højere viden om bar-

nets kommunikation, hvordan man rea-

gerer på barnets signaler, beroliger barnet

og etablerer en relation til barnet.
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