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- Virksomme tiltak for barn og un
- Virksomme tiltak for barn og unges psykiske helse

En kunnskapsdatabase på nett

Informasjon for kunnskapsbasert praksis
På Ungsinn finner du
Informasjon om tiltak/intervensjoner/metoder/programmer.
En grundig gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget til hvert enkelt tiltak.
Svar på hvor godt dokumentert effekten av tiltaket er i Norge.

•
•
•

Ungsinn er for deg som

• Jobber med barn og unge i kommunale tjenester eller spesialisthelsetjenesten.
• Har ansvar for beslutninger om hvilke tilbud barn, unge og deres familier skal få.
• Utarbeider strategiske planer for folkehelsearbeid og tidlig intervensjon.
• Lager faglige anbefalinger for tjenestene.

Besøk

Finn tiltak. Se alle
tiltak i en liste,
eller søk etter
tiltak basert på
tema, tjeneste,
klassifisering etc.

- Virksomme tiltak for barn og unges psykiske he

De siste
nyhetssakene

Sorter tiltak
raskt etter tema
eller arena

De siste tiltaks
beskrivelsene

Få fullstendig tiltaksbeskrivelse
Siden inneholder
en omfattende
presentasjon
av tiltaket. Her
beskrives tiltakets
målsetninger, mål
gruppe, metoder,
evalueringer,
kostnader osv.

En vurdering
i hvilken grad
tiltaket antas å
være virksomt
brukt i norsk
praksis. Vurderin
gen begrunner
klassifiseringen

Klassifisering

Klassifiseringen
oppsummerer
hvor godt
dokumentert
effektene til
tiltaket er

Ansvarlig for
implementering
og kvalitets
sikring av
tiltaket i Norge

Hva betyr klassifiseringen?
Evidensnivå 4: Dokumentert virksomt tiltak
Det er gjennomført norske effektstudier av høy kvalitet som
dokumenterer at tiltaket er virksomt. Forskningen avdekker
at effektene er forårsaket av selve tiltaket, og at de ikke
kommer av andre faktorer.
Evidensnivå 3: Funksjonelt virksomt tiltak
Det er gjennomført enklere effektstudier av tiltaket i Norge.
Forskningen gir en sterk indikasjon på at tiltaket er virksomt.

Evidensnivå 2: Sannsynlig virksomt tiltak
I beskrivelsen fremkommer det hvorfor tiltaket antas å
lede til målsetningene. De tenkte mekanismene for effekt
er forankret i allment akseptert teori. Det er sannsynlig at
tiltaket er virksomt.
Evidensnivå 1: Potensielt virksomt tiltak
Tiltaket er grundig beskrevet og kan være virksomt. Det
fremkommer hva som er målgruppe og målsetninger for
tiltaket, hvordan tiltaket er organisert og hvilke metoder som
benyttes.

Finn ut mer
om tiltaket

Tiltakene på evidensnivå 3 og 4 klassifiseres også i dokumentasjonsgrad.
Dette gir en ytterligere differensiering, og visualiseres med stjerner fra *
til *****.

Vær oppdatert!!

• Nyhetssakene gir en lettfattelig presentasjon av tiltaket og Ungsinn sin vurdering.
• Meld deg på Ungsinn sitt nyhetsbrev og bli oppdatert på e-post.
• Lik gjerne Facebooksiden vår. Her legger vi ut små og store nyheter om tiltak og andre saker som er
relevant for en god og virksom praksis. https://www.facebook.com/ungsinn

Kontakt Ungsinn:
Prosjektleder Helene Eng
Tlf.: 77 64 58 79
e-post:
helene.eng@uit.no

Redaktør Monica Martinussen
Tlf.: 77 64 58 81
e-post:
monica.martinussen@uit.no

RKBU Nord
Tlf.: 77 64 40 00
e-post:
post.rkbu@helsefak.uit.no

RKBU Nord
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

LU N D B L A D M E D I A A S – S VA N E G O D K J E N T T R Y K K S A K – 241 762

Nettstedet ungsinn.no drives av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, nord
(RKBU Nord) ved UiT Norges arktiske universitetet.

- Virksomm

