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Forord til versjon 2.1 
 
 
De første kriteriene for klassifisering av tiltak ble utarbeidet i forbindelse med utviklingen  
av Ungsinn i 2009. Kriteriene ble etter hvert videreutviklet og revidert, og det nye systemet  
(v2.0) ble publisert i 2016. Denne versjonen (v2.1) representer ikke vesentlige endringer i måten 
tiltak vurderes på, men det er lagt til noen mindre endringer og presiseringer. De to viktigste  
endringene er at det er lagt til et nivå 0 (uvirksomme tiltak) i tillegg til de fem evidensnivåene 
lansert i v2.0. Den andre endringen er at det er inkludert et appendix av statistiker Bjørn-Helge 
Handegård om beregning av effektstørrelser i flernivå-analyser. I tillegg er det presisert en del  
uklarheter i beskrivelsen av evidensnivåene og rettet opp skrivefeil.
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1. Om Ungsinn
1.1 Hva er Ungsinn
Ungsinn er et elektronisk vitenskapelig tidsskrift om tiltak for barn og unges psykiske helse. 
Tidsskriftet inneholder systematiske kunnskapsoppsummeringer om enkelttiltak. Her finner 
man både praktisk informasjon om tiltakene og grundige gjennomganger av hvor godt  
dokumentert effekten av tiltakene er. Ungsinn drives av Regionalt kunnskapssenter for barn og 
unge, Nord (RKBU Nord) ved UiT Norges arktiske universitet på oppdrag fra Helsedirektoratet. 

Med tiltak menes metoder/intervensjoner/programmer som har til hensikt å fremme god  
psykisk helse og/eller forebygge eller behandle psykiske vansker og psykiske lidelser. Det kan  
for eksempel være foreldretreningsprogrammer som skal fremme godt samspill mellom foreldre 
og barn, behandling eller forebygging av atferdsproblemer hos barn og unge, programmer for å 
skape et godt skolemiljø og redusere mobbing eller kurs for å lære ungdom å mestre og redusere 
depresjon. Tiltakene kan tilbys fra ulike tjenester eller arenaer som skole, barnehage, barnevern, 
spesialisthelsetjeneste, skolehelsetjeneste, helsestasjonstjeneste, PPT eller Familiens Hus. 

Forskningsspørsmålet for alle artiklene i Ungsinn er følgende: Er tiltak X virksomt når det 
tilbys i vanlig praksis i Norge? Dette spørsmålet besvares med utgangspunkt i en systematisk 
innhenting og gjennomgang av dokumentasjon. Konklusjonen oppsummeres i en vurdering og 
klassifisering, der hvert tiltak blir klassifisert på ett av seks evidensnivå. 

Evidensnivåene rangert fra de enkleste til de mest omfattende med best evidens:

Artiklene i Ungsinn skiller seg fra en del andre systematiske kunnskapsoppsummeringer der 
hovedformålet er å bedømme evidensen for effekten av tiltak uavhengig av hvor studiene er 
gjennomført. Med et nasjonalt mandat søkes det gjennom Ungsinn å oppsummere kunnskap om 
effekter av tiltak brukt i Norge. Derfor inkluderes det i Ungsinn kun tiltak som er tilgjengelige 
i Norge. Det legges vekt på at tiltakene i studiene er de samme som brukes i norsk praksis, og 
klassifiseringene bygger primært på nordiske studier. Tidsskriftet Ungsinn må dermed anses som 
komplementær til andre instansers kunnskapsoversikter som for eksempel er basert på studier 
utenfor Norden eller som har andre problemstillinger enn å evaluere effekter på enkelttiltak.

Nivå 0:  Uvirksomme tiltak

Nivå 1:  Godt beskrevne tiltak
Nivå 2:  Teoretisk begrunnede tiltak
Nivå 3:  Tiltak med noe dokumentasjon på effekt
Nivå 4:  Tiltak med tilfredsstillende dokumentasjon på effekt
Nivå 5:  Tiltak med sterk dokumentasjon på effekt.
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Hva kan artiklene i Ungsinn brukes til?
Informasjon fra Ungsinn kan legges til grunn for viktige beslutninger om hvilke tiltak som skal 
implementeres i tjenestene. Tjenestene selv og andre beslutningstakere kan bruke informasjonen 
fra oppsummeringene til å skape tilbud som bygger på den beste tilgjengelige kunnskapen.  
Det kan for eksempel være som en del av strategiske planer som fattes av lokalpolitikere (for 
eksempel: Alle skoler i vår kommune skal jobbe systematisk for et godt skolemiljø ved hjelp av  
dokumentert virksomme skoleprogrammer). Det kan også være beslutninger i en tjeneste basert 
på en problemanalyse (for eksempel: Vi møter mange ungdommer med depresjoner. Hvilke/t tiltak 
kan vi ta i bruk i vår tjeneste for å hjelpe disse best mulig?). Informasjonen kan videre brukes i 
faglige anbefalinger overfor tjenestene (for eksempel: Foreldre til barn mellom 3 og 11 år med  
atferdsvansker bør få tilbud om evidensbaserte foreldretreningsprogram). I tillegg kan informa- 
sjonen benyttes i beslutninger av nasjonale myndigheter om hvilke tiltak som skal komme 
mange barn, unge og familier til gode gjennom politiske virkemidler som: pålegg, finansiering 
av spredning, økonomiske insentiver for å ta i bruk tiltak osv. Oversikten artiklene i Ungsinn gir, 
kan også legges til grunn for beslutninger om områder eller tiltak det bør forskes mer på.

Målgruppe
Tidsskriftet Ungsinn retter seg dermed først og fremst mot fagpersoner og beslutningstakere 
i tjenesteapparatet, men også mot forskere, myndigheter og andre aktører som har en rolle i 
beslutninger om hvilke tiltak som skal tas i bruk, evalueres og spres i Norge.  

1.2 Formål med tidsskriftet Ungsinn

Det overordnede formålet med å publisere denne type kunnskapsoppsummeringer om enkelt- 
tiltak er å bidra til bedre kvalitet i arbeidet med barn og unges psykiske helse i Norge. 
Målet er tredelt: 
 
• Å gjøre kunnskap om kvaliteten og effekten av ulike tiltak tilgjengelig. 
 Vi vet fra en hel rekke studier at kvaliteten og effekter av mange tiltak som er tatt i bruk i 

praksis, er usikker. Samtidig finnes det tiltak med god dokumentasjon fra forskning, men som 
likevel ikke blir tatt i bruk i praksis. De fleste fagpersoner har begrenset tid til å orientere seg i 
primær forskningslitteratur, og har behov for en relevant oppsummering av forskningsresutater 
for å kunne inkludere forskningsbasert kunnskap i sin praksis. Evaluering av kvalitet og  
effekter som knytter seg til et tiltak vil gi fagfolk, forskere og beslutningstakere informasjon 
om hvorvidt tiltaket virker etter hensikten, og om det ligger til rette for bruk i praksis.

• Å stimulere til mer forskning på effektene av tiltak. 
Tjenestene for barn og unge i Norge ønsker å tilby metoder som de har grunn til å anta at virker 

1.  Å gjøre kunnskap om kvaliteten og effekten av ulike tiltak tilgjengelig.
2.  Å stimulere til mer forskning på effekter av tiltak.
3.  Å bidra til en oversikt over hvilke områder som mangler dokumentert 

virksomme tiltak.
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etter hensikten. Flere studier på effektene av ulike tiltak vil gjøre dette enklere, og kriteriene for 
klassifiseringen er derfor utformet for å inspirere til mer forskning på tiltakseffekter. Mange 
av tiltakene er under utvikling, og det er pågående eller planlagt forskning knyttet til dem. 
Kravene til de ulike evidensnivåene bygger derfor på hverandre slik at ny og bedre dokumen-
tasjon kan føre til at tiltaket oppnår en høyere klassifisering.

• Å bidra til en oversikt over områder som mangler dokumentert virksomme tiltak.
 Tidsskriftet Ungsinn gir en oversikt over hvilke områder det finnes godt dokumenterte  

tiltak tilgjengelig i Norge og hvor det er kunnskapshull. På et overordnet nivå vil oversikten  
gi grunnlag for anbefalinger om utvikling av ny evidens på områder der det ikke finnes.

