Styrkeskjema
Studie
1 Seksuelle overgrep
mot barn. En veileder
for hjelpeapparatet.
(No, Tr, Ni, Mo, An)
2 Barn av psykisk syke
og rusmiddelavhengige
må følges opp
(No, Tr, Ni)
3 Tannhelseprosjekt
for utsatte barn
(No, Tr, Ni)
4 Høring – Gravide i
LAR og oppfølging av
familiene inntil barnet
når skolealder (Ni, No,
An)
5 Gravide
rusmisbrukere og
misbrukere med små
barn (Mo, Ni)
6 Overgrepsmottak: En
veileder for
helsetjenesten
(Mo, Ni, An)

Styrker
Oversiktlig, tar for seg temaet fra mange sider.
Gir god bakgrunnsforståelse

Svakheter
Metode ikke dokumentert
For generell

Evt. GRADE/evidensnivå
Aktuell, vurdert til å brukes mht PICO 2

Se spm på arket

Er ikke i annen form enn et ark

Er ikke aktuell

Hvor er modellen?

Er ikke i annen form enn et ark

Er ikke aktuell

Verdig detaljert.

Lite bruk av forskning. Det refereres ofte til
enkeltpersoner og enkelt tilfeller.

LAR-mødre skal vurderes på lik linje
som andre møre ifht omsorgsvikt.

Beskriver veldig bra sitt tema

Beskriver ikke forskningslitteratur eller søk.
Fra 1999. Uten henvisninger, men med
litteratur liste.

Er ikke aktuell
OBS: Urinprøvetaking på side 77

7 Fra bekymring til
handling – En veileder
om tidlig intervensjon
på rusområdet
(Mo, Ni, An)

Gjør en ksk oppsumering. 2010, Oversiktlig, klar med
nøye anbefalinger. Bygger på oppadtert ksk fra
Helsedir. Mange henvisninger og god ksk forankring.
Veldig bra om kontakt med barnevern og symptomer
hos barn og unge

Oversiktlig, klar og nøye

Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer

Mangler søkehistorikk

PICO: 1+2+3+4
Vitne til vold i hjemmet
Konkret ifht utredning og behandlings
oppfølging
Veldig bra om lov grunnlaget. Klare
anbefalinger som virker
gjennomførbare
PICO 4 (+evt 3)
Ifht foreldre som ruser seg
Skjema til barnevernet s. 78
Fint om lover

8 Psykisk helsearbeid
for barn og unge i
kommunene
(Mo, Ni)
9 Retningslinjer for
vurdering av
henvisning til
tverrfaglig spesialisert
behandling av
rusmisbrukere
(Mo, Ni)
10 DfES. Working
Together to Safeguard
Children: A guide to
inter-agency working
to
safeguard and promote
the welfare of children.
Department for
Education and Skills:
2006
(Mo, Ni, An)
11 Services for children
in Emergency Depts:
(Mo, Ni)
12 NICE: When to
suspect child
maltreatment (2009)
(No, Tr, Ni, Mo, An, La)
13 NSPCC - Poverty and
child maltreatment
(Mo, Ni)

Dreier seg om arbeid i kommunene

Er ikke aktuell

Voksenes rus

Er ikke aktuell

Forskningsbasert, plan for oppfølging

PICO: 1+2+3+4

Oversiktlig, godt dokumentert. Er laget for
mottaksavdelinger og handler ikke om omsorgsvikt

Er ikke aktuell

NICE Høy metodekvalitet. Tar for seg når omsorgsvikt
skal vurderes/mistenkes
Lett å bruke i klinikken
NSPCC
Oversiktlig, hvis vi skal si noe om fattigdom
Knytter fattigdom til neglect. Mye bra og kritisk
gjennomgang av litteraturen

Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer

Ikke vurdert bruken

PICO: 1+2+3+4
Både kort og lang versjon skal brukes

Vi skal ikke ta for oss fattigdom som
eget tema
PICO 3+4

14 Child maltreatment
in the United Kingdom:
executive summary
(Mo, Ni, An)
15 Maltreatment of
children with disability
(Mo, Ni, An)

NSPCC
Er en oppsummering av en stor studie
Gir gode definisjoner
Brukes med forsiktighet siden den er knyttet til UK
GIN
God litteraturgjennomgang på høyt nivå.
Klare anbefalinger og litteraturgjennomgang

16 Guidelines on oral
and dental aspects….

Trukket fra GIN

17 Evaluation of
suspected child
physical abuse.
(Mo, Ni, An)
18 The evaluation of
sexual abuse in
children
19 Sexual abuse and
mental injury

GIN
Veldig konsis og gir anbefalinger

20 Failure to thrive as a
manifistation of child
neglect
21 Family violence
interevention
guidelines
22 ACR
Appropriateness
Criteria suspected
physical abuse – child
(Mo, Ni, An)

Trukket fra GIN

PICO: 1+2+3+4

GIN’s bruk av søk er i seg selv dokumentert
da de må bruke et grundig søk for å få
publisert under dette. Diskutert med Karin at
dette er greit.

Vi skal ikke ta for oss
utviklingshemmede barn som eget
tema
Kan leses likevel
PICO: 1+2+3+4

PICO: 1

Trukket fra GIN

Trukket fra GIN

Trukket fra GIN

GIN
Laget summary
Høyt kvalifisert
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PICO 1

23 Beyond
Munchausen Syndrom
by Proxy
(Mo, Ni, An)
24 Child neglect and
emotional abuse (Mo,
Ni, An)
25 Child witness to
intimate partner
violence (Mo, Ni)
26 Physical abuse in
children: Epidemiology
and clinical
manifestations (Mo, Ni,
An)
27 Child abuse: Social
and medicolegal issues
(Mo, Ni)
28 Promoting safety in
children with
disabilities (Mo, Ni)
29 Munchausen
syndrome by proxy
(Medical child abuse)
(No, Ni, An)
30 Physical abuse in
children: Diagnostic
evaluation and
management (No, Mo,
Ni, An)
31 Management and
sequelae of sexual
abuse in children and

GIN
Bra summary
Gode forslag
UpToDate
Veldig bra, kan brukes
Klare anbefalinger, men må ta hensyn til norske
forhold
UpToDate
Definerer godt. Gir gode anbefalinger. Konsekvenser
Mye bruk av litteratur

PICO 3
Hvis vi velger å ta Münchausen under
vanskjøtsel
Etter avtale med Karin kan UptoDate brukes
uavhengig om de dokumenterer søk, da
basen forutsetter søket

PICO 4
Vitne til vold i hjemmet

UpToDate
Sier mye om tegn, symptomer og utberedelse

UpToDate
Hvordan skrive til barnevern og andre rapporter

PICO 1

Ikke norske forhold

UpToDate
Ikke så aktuell
UpToDate
Oppfølging anbefales
Nyttig, konkret og foreslår prosedyrer

PICO 3 + 4

PICO 1 + 2 + 3 +4

Ikke så aktuell

Vi må diskutere om bruk av Meadow er ok

PICO 3

UpToDate
Grundig gjennomgang av forskjellige former for skader
Systematisk forslag til anamnese ved mistanke om
mishandling

PICO 1

UpToDate
Oversiktlig.
Mye mht kjønnssykdommer

PICO 2
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adolescents (No, Mo,
Ni, An)

Klare anbefalinger

32 Evaluation of sexual
abuse in children and
adolescents (No, Mo,
Ni, An)
33 Differential
diagnosis of suspected
child abuse (Mo, Ni,
An)
34
Orthopedic aspects of
child abuse (Mo, Ni)

