PICO-skjema til prosedyre: Barn som pårørende – Tiltak internt
(Helse-Nord-Trøndelag)

Problemstilling formuleres som et presist spørsmål. Spørsmålet skal bestå av følgende deler:
Pasient/Problem.
Intervention
Comparison.
Outcome.
Barn som pårørende
Samtaler
Oppfølging
Besøk
Gruppetilbud
Fullstendig spørsmål:
Hvilke tiltak i spesialisthelsetjenesten er god oppfølging av barn som pårørende?

Hva slags type spørsmål er dette?
Diagnose
Prognose

Etiologi
X Erfaringer
Effekt av tiltak

Er det aktuelt med søk i Lovdata etter relevante lover og
forskrifter?
x

Nei.

Ivaretas av
dr. juris og
førsteamanue
nsis ved
Institutt for
helsefag
v/UiS, Alice
Kjellevold

Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer

Hvilke søkeord er aktuelle for å dekke problemstillingen?
Bruk engelske ord, og pass på å få med alle synonymer. Fordel søkeordene etter hva som gjelder/beskriver
P: pasient/problem, I: intervensjon/eksposisjon, C: sammenligning og O: utfall.

P

pasient/problem

Barn som pårørende
Barn av somatisk syke
foreldre/skadde
Barn av foreldre som…
Barns av fysisk syke/skadde
Barn av alvorlig syke
Barn av psykisk syke
foreldre
Barn av rusmisbrukende
foreldre
Barn av foreldre med kreft
Barn av foreldre med…
Barn som har…
Barn som har mistet…
Young carers
Young caregivers
Parental caregiving
Parental illness
Parental somatic illness
Parental physical illness
Parental disability
Somatically ill parents
Children of parents with
illness
Children of impaired
parents
Children of somatically ill
parents
Children of parents with
cancer (ulike diagnose?)
Parental health
Parental mental health
Parental mental illness
Parental mental disorders
Parental psychiatric
disorder
Children of the mentally ill
Children of parents with
mental illness
Children of parents with
mental health

I

intervensjon/eksposisjon

Tiltak
Oppfølging
Handling
Samtale
Informasjon
Tilbud
Barnegrupper
Hjelp
Støtte
Avlastning
Program
aktivitet
Measures
Action
Initiatives
Support
Guidance
Counseling
Program*
Intervention
Framework
Help
Best practice
Intervensjon
Ivaretakelse
Samarbeid
Fysisk aktivitet
Lek
Gruppe*
Foreldregruppe
Litteratur
Film
Musikk
Kunst
Besøk
Veiledning
Samtale med foreldre og
barn

Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer

C

evt. sammenligning

O

utfall

Mestring
Kunnskap
Forståelse
inkludering
Mening
Trygghet
Ferdigheter
informasjon
God helse
Positive outcomes
Empowerment
Coping
Understanding
information
Knowledge
Skills
Resillience?
Positive development
Help
Quality of life
Hope
Strenght
Maturity
Independence
Recover
Better
Functionality
Relations
Benefit
Well-being
Capacity
Forebygging
Helsefremming
Åpenhet
Nettverksstøtte

Children of parents with
psychiatric disorder
Children of addicted
parents
Parental addiction
Parental substance use
Parental substance misuse
Parental substance abuse
Parental drug
use/misuse/abuse
Parental alcohol
use/misuse/abuse
Parental alcoholism
Children of alcoholic
parents – fathers –
mothers-alcoholics
Children of addicts
Kritisk syke (+ engelsk)
Alvorlig syke (+ engelsk)
Kronisk syke (+ engelsk)
Barn i sorg (+engelsk)
Akutt sykdom
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