I Ungsinn oppsummeres kunnskapsgrunnlaget for tiltak, men artiklene kan ikke alene anses 
som anbefalinger. Anbefalinger vil kreve at flere aspekter enn tiltakets effekt vurderes, og at flere 
tiltak/metoder sammenliknes. Informasjonen i Ungsinn kan derimot være nyttig som en viktig 
del av det totale kunnskapsgrunnlaget i anbefalinger til tjenestene eller til myndighetene. Dette 
kan gjelde anbefalinger om hvilke tiltak bevilgende myndigheter bør finansiere spredningen av, 
hvilke tiltak den enkelte tjeneste bør implementere eller hvilke områder det bør forskes mer på.  

1.3 Reviderte kriterier for klassifisering 
Kunnskapsoppsummeringene i Ungsinn utarbeides i et fast format og klassifiseringene gjøres 
etter kriteriene beskrevet i dette dokumentet. Formålet med kriteriene er at alle tiltak skal  
vurderes på samme grunnlag og at klassifiseringene så langt som mulig skal være forutsigbare. 
Det vil imidlertid alltid være en viss grad av skjønn involvert når kriteriene anvendes og meto-
diske feilkilder vurderes. I beskrivelsen av kriteriene presenteres grunnlagstenkningen bak 
kriteriene, kravene i klassifiseringen, hvordan vurderingene gjøres og prosedyrer for utarbeidelse 
av oppsummeringene i Ungsinn.

Dette dokumentet er en revisjon av de første kriteriene for klassifisering av tiltak som ble ut- 
arbeidet i forbindelse med utviklingen av Ungsinn (Mørch, Neumer, Holth & Eng, 2009). Revi-
sjonen er utarbeidet av prosjektets vitenskapelige komité. Komitéens medlemmer er professor 
Willy-Tore Mørch, professor Monica Martinussen (RKBU Nord), seniorforsker Simon-Peter 
Neumer (RBUP Øst og Sør), førsteamanuensis Joshua Patras (RKBU Nord), førsteamanuensis 
Charlotte Reedtz (RKBU Nord) og universitetslektor Helene Eng (RKBU Nord). Kriteriene er 
basert på internasjonale anbefalinger (se avsnitt 2.1) om evidensbasert praksis, andre liknende 
klassifiseringssystemer internasjonalt, anbefalinger fra fagfeltet i Norge og erfaringer fra de første 
årene med Ungsinn som en kunnskapsdatabase på nett. 

De viktigste endringene i denne revisjonen er: 
• Klassifiseringen er tydeligere ved at tiltakene kun klassifiseres i evidensnivå, ikke både i  

evidensnivå og dokumentasjonsgrad som tidligere. 
• Vektlegging av forskningsmetodisk kvalitet og effektstørrelser er spesifisert. 
• Nordiske studier legges som hovedregel til grunn, ikke bare norske. 
• God implementeringskvalitet er et absolutt krav på det høyeste evidensnivået.
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2. Det vitenskapelige   
 grunnlaget til  
 tidsskriftet Ungsinn
2.1 Evidensbasert praksis
Det er relativt stor enighet blant både praktikere, forskere og politikere om at tiltak innen barn og 
unges psykiske helse må ha best mulig dokumentasjon på effekt. I rapporten “Bedre føre var…” 
om helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger (Major, Dalgard, Mathisen, Nord, 
Ose, Rognerud & Aarø, 2011), heter det “…det bør stilles krav om at tiltaket skal være prøvd ut på 
forhånd og at en skal ha dokumentasjon for at det virker etter hensikten”. Forfatterne av rapporten 
mener tiltak må være forskningsbaserte; altså basert på kunnskap som er fremskaffet gjennom 
forskning. Folkehelseinstituttet peker på dette som et rimelig og nødvendig krav for helse- 
fremmende og sykdomsforebyggende tiltak på området barn og unges psykiske helse. 

Den vanligste forståelsen av kunnskapsbasert praksis/evidensbasert praksis er at kunnskap fra 
forskning integreres med praktikeres erfaringsbaserte kunnskap og brukernes ønsker og behov 
(Sackett, Rosenberg, Gray, Haynes & Richardson, 1996). Dette er en forståelse med opprinnelse 
i medisin («Evidence based medicine»), opprinnelig brukt i forhold til beslutninger om be-
handlingsvalg for den enkelte pasient. Denne måten å forstå kunnskapsbasert praksis kan også 
brukes ved andre beslutninger som har betydning for hvilke tilbud som blir tilgjengelig for 
brukerne av tjenestene.

På norsk brukes ofte begrepene kunnskapsbasert praksis og evidensbasert praksis om hverandre. 
I Ungsinn legges det til grunn at begge begrepene har sin opprinnelse fra det engelske begrepet 
evidence based practice og at de dermed har samme betydning. Den forskningsbaserte kunnskapen 
i evidensbasert praksis skal være den best tilgjengelige dokumentasjon (best available reseach 
evidence) i forhold til det kliniske spørsmål som stilles. Når det kliniske spørsmålet handler om 
et tiltaks virkning, vil det være forskningsbasert kunnskap om tiltakets effekter som må ligge 
til grunn. Det er også viktig å skille mellom begrepene evidensbaserte tiltak (empirisk støttede 
tiltak) og evidensbasert praksis. Evidensbaserte tiltak er tiltak med god dokumentasjon på effekt. 
Evidensbasert praksis oppstår når man integrerer den forskningsbaserte kunnskapen om de ulike 
tiltaks effekter med praktikerens erfaringsbaserte kunnskap og brukernes ønsker og behov  
(Sackett m. fl, 1996; American Psycological Association, 2005). 

Ungsinn er en kilde til informasjon om tiltak og tiltakenes evidens. Dette gir praktikere og 
beslutningstakere tilgang til forskningsbasert kunnskap som de kan benytte i sitt arbeid med 
å utvikle en kunnskapsbasert praksis. Kvaliteten på evidens rangeres i 5 nivåer. De to nederste 
nivåene representerer grunnlagsarbeidet som skal til å for å kunne skaffe til veie dokumentasjon 
på tiltakets effekt, og de tre øverste representerer ulik kvalitet av dokumentasjon basert på  
empirisk forskning. I tillegg er det i den siste versjonen av kriteriene (V2.1) lagt til et nivå 0 som 
indikerer ingen effekt.



Kriterier for vurdering og klassifisering   13   

2.2 Forståelse av evidens
Ulike standarder for evidens på tiltak
Det finns ulike organisasjoner som har utarbeidet kriterier for hva som kan sies å være evidens 
i forskning og praksis. En slik organisasjon er Society for Prevention Research (SPR). I deres 
standarder for evidens (Flay m. fl., 2005) beskrives kriterier for effektive tiltak undersøkt under 
velkontrollerte betingelser (efficacy), effektive tiltak dokumentert i ordinær forebyggende/klinisk 
praksis (effectiveness) og tiltak som ligger til rette for allmenn spredning (dissemination). 

I henhold til denne standarden skal et effektivt tiltak (efficacy) ha vært testet i minst to omfat-
tende studier der en klar påstand om tiltakets effekt er undersøkt for en veldefinert målgruppe. 
Tiltaket skal være beskrevet på en måte som gjør det mulig for andre å replikere funnene i nye 
studier. Det skal være brukt valide og reliable psykometriske instrumenter og gode datainn- 
samlingsmetoder. Designet må danne grunnlag for klare kausale påstander og generaliseringer av 
funnene, noe som har konsekvenser for valg av sammenligningsgrupper og fordeling til grupper 
(f. eks. randomisert eller matchet). Det må foreligge konkrete beskrivelser av utvalget. Data skal 
være analysert med passende statistiske metoder. Resultatene fra slike studier skal vise konsistent 
positive effekter og man skal ha positive resultater fra minst én langtids oppfølgingsstudie (> 6 
mnd.). Det er anbefalt (Weisz & Kazdin, 2017) at man først prøver ut tiltak under optimale beting- 
elser med et design som sikrer høy indre validitet slik man gjør det i velkontrollerte studier, før 
man deretter, med nye studier og under mer realistiske forhold, tester hvorvidt effekten også kan 
dokumenteres i vanlig praksis (effektivitetsstudier).  