UpToDate Sporsikring, diff. Diagnoser, undersøkelser

PICO 2

UpToDate
Viktig

PICO 1, men også 2 + 3 + 4 bør lese
denne

UpToDate
Oversiktlig, gir klare anbefalinger
Hvilek u.s. som bør gjøres ved mistanke om
mishandling
UpToDate
Oversiktlig, gir klare anbefalinger
Generelt om utredning og behandling av abdominale
traumer og hvordan også se mishandling
UpToDate
Oversiktlig, gir klare anbefalinger
Vurdere, behandle og utrede skade på lever, pancreas
og milt og hvordan også se mishandling

PICO 1

UpToDate
Oversiktlig, gir klare anbefalinger
Når en skal tenke mulig mishandling på thorax,
abdomen og hofte

PICO 1

35 Hollow viscus blunt
abdominal trauma in
children (Mo, Ni, An)
36 Liver, spleen, and
pancreas injury in
children with blunt
abdominal trauma
(Mo, Ni, An)
37 Child abuse: Injuries
of the thorax;
abdomen;
retroperitoneum; and
pelvis (Mo, Ni, An)
38 Poor weight gain in
children older than two
years of age (Mo, Ni)
39 Abusive head
trauma in infants and
young children:

UpToDate
Ikke aktuell
UpToDate
Om oftamologisk us ved hodeskade
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PICO 1

PICO 1

Ikke tilgjengelig, henviser til en annen når det
er snakk om omsorgsvikt

Ikke aktuell

PICO 1

Ophthalmologic
aspects (Mo, Ni, An)
40 Veileder for
helsepersonell – fysisk
barnemishandling (Mo,
An, Ni)
41 Opplysningsplikt til
barnevernet og
barnevernets adgang
til å gi opplysninger
(Ni)
42 Helsepersonells
plikt og rett til å gi
opplysninger til
barneverntjenesten,
politi og
sosialtjenesten ved
mistanke om …..
(Ni)
43 Barnevernet og
taushetsplikten,
opplysningsretten og
opplysningsplikten,
44 Formidling av
opplysninger og
samarbeid der barn
utsettes for vold i
familien. 2005
(Ni)
45 Lov om

Viktig, norske forhold

PICO 1, men sier også en del generelt.
Norske lover

Barne-, og likestillingsdepartementet. 2004
Lettvint språk

Gir ikke mer informasjon enn det lovene gjør.
Gammel

Ikke aktuell

Sosial og helsedirektoretet, 2006

Gir utdypende gode kommentarer

Brukes

2005. Tar for seg foreldres rett til opplysninger i
overgrepssaker

En del utdypende om opplysningsplikt og
taushetsplikt

Bruket evt under dokumetasjon

Barne-, og likestillingsdepartementet. 2005
Enkelt språk

En del utdypende om opplysningsplikt og
taushetsplikt

Brukes til politimeldinger?

Essensiell

helsepersonell m.v.
(helsepersonelloven);
Lovdata 09.12.2011
Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer

Brukes

46 Lov om

Essensiell

Brukes

Et enkelt skjema til å fylle ut når barnevernstjenesten
kontaktes

Kan brukes som vedlegg

§ 13 b nr.6

Brukes til henvendelse politi?

UpToDate

PICO 1

UpToDate

PICO 1

UpToDate

PICO 1

UpToDate

PICO 4

barnverntjenester
(barnevernsloven);
Lovdata 09.12.2011
47
Standard
bekymringsmelding
Barnevernet.no
48 Lov om

behandlingsmåten i
forvaltningssaker;
Lovdata 09.12.2011
49 Differential
diagnoses of the
orthopedic
manifestaations of
child abuse
(Ni, An)
50 Abusive head
trauma in infants and
young children:
Anatomy and
pathogenesis of retinal
hemorrhages (Ni, An)
51 Epidemiology,
mechanismus, and
types of abusive head
traume in infants and
children (Ni, An)
52 Childhood exposure
to intimate partner
violance (Ni, )

Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer

Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer

