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Hurra!
Over 100 små og store Tromsøværinger deltar!
Nå er det 6 måneder siden vi startet opp God start for Små i
Nord og over 100 store og små Tromsøværinger deltar i
studien! Det er født 15 barn fra januar og frem til dags dato, og
mot sommeren venter vi en skikkelig babyboom! J

Fakta
Første deltager i studien ble
rekruttert den 30 oktober 2015
Per 9 mai 2016 er totalt 107
deltagere inkludert i studien
hvorav 66 kvinner og 41 menn
inkludert.
Step 1: 107 personer
Step 2: 74 personer
Step 3: 45 personer
Step 4: 9 personer

Jordmortjenesten har gjort en fantastisk jobb med å rekruttere
vordende mammaer og pappaer, men etter påske har det avtatt
noe fordi mange kvinner ikke møter jordmor før et godt stykke
ut i svangerskapet.
Vi har derfor fått en avtale med Fødepoliklinikken ved UNN
om at alle kvinner som innkalles til ultralyd også skal få
invitasjon til å delta i prosjektet. Dette er vi selvfølgelig svært
takknemlig for og håper på denne måten å nå ut til enda flere
familier.
Det er fantastisk å få lov til å følge alle de små familiene både
før og etter fødsel, og vi gleder oss veldig til fortsettelsen!
SiN-studien bidrar med viktig kunnskap om
folkehelsen i nord!

NBO

Informasjon om prosjektet
Gjennom forskningsprosjektet God start for
Små i Nord ønsker vi å få økt kunnskap om
hva som fremmer god psykisk helse hos mor,
far og barnet gjennom svangerskap og i spedog småbarnsperioden. Ved hjelp av
spørreskjema, kognitive tester, samspillsobservasjoner og spørsmål om barnets
temperament og døgnklokke, håper vi å få svar
på våre forskningsspørsmål.
Noen familier vil også få en ny konsultasjonsmetode (NBO) tre ganger etter fødsel. Vi
ønsker å undersøke eventuelle positive
erfaringer med denne metoden for foreldrene
og barnet.
Det gjennomføres tre undersøkelser før fødsel
og tre etter. Deltagerne møter en prosjektrepresentant ved Step 1 mens de ved Step 2 og
3 får spørreskjema per epost. Etter fødsel (Step
4 - 6) møter foreldrene og barnet representant
for prosjektet alle tre gangene; når barnet er 6
uker, 4 måneder og 6 måneder.
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Erfaringene viser at mange er interesserte og har
lyst til å være med i forskningsprosjektet. Særlig
er det mange vordende pappaer som er glad for å
få tilbud om å delta fordi de dermed opplever å
bli mer delaktig i graviditeten og forberedelsene
til å bli foreldre.
På Step 1 møter vi deltagerne der det passer best
for dem, både på universitetet, hjemme og på
biblioteket i byen. Etter fødsel vil vi også
bestrebe oss på å møte den lille familien der det
passer best for dem!
Vi ser frem til videre samarbeid
om dette spennende og viktige
forskningsprosjektet! J
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