I følge SPR skal evidens fra effektivitetsstudier (effectiveness) møte alle standarder som i vel-
kontrollerte effektstudier (efficacy), men det må i tillegg foreligge en klar beskrivelse av tiltaket 
(manualer, opplæring og materiell) slik at en tredjepart kan adoptere og implementere metoden. 
Tiltaket skal ha vært evaluert under naturlige betingelser i  målgruppen som metoden retter seg 
mot, og tiltaket skal ha teori som forklarer årsaksmekanismene i tiltaket (hvilken mekanisme 
som antas å lede til effekt). Evalueringer skal ha sannsynliggjort betydningen av resultatene i det 
virkelige liv (praktisk betydning) og skal tydelig ha demonstrert til hvilke/n gruppe/r resultatene 
kan generaliseres. 

En metode som er klar for en bred spredning (dissemination) skal møte alle standarder for tiltak 
dokumentert gjennom velkontrollerte effektstudier og tiltak dokumentert i effektivitetsstudier, og 
må i tillegg vise at metoden/tiltaket ligger til rette for spredning i stor skala. Tiltaket må ha klare 
opplegg for opplæring og for vedlikehold av tiltaksutøvernes ferdigheter, samt inneholde klar 
informasjon om kostnader knyttet til implementeringen. Tiltaket må også ha evalueringsverktøy 
slik at organisasjoner kan måle effekter av tiltaket og evaluere implementeringsprosessen.

Andre organisasjoners syn på evidens
SPR setter høye standarder for at et forebyggende tiltak kan hevdes å være evidensbasert eller ha 
empirisk støtte. Mange andre organisasjoner har etablert egne kriterier for evidens. Blant annet 
har den amerikanske organisasjonen Substance Abuse and Mental Health Services Administration 
(SAMHSA) systemer for å vurdere kvaliteten på forskning. Blueprint er en annen database som 
drives av det amerikanske justisdepartementet. Den inneholder presentasjoner av effektive  
kriminalitetsforebyggende tiltak. I Nederland finnes databasen: Database of Effective Youth 
Interventions. Den inneholder tiltak tilgjengelig i Nederland som retter seg mot barn og unges 
helse, omsorg og velferd. California Evidence-Based Clearinghouse for Child Welfare (CEBC) 
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presenterer og klassifiserer programmer og kartleggingsverktøy som kan benyttes i barnevernet. 
Hver av disse databasene har sine egne kriterier for å vurdere og klassifisere evidens.

Den amerikanske psykologforeningen (APA) formulerte i 2005 en erklæring, APA Policy  
Statement, (American Psycological Association, 2005) der de listet opp hvilke faktorer de mente 
ville sikre en effektiv psykologisk praksis («evidence based psychological practice», ofte for- 
kortet til EBPP). APA fulgte også stort sett SPR sine evidensstandarder for det de beskrev som den 
praksis som var støttet av den beste forskningsevidensen (Best Research Evidens). De pekte i til-
legg på klinisk ekspertise som en forutsetning for effektiv praksis, samt hvilke kliniske ferdigheter 
klinisk ekspertise besto av. Den norske psykologforeningen har vedtatt en prinsipperklæring om 
evidensbasert psykologisk praksis som er en tilslutning til APA’s erklæring (Norsk psykolog- 
forening, 2007).

Gradering av evidens
Selv om de ulike organisasjonene har noe ulike kriterier, erkjennes det i alle systemene at evidens 
ikke er en absolutt størrelse, men noe som det foreligger mer eller mindre av. Konsekvensen av 
dette er at evidensen graderes. De ulike systemene har ganske like standarder for hva som er 
sterk evidens, men skiller seg noe for hva som kan anses som noe eller svakere evidens. Selv om 
SPR sine standarder for evidens innebærer en form for gradering, har alle nivåene strenge krav til 
kvalitet på dokumentasjonen. På samme måte har databasene Blueprint (“Blueprints for Healthy”, 
nd) og CEBC (“California Evidence-Based”, nd) alle systemer for gradering. For å konkludere 
med en positiv vurdering av evidens i disse databasene er det en forutsetning at det foreligger 
positive resultater fra studier av høy kvalitet. Studiene må minimum ha et kvasi-eksperimentelt 
forskningsdesign. 

Mange nasjonale og internasjonale organisasjoner (for eksempel Verdens helseorganisasjon 
og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten) har samlet seg om en felles tilnærming til grade-
ring av evidens gjennom systemet GRADE (Grading of Recommendations, Assessments, Develop- 
ment and Evaluation) (Guyatt, Oxman, Vist, Kunz, Falck-Ytter, Alonso-Coello & Schünemann, 
2008; WHO Guidelines, 2012). Kvaliteten på dokumentasjonen graderes i fire nivåer: høy kvalitet, 
middels kvalitet, lav kvalitet og svært lav kvalitet. Systemet anvendes i hele medisin- og helsefeltet, 
og det evalueres og utvikles kontinuerlig. GRADE tar utgangspunktet i at RCT (Randomized 
Controlled Trials, eller på norsk; randomiserte kontrollerte studier) er det beste forsknings- 
designet for å avdekke en årsakssammenheng mellom tiltak og effekt. I tillegg vurderes andre 
faktorer som kan svekke eller styrke påliteligheten til resultatene, eksempelvis prosedyrer for 
randomisering, blinding (uvitenhet om forskningsbetingelser) og konsistens mellom ulike studier. 
Generelt stiller GRADE høye krav til metodisk kvalitet. Kravene og feilkildene som vurderes i 
GRADE er særlig aktuelle ved utprøving av medikamenter og medisinsk behandling og er i noe 
mindre grad tilpasset studier som undersøker effekten av psykososiale intervensjoner. 

Den Nederlandske kunnskapsdatabasen; Database of Effective Youth Interventions har mindre 
strenge kriterier enn det som brukes for eksempel i GRADE på de laveste nivåene av evidens. På 
denne måten inkluderes flere av de tiltakene som tilbys i vanlig prakis. Deres tenkning er at flere 
tiltak enn de som er evaluert med de beste metodene, kan være virksomme, og at enklere studier 
gir mer informasjon enn ingen forskning. De har tre nivåer for evidens: teoretisk basert, mulig 
virksom og etablert virksom basert på systemet utviklet av Veerman og van Yperen (2007). Om 
det er gjennomført nye studier på et tiltak kan det vurderes på nytt og oppnå en høyere klassifi- 
sering. Den samme tenkningen ligger til grunn for Ungsinns kriterier (se kapittel 5). I tabell 1 er 
de ulike systemene for klassifikasjon av evidens presentert. 
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Tabell 1. Ulike systemer for vurdering av evidens

SYSTEM TYPE

GRADE – Grading of Metode for kunnskapsoppsummeringer 
Recommendations Assessment, 
Development and Evaluation, 
Cochran Collaboration
 

Society for Prevention Research,  Standarder for evidens
Standards of Evidence (SPR)
 

Database of Effective Youth  Database 
Interventions – Netherlands  
Youth Institute  

Blueprints Database
 

California Evidence-Based  Database
Clearinghouse for Child Welfare (CEBC)
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SKALAER

Kvalitet på evidens på skala:
4 - Høy
3 - Moderat
2 - Lav
1 - Svært lav

Tre sett kriterier:
Kriterier for effekt («Efficacy»)
Kriterier for effektivitet («Effectiveness»)
Kriterier for spredning («Dissemination»)

Hver intervensjon klassifiseres på et  
av tre nivåer: 
• Fastslått virksom
• Sannsynlig virksom
• Teoretisk forankret

Programmene som tilfredsstiller 
inklusjonskriteriene i databasen kate- 
goriseres i ett av to nivåer
• Modellprogrammer (best)
• Lovende programmer

Evidensnivåer:
1. Godt støttet av evidens
2. Støttet av evidens
3. Lovende 
4. Evidens for ingen eller negativ effekt
5. Bekymringsfull praksis
NR. Ikke mulig å rate

Relevans for barnevernet: høy, medium 
eller lav.

Kartleggingsverktøy klassifiseres etter 
egne kriterier

INNHOLD

Systematisk gjennomgang av forskningslitteratur for en 
bestemt problemstilling

Systematisk oppsummering, sammenfatning og analyse 
av resultater fra relevante studier

Vurderer kvaliteten på evidensen og størrelsene på 
effektene for ulike utfall av metoden/programmet.

Beskriver standarder for tiltak undersøkt under vel-
kontrollerte betingelser («efficacy»), tiltak dokumentert 
virksomme i ordinær forebyggende/klinisk praksis 
(«effectiveness») og tiltak som ligger til rette for allmenn 
spredning («dissemination»). 

Presentasjon av intervensjoner tilgjengelig i Nederland 
gjennom utfyllende beskrivelse av intervensjonens mål-
setting, målgruppe, materiell, metode, implementerings-
plan, kvalitetssikringssystemer osv. 

Vurdering og klassifisering basert på teoretisk basis, 
effekter og gjennomførbarhet.
 
Omfattende presentasjon av intervensjoner med beskri-
velse av intervensjon, målsetting, målgruppe, gjennom-
føring, metode, teoretisk basis, opplæring, kostnader, 
finansieringsmuligheter og resultater fra effektevalue-
ringer.  

Informasjon om intervensjoner, programmer og  
kartleggingsverktøy til bruk i barnevernet.

Vurdering og klassifisering av evidens og relevans
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2.3 Kunnskapsoppsummeringer 
I systematiske kunnskapsoppsummeringer er den forskningsbaserte kunnskapen systematisk 
innhentet og sammenfattet. Cochrane Collaboration er en stor internasjonal organisasjon for 
oppsummering av evidens. De definerer systematiske oversikter som et forsøk på å sammenstille 
all empirisk evidens for å svare på et spesifikt forskningsspørsmål ved hjelp av eksplisitte systema- 
tiske metoder (Higgins & Green, 2011). I tråd med denne definisjonen kjennetegnes systematiske 
oppsummeringer ved at de:
1) har klare målformuleringer med forhåndsdefinerte kriterier for utvelgelse av studier.
2) benytter en eksplisitt og replikerbar metode.
3) bygger på systematisk søk etter forskningslitteratur med intensjon om å identifisere alle  

studier som innfrir inklusjonskriteriene. 
4) inneholder en vurdering av gyldigheten til funnene i de inkluderte studiene.
5) inneholder systematisk sammenstilling av resultatene fra de inkluderte studiene. 

Systematiske kunnskapsoversikter kan benyttes for å vurdere kunnskapsgrunnlaget for et bestemt 
tiltak (for eksempel Traumefokusert kognitiv atferdsterapi), men også andre problemstillinger 
som for eksempel effekten av en type tiltak (for eksempel foreldreveiledningsintervensjoner) eller 
effekten av en organisatorisk modell (for eksempel etablering av kommunepsykologordningen). 
Systematiske oversikter avhenger selvsagt av at det er gjennomført primærstudier på det området 
man er interessert i. 

Systematiske kunnskapsoppsummeringer i internasjonale tidsskrifter har ofte problemstillinger 
knyttet til effekten av en type tiltak, for eksempel foreldreveiledningstiltak gitt til barn med atferds-
vansker. Bredden i problemstillingen gjør at tiltakene som inkluderes kan være forskjellige, men 
også at antallet studier som inkluderes er høyt. Oppsummeringen gir ofte svar på mer over- 
ordnede spørsmål som f.eks. om foreldreveiledning generelt sett ser ut til å være en virksom  
strategi for å redusere atferdsvansker, og de kan gi svar på om enkelte komponenter ved tiltakene 
har betydning for effektene. Denne formen for problemstilling gir derimot ikke svar på om enkelte 
foreldretreningstiltak er virksomme og andre uvirksomme, slik oppsummeringene i Ungsinn gjør. 
 
Systematiske kunnskapsoversikter om en type intervensjoner basert på internasjonale studier 
kan gi god og nyttig informasjon, særlig i de tilfellene der det ikke finnes nordisk effektforskning. 
I enkeltbeslutninger om hvorvidt tjenestene skal implementere et konkret tiltak eller en behand-
ler ønsker å tilby et konkret tiltak, vil en oppsummering av kunnskapsgrunnlaget til det konkrete 
tiltaket være relevant. Formatene i ulike kunnskapsoppsummeringer og graderinger av evidens 
har alle sine styrker og svakheter, og sett i sammenheng utfyller de hverandre.

2.4 Effektevaluering av tiltak
Som tidligere beskrevet, er studier utført med eksperimentelle design (RCT) best egnet til å 
finne ut om et tiltak har den ønskede effekten. En eller flere grupper får et tiltak og en eller flere 
kontrollgrupper får enten et annet tiltak eller ingen tiltak. Ved en tilfeldig fordeling av personer 
mellom gruppene sikres det at gruppene i utgangspunktet er like og at eventuelle forskjeller i 
resultater mellom gruppene kan tilskrives tiltaket. Det er imidlertid ikke alltid mulig eller  
ønskelig å foreta et ekte eksperiment. Forskeren kan da benytte ulike kvasi-eksperiementelle  
design (Shadish, Cook & Campbell, 2002).  Studien kan inkludere en kontrollgruppe (uten 
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randomisering), eller den kan være utført uten sammenligningsgruppe (f.eks. et pre-test, post-
test design). Jo lengre bort man beveger seg fra “det sanne eksperimentet” desto svakere blir den 
indre validiteten, det vil si hvor sikre vi kan være på at det er tiltaket som har produsert effekten. 

2.5 Andre typer evalueringer
Det finnes ulike problemstillinger knyttet til evaluering av et tiltak. Ulike problemstillinger 
krever bruk av ulike forskningsdesign. Alle relevante spørsmål lar seg ikke besvare gjennom én 
enkelt studie. Om tiltaket leder til de ønskede effektene er et spørsmål man ofte vil ha svar på. Et 
annet kan være hvordan brukerne opplever tiltaket og om de selv synes at det hjelper.  Studier på 
denne type problemstillinger betegnes som brukertilfredshetsstudier og kan belyses ved hjelp av 
både kvalitative og kvantitative studier som intervjuer og spørreskjema. Fornøyde brukere er en 
verdi i seg selv, og det øker også sjansene for at tiltaket blir tatt i bruk slik det er tenkt. Høy grad 
av brukertilfredshet kan likevel ikke brukes som dokumentasjon på at tiltaket er virksomt. Flere 
studier viser derimot liten eller ingen sammenheng mellom brukerfornøydhet og effekter av til-
tak. Det vil si at mottakere av behandling har skåret høyt på fornøydhet selv om tiltaket ikke har 
vist effekt i forhold til symptomer og funksjonsevne (Garland, Aarons, Hawley & Hough, 2003; 
Solberg, Larsson, & Jozefiak, 2015; Turchik, Karpenko, Ogles, Demireva & Probst, 2010).

Studier der aspekter ved gjennomføringen av tiltaket er undersøkt kalles implementeringsstudier. 
Det kan for eksempel dreie seg om tiltaket har en bedre effekt der det er godt implementert og 
forankret i organisasjonen enn andre steder der dette ikke er tilfelle. Det kan være undersøkelser 
av om tilbyderne av tiltaket utøver tiltaket slikt det er tenkt, om mottakerne av tiltaket deltar  
aktivt eller om utøverne er fornøyd med  tiltaket og bruken av det i praksis. I denne typen av 
studier anvendes en rekke design (eksperimentelle, kvasieksperimentelle og krysseksjonelle) 
avhengig av den spesifikke problemstillingen.   

Videre gir kost-nytte studier svar på om et tiltak er lønnsomt. Tiltak som viser seg å ha god effekt 
og som både fagfolk og brukere liker, kan godt vise seg ikke å være lønnsomme fordi kostnadene 
er for store i forhold til den økonomiske gevinsten man oppnår ved å benytte tiltaket. I kost-nytte 
studier foretas beregninger basert på de estimerte kostnadene ved å tilby tiltaket, forekomsten av 
problemet og kostnadene ved ikke å anvende tiltaket. En problemstilling i slike studier er om de 
samfunnsmessige kostnadene ved å ikke tilby et bestemt tiltak overstiger kostnadene ved å anven- 
de tiltaket. Eksempler på samfunnsmessige utgifter som konsekvens av dårlig psykisk helse er 
skolefrafall, svakere tilknytning til arbeidslivet, økt sykelighet, trygdeytelser eller økt kriminalitet.

2.6 Hva er en god effekt?
I en empirisk undersøkelse av et tiltaks effekt, er det to ting som vurderes i forhold til selve resul-
tatene. Det ene er om resultatene er statistisk signifikante, det vil si om vi kan stole på at vi har et 
reelt funn og at resultatet ikke skyldes tilfeldigheter. Det andre er hvor store effektene er. Disse to 
tingene henger sammen, og litt upresist kan man si at signifikans er et resultat av effektens stør-
relse og antallet personer i studien. Dette innebærer at store effekter kan bli signifikante selv om 
utvalget er lite, og tilsvarende kan selv små effekter bli signifikante dersom utvalget er stort. 

Når en skal vurdere resultatene av en effektstudie, er det ikke forskerens konklusjoner eller for-
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tolkninger av egne data, men tallene i seg selv som bør vurderes. For at det skal være enklere 
å sammenligne funn fra flere studier der ulike kartleggingsverktøy er brukt, er det ønskelig 
at resultatene finnes på en felles målestokk. Det er for eksempel ikke så lett å sammenligne to 
temperaturer når de er oppgitt i Celsius og Fahrenheit. Her finnes det flere muligheter avhengig 
av hvilke resultater som er presentert i studien. To vanlige måter å oppgi effektstørrelser på er 
korrelasjoner (r) eller standardiserte gjennomsnittsforskjeller (d eller g). Begge indeksene angir 
hvor stor effekt man har funnet og dermed hvilken nytte man kan ha av en intervensjon, eller 
hvor godt det er mulig å predikere en variabel ut ifra kjennskap til den andre variabelen. 

I noen studier presenteres resultatet som antallet friske i forhold til syke, eller antallet som har 
en diagnose sammenlignet med de som ikke har en diagnose. Dette resultatet kombineres med 
informasjon om hvorvidt personene har mottatt en intervensjon eller ikke. Resultatene kan da 
presenteres i form av en 2x2 tabell og effekten av behandlingen eller den aktuelle intervensjonen 
angis som odds-ratio (OR). En annen mulighet er å oppgi resultatet i form av prosenter som 
sammenlignes mellom grupper. Det vil si hvor mange prosent blir friske i behandlingsgruppen 
sammenlignet med i kontrollgruppen. 

Det finnes altså ulike indekser som angir effektens størrelse. Cohen og andre har angitt hva som 
kan betegnes som små, middels og store effekter, basert på sin erfaring med forskningsresultater 
innenfor helse- og samfunnsfag (Cohen, 1988). Disse betegnelsene må kun brukes som tommel- 
fingerregler, og effektene bør også vurderes opp mot hva som er vanlig innenfor det aktuelle 
området. For eksempel er det grunn til å forvente større effekter om man anvender et omfattende 
behandlingsopplegg på en gruppe som har alvorlige problemer sammenlignet med et universal-
forebyggende tiltak som retter seg mot alle, der de fleste ikke har noen problemer av den typen 
man ønsker å forebygge. Derfor må effektstørrelser vurderes i forhold til type tiltak som er  
vurdert, målsettinger og målgruppen for tiltaket samt hvilket design som er benyttet i studien 
(for mer informasjon om effektstørrelser se boks om effektstørrelser og Appendix B). 

2.7 Hvilke studier bygger vurderingen av evidens på?
Effektstudier
På bakgrunn av beskrivelser av et tiltaks målsetting, målgruppe og teoretisk forankring vurderer 
Ungsinn om det finnes relevante effektstudier som dokumenterer at tiltaket leder til det ønskede 
utfall.

Norske eller internasjonale studier?
En relativt stor del av forebyggingsarbeid, klinisk praksis og forskning i Norge bygger på erfarin-
ger fra andre land. Norske fagmiljøer har, i tillegg til å utvikle praksis og tiltak selv, lange tradi- 
sjoner for å la seg inspirere av erfaringer og forskning i utlandet. Samtidig kan man ikke automa-
tisk anta at et tiltak som er utviklet i utlandet, og som har vist gode effekter der, vil ha de samme 
effektene om det tas i bruk i Norge. De nordiske landene er imidlertid små og det er mange 
likheter i landenes kultur, historie, sosiale betingelser og velferdssystem. Derfor likestilles norske 
og nordiske studier i Ungsinn. Det innebærer en antakelse om at et tiltak som har god effekt i et 
av de nordiske landene vil ha samme effekt i andre nordiske land, gitt språklige og organisasjons-
messige tilpasninger. Internasjonale studier av høy kvalitet vil også kunne støtte opp om resulta-
ter fra nordiske studier eller anvendes som dokumentasjon dersom det ikke foreligger nordiske 
studier. Derfor inkluderes også internasjonale systematiske kunnskapsoppsummeringer om 
tiltakets effekt og positive vurdering av tiltaket i andre databaser i Ungsinns oppsummeringer.
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Om effekststørrelser 
Korrelasjonskoeffisienten (r) er en såkalt skala-uavhengig indeks, det vil si at størrelsen 
på korrelasjonen ikke er avhengig av hvilken enhet og nullpunkt som er benyttet for de 
aktuelle variablene. Dermed kan korrelasjoner fra undersøkelser som har benyttet seg 
av måleinstrumenter med ulike enheter, for eksempel to forskjellige tester på atferds-
vansker, sammenlignes. Korrelasjonskoeffisienten er et tall mellom -1,0 og + 1,0 der tallet 
angir styrken på sammenhengen og fortegnet angir retningen. Cohen (1988) foreslår 
som en hovedregel at en tolker størrelsen (absoluttverdien) på korrelasjoner som  
r = 0,10 er  en liten effekt, 0,30  er en middels effekt og 0,50 betegnes som en stor 
effekt. 

I de tilfellene der forskjeller mellom grupper er presentert, for eksempel mellom en  
eksperimentgruppe og en kontrollgruppe, oppgis som oftest begge gjennomsnittene 
og de tilhørende standardavvikene. Siden størrelsen på denne gjennomsnittsforskjellen 
blant annet avhenger av enhetene til måleinstrumentene som er brukt, er det vanlig å ut-
trykke forskjellen mellom gjennomsnittene i form av en standardisert forskjell. Formelen 
for å beregne denne effektstørrelsen er gitt ved: (M1- M2 )/SD, der SD står for standard- 
avvik og M1 og M2 er de to gjennomsnittene (se f.eks Martinussen, 2010). Man kan her 
velge å dele på standardavviket fra kontrollgruppen (Glass, McGraw & Smith, 1981).  
En annen mulighet og mer vanlig framgangsmåte er å bruke et vektet gjennomsnitt av 
standardavvikene fra begge gruppene (dvs. både eksperiment- og kontrollgruppen). 
Dette vil i det lange løp gi det beste estimatet på populasjonsstandardavviket. Denne 
indeksen betegnes som Hedges g og formelen er gitt ved: g = (M1- M2 ) /SD pooled der SD pooled 
er gitt ved
  

Når det gjelder fortolkning av slike indekser som Hedges g så vil g = 1 innebære at  
forskjellen mellom gjennomsnittene i eksperiment- og kontrollgruppen er ett standard 
avvik, mens g = 0 innebærer at det er ingen forskjell mellom gjennomsnittene. Cohens d 
er en tilsvarende indeks som også uttrykker en standardisert gjennomsnittsforskjell, men 
der SDpooled er beregnet litt annerledes. Det utgjør i praksis liten forskjell om man bereg-
ner Cohens d eller Hedges g, og fortolkningen er den samme. Cohens (1988) betegnelser 
for hva som er en liten, middels eller stor effekt kan anvendes for å betegne disse effekt-
størrelsene. For standardiserte gjennomsnittsforskjeller (Hedges g eller Cohens d) så 
er 0,20 liten, 0,50 middels og 0,80 betegnes som en stor effekt. 

OR er forholdet mellom betingede odds, og dersom det ikke er større odds for å bli frisk 
om man mottar behandlingen sammenlignet med fravær av behandling så vil OR bli 1,0. 
For odds ratios er det foreslått følgende betegnelser OR = 1,68 (liten effekt), OR = 3,47 
(middels effekt) and OR  = 6,71 (stor effekt) (Chen, Cohen & Chen, 2010). Tilsvarende 
verdier for OR lavere enn 1,0 er 0,60 (liten), 0,29 (middels) og 0,15 (stor).
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2
)1()1(

21

2
22

2
11

−
−+−

=
+ nn

SDnSDnSDpooled



22   Ungsinn

Likhet mellom tiltaket som undersøkes og tiltaket i studien
Det hender at tiltak som har samme navn, viser seg å være utført forskjellig, særlig når de er til-
passet ulike land. Andre ganger kan tiltak være inspirert av hverandre eller den samme grunnlags- 
tenkningen slik at tiltak med ulike navn ligner mye på hverandre innholdsmessig. Når et tiltak 
skal vurderes for Ungsinn skal derfor forfatteren forsikre seg om at studier som inkluderes i 
kunnskapsoppsummeringen omhandler det samme tiltaket som skal vurderes for Ungsinn, og at 
kulturelle faktorer i studien er nokså like norske forhold. 

Kvalitet på forskningslitteraturen
Forskningsresultater bør primært publiseres gjennom fagfelle-vurderte artikler. Dette fordi det 
ligger en kvalitetskontroll i fagfelle-systemet som innebærer at flere forskere (to eller tre) har 
gjennomgått artikkelen kritisk sammen med en redaktør. Dårlige artikler vil ofte bli avvist, mens 
forfatteren andre ganger får anledning til å revidere artikkelen og sende den inn på nytt. Det er 
svært sjelden at artikler blir trykket uten at de har vært revidert en eller flere ganger. Likevel kan 
det også blant publiserte artikler være store forskjeller i kvalitet, og fagfellesystemet gir ingen 
garanti for at arbeidene er feilfrie eller uten mangler. 

Et annet viktig aspekt ved å benytte publiserte artikler som kilde, er at de fleste tidsskrifter følger 
en mal for hvilken informasjon som skal rapporteres (for eksempel informasjon om deltakere, 
instrumenter og prosedyre), samt at resultatene ofte er rapportert tilstrekkelig detaljert i form av 
tekst og tabeller. En viktig grunn til dette er at det gjør det mulig for andre forskere å replikere 
studien. I tillegg kan leseren gjøre egne vurderinger av resultatene. En skal i en publisert artikkel 
få innsikt i sterke sider, men også feil og mangler ved forskningen. Dermed vil leseren selv kunne 
vurdere hvilke konsekvenser kvaliteten på forskningen som rapporteres måtte ha for fortolk- 
ningen av funnene. Et annet aspekt ved publiserte artikler er at de er offentlig tilgjengelige. Dette 
muliggjør faglige diskusjoner og offentlig debatt om studier og resultater. 

Doktorgradsavhandlinger har vært gjenstand for en faglig komitévurdering, og i tillegg består de 
ofte av publiserte eller antatte artikler. Resultater kan også være presentert i publikasjoner som i 
mindre grad er gjort tilgjengelige for et større publikum og som kanskje mangler en fagfellevur-
dering. Eksempler på dette kan være interne rapporter, master-/hovedoppgaver, konferanse- 
rapporter og bokkapitler. 

Når kunnskapsoppsummeringer skal utarbeides for Ungsinn er det av disse grunnene ønskelig at 
studiene som inkluderes er publisert i form av fagfelle-vurderte artikler. For øvrige publikasjoner 
vil kvaliteten på arbeidet og detaljnivået på presentasjonen av metoder og resultater avgjøre om 
de kan inkluderes. Dette innebærer at informasjon om deltakere, måleinstrumenter og prosedyre 
(inklusive forskningsdesign) må være rapportert, og resultatene må foreligge i form av tekst og 
tabeller. Det skal være mulig å vurdere både om resultatene er signifikante, hvor store effekter 
som er oppnådd samt metodiske svakheter ved studien. Forskerens oppsummering av egne  
funn vil ikke være tilstrekkelig dokumentasjon for vurderingene i en Ungsinnartikkel, ei heller 
populariseringer av resultatene i form av avisartikler og leserinnlegg. 

Oppsummert er det ønskelig med fagfellevurderte publikasjoner, men andre kilder kan anvendes 
dersom de inneholder tilstrekkelig detaljert informasjon slik at studien kan vurderes og replikeres. 
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2.8 Implementeringskvalitet
Fixsen, Naoom, Blasé, Friedman og Wallace (2005) definerer implementering som spesifiserte  
aktiviteter som er nødvendig for å gjennomføre et bestemt tiltak i praksis. Det er snakk om en 
planlagt og målrettet prosess. Implementering handler med andre ord om den komplekse proses-
sen det er å etablere og integrere forskningsbaserte tiltak i vanlig praksis. Implementerings- 
kvalitet er et mål på om et tiltak er tatt i bruk i praksis på en måte som møter de nødvendige 
standarder for å oppnå tiltakets ønskede effekter (Meyers, Durlak & Wandersman, 2012). Det 
viser seg å være en sterk sammenheng mellom tiltakseffekt og implementeringskvalitet, der høy 
implementeringskvalitet gir betydelig bedre effekter (Derzon, Sale, Springer & Brounstein, 2005; 
Durlak & DuPre, 2008; Sørlie, Ogden, Solholm & Olseth, 2010). For å med rimelig grad av sikker-
het kunne si at et tiltak vil være virksomt brukt i ordinær praksis, vil det altså være nødvendig 
med både positive resultater fra gode effektivitetesstudier og systemer som sikrer implemen- 
teringskvaliteten når tiltaket tas i bruk av ulike tjenester.  

For å sikre god implementeringskvalitet må tiltaket etableres i relevante organisasjoner på en slik 
måte at personalet som skal tilby tiltaket har de nødvendige ferdigheter for å utøve tiltaket, at 
ferdighetene vedlikeholdes over tid, og at de har rammebetingelser for å kunne utøve tiltaket. 

Det er flere kjente faktorer som viser seg å utgjøre en risiko for mislykket implementering. Én 
slik faktor er svak opplæring og manglende faglig oppfølging av utøvere som anvender tiltaket. 
Ett kurs eller utsendelse av materiell til selvstudier gir liten sannsynlighet for at personalet som 
skal utøve tiltaket, oppnår den nødvendige kompetanse. En annen faktor er motstand mot å 
etablere tiltaket i personalgruppen. Slik motstand kan tyde på at det ikke er gjort nødvendige 
forarbeider i organisasjonen eller at tiltaket strider mot organisasjonens ideologi. En tredje faktor 
er at tiltaket har svak forankring i organisasjonen. Nye tiltak er ofte forankret hos ildsjeler som 
ikke har den formelle myndighet i organisasjonen til å innføre nye tiltak. En fjerde faktor er at 
utøverne av tiltaket beveger seg bort fra tiltakets opprinnelige innhold og progresjoner. Effekten 
viser seg ofte å forsvinne når et tiltak endres eller gjennomføres på andre måter enn de som viste 
seg virksomme i tiltakets opprinnelige form (Frank & Frank, 1991; Hukkelberg & Ogden, 2013). 
Dette kan komme av at utøverne på eget initiativ fjerner komponenter de ikke liker eller modi- 
fiserer dem ut fra egne idéer, at utøvere bruker kortere tid på arbeid med tiltaket eller at varig-
heten av tiltaket kortes ned. En femte faktor er at organisasjoner ofte «glemmer» tiltak som er en 
del av den ordinære praksisen. Glemselen kan for eksempel forårsakes av lederskifte eller  
utskiftninger av personale. Den sjette og siste faktoren vi vil trekke frem er at organisasjoner  
kan ha mangelfulle systemer for vedlikehold av ansattes kompetanse over tid. 

Kvalitet på implementeringen vil være avhengig av faktorer både hos tilbyder (tiltakseier) og 
hos organisasjoner som skal ta i bruk tiltaket. Om tiltakseier tilbyr lite implementeringsstøtte 
og mangler eller har dårlige systemer for kvalitetessikring, vil kvaliteten på implementeringen i 
stor grad være avhengig av hvordan den enkelte tjeneste velger å ta i bruk tiltaket. Undersøkelser 
viser også da at man får større variasjon i hvordan tiltaket utøves og svakere effekter  
(Hukkelberg & Ogden, 2013). Det er derfor viktig at evidensbaserte tiltak har en strategi som 
sikrer god implementering og vedlikehold av kvaliteten på tiltaket over tid. 

Med utgangspunkt i de mange fallgruvene som forskning på implementering av tiltak har vist, 
har forskere sammenfattet en modell som angir fire faser i en implementeringsprosess (Meyers, 
Durlak & Wandersman, 2012). De fire stadiene bygger på hverandre og implementerings- 
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kvaliteten for et gitt tiltak vil avhenge av prosesser i alle stadiene.

Fase 1 – Initiale vurderinger av settingen der implementeringen skal skje
I denne fasen kartlegges forekomst av ulike helse- og psykososiale problemer og behovet som et 
gitt tiltak skal avhjelpe. I tillegg kartlegges ressurser hos aktuelle utøvere av tiltaket. Hensikten 
er å dimensjonere et tiltak i forhold til behovene og å kunne velge riktig tiltak og riktig arena for 
anvendelse av tiltaket. Her kartlegges også hvorvidt organisasjonen er forberedt på å ta i bruk til-
taket og om det ligger til rette for implementering på det faglige og praktiske plan. Noen evidens-
baserte tiltak har egne spørreskjemaer som kartlegger organisasjonens situasjon og villighet til å 
ta imot et tiltak. Svarene på spørreskjemaet danner grunnlaget for en kontrakt mellom organisa-
sjonen (for eksempel en kommune) og tilbyderen. 

Etter at relevante kartlegginger og behovsanalyser er gjennomført tas beslutninger om å ta i bruk 
et tiltak. For å sikre en trygg formell forankring av et tiltak bør ledere og besluttningstakere  i 
både tilbyders og mottakers organisasjoner delta i beslutningsprosessen. Kontakten flyttes fra 
individnivå til systemnivå og det bør fattes politiske og administrative vedtak. 

Beslutninger om å dekke nødvendige behov ved å implementere nye tiltak krever en strategi 
for hvordan en eller flere tjenester utvikler kapasitet til å ta i bruk tiltaket i en gitt organisasjon. 
Etablering av samarbeid med ulike parter og mellom ulike tjenester, samt å utvikle et optimistisk 
og støttende klima for endringer er en sentral faktor i endringsprosesser av høy kvalitet. Arbeid 
i den første fasen av en implementeringsprosess setter fokus på om organisasjonen som skal ta i 
bruk tiltaket oppfyller de kravene som stilles for at tiltaket skal ha den ønskede effekt.

Fase 2 – Etablering av en struktur for implementeringen
Det må etableres en organisert struktur i arbeidet med implementering av nye tiltak for å styre 
prosessen. Utvikling av en plan for implementeringen og etablering av implementeringsteam er 
sentrale komponenter i endringsarbeid av høy kvalitet. Det må være helt klart hva som skal skje, 
når ulike aktiviteter skal inntreffe, samt hvem som har ansvar for hva i prosessen. De to første 
fasene i denne modellen er forberedelser før et nytt tiltak tas i bruk.

Fase 3 – Opprettholdelse av struktur når en implementering er i gang 
I denne fasen starter opplæring og veiledning av de ansatte som skal ta det nye tiltaket i bruk, 
samt at nye rutiner knyttet til iverksettelse og bruk av det nye tiltaket trår i kraft. De viktigste 
elementene i denne fasen er at det gis tilstrekkelig støtte (faglig og teknisk) i organisasjonen, at 
prosessen overvåkes og evalueres, samt at det finns mekanismer for tilbakemeldinger og korrige-
ring underveis i prosessen.

Fase 4 – Forbedring av fremtidig bruk av tiltaket og vedlikehold
I denne fasen evalueres implementeringen på bakgrunn av erfaringene i prosessen og resul- 
tatet av endringsarbeidet. Oppsummering av styrker og svakheter i arbeidet, samt hva som må 
gjøres for å oppnå de ønskede effekter av et tiltak danner grunnlaget for det videre arbeidet. 
Kvalitetstrusler som følge av modifisering av tiltaket kan for eksempel motvirkes gjennom bedre 
monitorering av praksis (evaluering av implementeringen), med påfølgende innsats fra tilbyders 
side dersom det oppdages at tiltaket ikke gjennomføres slik det er tenkt i en bestemt tjeneste. 
Kvalitetstrusler som manglende kompetanse eller frafall av kompetente fagfolk kan motvirkes 
gjennom godkjennings- eller sertifiseringsordninger, kontinuerlig veiledning, oppfriskningskurs 
og regelmessige kompetansepåfyll. 
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3. Faktorer som 
 vurderes i Ungsinn
Det som ligger til grunn for vurdering og klassifisering av enkelttiltak i Ungsinns artikler er hvor 
godt tiltaket  er beskrevet, dets teoretiske forankring, resultater fra eventuelle effektevalueringer 
og tiltakets implementeringsstrategi. Dette er sider ved et tiltak som enten gir informasjon om 
dets effekter eller som har betydning i utvikling av denne kunnskapen. De ulike aspektene bygger 
naturlig på hverandre. En god beskrivelse er en forutsetning for å kunne utarbeide en teoretisk 
forankring av de tenkte mekanismene i tiltaket. Både beskrivelsen og den teoretiske forankringen 
ligger til grunn når en skal undersøke tiltakets mulige effekter. En strategi som sikrer god kvalitet 
i implementering og spredning av tiltaket er dernest nødvendig for at de effektene som er funnet 
gjennom forskning, opprettholdes når tiltaket tas i bruk i ordinær praksis (Fixsen m. fl. 2005; 
Greenhalgh, Robert, Macfarlane, Bate & Kyriakidou, 2004; Durlak & DuPre, 2008; Meyers m. fl.., 
2012; Sørlie .m. fl., 2010).

3.1 Beskrivelsen av tiltaket 
For at et tiltak skal kunne evalueres må en skriftlig og fullstendig presentasjon av tiltaket være 
tilgjengelig for andre enn de som har utviklet tiltaket selv, for eksempel gjennom en manual 
eller håndbok, fagartikler, bøker eller lignende. Mange tilbydere av spesifikke tiltak har utviklet 
eget materiell for å beskrive sine tiltak. Beskrivelsen bør som et minimum gi innsikt i hva som 
er tiltakets målsettinger, hvem tiltaket er ment for og hvordan det gjennomføres. Det sentrale 
her er å gjøre implisitte forutsetninger i tiltaket eksplisitte. En mer detaljert beskrivelse kan også 
inneholde:
• En grundig beskrivelse av problemet/fenomenet tiltaket er beregnet for. 
• Nøyaktig angivelse av målgruppen med inklusjons- og eksklusjonskriterier. 
• Informasjon om i hvilke type tjenester tiltaket kan tilbys. 
• Detaljerte manualer/veiledere for dem som utøver tiltaket. 
• Materiell til mottakere av tiltaket. 
• Prosedyrebeskrivelser/veiledere for opplæring av utøvere. 

Ulike undersøkelser kan bidra til å styrke beskrivelsen av et tiltak. Det kan for eksempel være 
kvalitative studier, brukerfornøydhetsundersøkelser, gjennomførbarhetsundersøkelser, case- 
studier, effektstudier med svært få deltakere eller egenevaluering/oppsummering av erfaringer. 
En god beskrivelse gir et bilde av om det er en logisk sammenheng mellom målsettingene, 
målgruppe og metoder i tiltaket. Essensen i en god beskrivelse av et tiltak kan sammenfattes slik: 
Tiltak X gir utfall Y for målgruppen Z.

Sagt med et tenkt konkret eksempel fra praksisfeltet kan dette omformuleres til påstanden: 
Foreldreveiledningsprogrammet (program X) for foreldre med barn i alderen 1-3 år (målgruppe 
Z) reduserer omsorgssvikt fra primære omsorgsgivere (utfall Y). Kvaliteten og presisjonen på 
beskrivelsene av et tiltak vil ha betydning for muligheten for senere å kunne utvikle et teoretisk 
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fundament og dokumentasjon på tiltakets effekt. Dette leder oss til kravet om at evidensbaserte 
tiltak også må være teoretisk forankret.

3.2 Teoretisk forankring 
Ordet teori kommer fra det greske verbet ”teorien” som betyr å beskue, betrakte, gjennomtenke 
eller reflektere. En teori er en påstand som knytter sammen begreper og hypoteser om et feno-
men. Denne kan danne utgangspunkt for empiriske undersøkelser som bekrefter eller avkrefter 
påstandens gyldighet. Teori er relevant for vurderingen av kvaliteten på et tiltak fordi teori kan 
forklare hvorfor tiltak X gir utfall Y for målgruppen Z. I det teoretiske grunnlaget ønsker man å få 
frem en forklaring (som refleksjoner, spekulasjoner, forklaringer av et fenomen) av sammen- 
hengen mellom tiltakets fremgangsmåte og dets utfall for målgruppen. Teori og empiri (data) 
står i et gjensidig avhengighetsforhold til hverandre på den måten at empiriske undersøkelser av 
“virkeligheten” bidrar til å styrke, videreutvikle, endre eller forkaste gamle teorier. Det er dette 
som er tankegangen bak idealet om kunnskapsspiralen. En teoris holdbarhet testes mot empiriske 
data. Hvis data er slik teorien antar, videreutvikles teorien, hvis ikke forkastes den. 

Noen teorier er spesifikke i å forklare mekanismer for endring, mens andre teorier har karakter 
av å være mer universelle forklaringsmodeller av menneskelig atferd eller utvikling. Eksempler 
på en mer generell teoretisk tilnærming kan en blant annet finne på skoleintervensjoner der  
elevene lærer om ulike aspekter ved psykisk helse (Bjørknes & Eng, 2012; Lauritzen, 2012). 
Tiltakene er basert på salutogenesemodellen (se for eksempel Antonovsky, 1979) der en tenker 
seg at alle mennesker har ressurser til å takle hverdagslivets utfordringer. Dette er en prosess som 
fremmes ved opplevelse av indre sammenheng og mening ved handlinger. Ved å gi elevene større 
forståelse for psykisk helse gjennom skoleintervensjonene, antar man dermed at denne forståelsen 
styrker deres evne til å ta vare på sin egen helse. 

En mer spesifikk teori bør ta utgangspunkt i relevante utfallsvariabler og beskrive de tenkte 
endringsmekanismene bak tiltaket. Den bør inkludere en klar konseptuell modell som klar-
gjør sammenhengen mellom aktiviteter i tiltaket og det forventede utfall. Et eksempel kan være 
foreldreveiledningstiltak med målsetting om å redusere atferdsvansker hos barn. Det teoretiske 
rasjonalet kan for eksempel være forankret i «The Coercion theory». Teorien beskriver hvordan 
ubehagelig stimuli fra en person kan utløse negativ atferd hos den andre i samspillet mellom de 
to personene. Den negative atferden blir igjen et ubehagelig stimuli, og på denne måten etablerer 
de to personene et negativt samspillmønster som blir automatisert. Personer med gode sosiale 
ferdigheter lærer seg å bruke prososiale teknikker for å bryte det negative samspillet. Gjennom 
foreldreveiledningen endres oppdragelsesstilen til foreldrene fra negativ og straffende til positiv 
og oppmuntrende. På denne måten blir foreldrene bevisst sin rolle i samspillet og lærer seg  
positive teknikker som reduserer atferdsvanskene hos barna.

3.3 Evalueringer 
I Ungsinns artikler vurderes både kvaliteten på studiene og de konkrete resultatene. Kvaliteten 
på studiene har betydning for hvor pålitelige resultatene er. Resultatene vurderes med tanke på 
effektenes størrelse og klinisk relevans av disse (se kapittel 5).
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3.4 Implementeringskvalitet
Et tiltak som er dokumentert virksomt gjennom effektforskning, må implementeres på en god 
måte for at effektene skal opprettholdes i alminnelig praksis. Om implementeringen er god, 
avhenger både av innsatsen i organisasjonen som implementerer tiltaket og av tilbyder. Tilbydere 
har imidlertid mulighet til å tilrettelegge for en god implementering gjennom en godt utviklet 
implementeringsstrategi. 

Vurdering av implementeringskvalitet i Ungsinns artikler er vurdering av om tiltakene er til-
rettelagt for full spredning (se avsnitt 4.3). Det vil si om tiltakseier har en strategi som legger 
til rette for god kvalitet gjennom alle fasene av implementeringsprosessene når ulike tjenester 
skal ta i bruk tiltaket. Strategien kan beskrive hvordan tilbyder legger til rette for dialog mellom 
tilbyder og organisasjon som skal implementere, bidrar til politisk og administrativ forankring av 
implementeringen, bidrar til at nødvendige ressurser prioriteres, forbereder organisasjonen, gir 
tilstrekkelig opplæring og ferdighetstrening og har tilbud som gjør at organisasjonene klarer å 
vedlikeholde kompetansen over tid. I Ungsinn omfatter vurdereringer av implementerings- 
kvalitet aspekter som i implementeringsforskningen refereres til som kjernekomponenter for god 
implementering (Fixsen, Blase, Naoom & Wallace, 2009).   
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4. Skåring av        
 kvalitet i Ungsinn
4.1 Skåring av beskrivelsens kvalitet
Ulike aspekter ved beskrivelsen av tiltaket vurderes på en tredelt skala fra «ikke beskrevet» til 
«godt beskrevet». Disse er angitt i tabell 2. 

Tabell 2. Skjematisk oversikt over skåring av beskrivelsens kvalitet

DIMENSJONER I BESKRIVELSEN IKKE  NOE  GODT 
 BESKREVET BESKREVET BESKREVET
 
Problembeskrivelse   
Målgruppe   
Hovedmål   
Sekundærmål   
Utforming av tiltaket   
Metoder som benyttes   
Kjerneelementer/fleksibilitet   
Utøvere av tiltaket   
Manual/veileder for utøvere   
Materiell for mottakere av tiltaket   
Undersøkelser som styrker beskrivelsen    

Dimensjoner ved beskrivelsen av tiltaket som vurderes:

Problembeskrivelse:
Problemområdet er beskrevet med for eksempel omfang, risikofaktorer, konsekvenser av  
problemet, samvariasjon med andre problemer eller risiko for å utvikle andre vansker.

Målgruppe:
Målgruppe er beskrevet med relevante karakteristika. Inklusjons- og eksklusjonskriterier er 
oppgitt.

Hovedmål:
Det kommer tydelig frem av beskrivelsen hva som er tiltakets hovedmål.

Sekundærmål:
Det kommer tydelig frem av beskrivelsen om tiltaket har sekundærmål og hva de er. Dette kan 
for eksempel være reduksjon av risikofaktorer eller fremming av beskyttelsesfaktorer, eller det 
kan være målsettinger som anses som mindre betydningsfulle enn hovedmål.
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Utforming av tiltaket
Det kommer frem av beskrivelsen hvordan tiltaket er organisert og strukturert. For eksempel om 
det skal tilbys i grupper eller individuelt, hvem som er tilbydere, varighet, hyppighet, tematisk 
struktur, rekkefølge, progresjon og lokalisering av aktiviteter.

Metoder som benyttes
Det fremkommer av beskrivelsen hvilke type metoder som benyttes for å oppnå de ønskede 
målene (for eksempel: kognitive teknikker, atferdsterapi eller psykoedukasjon) samt de konkrete 
metodene som benyttes (for eksempel praktiske øvelser, hjemmelekser, videofilm eller rollespill).

Kjerneelementer og fleksibilitet
Det kommer frem av beskrivelsen hva som anses som helt nødvendige kjerneelementer i utøvel-
sen av tiltaket, og på hvilke områder det er rom for fleksibilitet.

Utøvere av tiltaket
Det fremkommer hvem som kan tilby tiltaket. Det kan være hvilke profesjonsgrupper som kan 
utøve tiltaket, hvilken opplæring som er nødvendig og ved hvilke tjenester tiltaket kan tilbys.

Manual/Veileder
Det foreligger en manual/veileder for utøverne som beskriver detaljert hvordan tiltaket skal 
utøves.

Materiell for mottakere av tiltaket
Det foreligger materiell til mottakere av tiltaket.

4.2 Skåring av forskningsmetodisk kvalitet  
For hver studie skåres fem ulike metodologiske aspekter som er skissert i tabell 3. Hvert aspekt 
vurderes på en skala fra 0 til 4. Skåringen av hver studie oppsummeres både med en poengskåre 
for hvert aspekt, en gjennomsnittlig skåre og en helhetlig beskrivelse.

Tabell 3. Skåring av forskningsmetodisk kvalitet

STUDIE 1. STATISTISKE  2. MÅLING  3. INDRE  4. TRO MOT 5. YTRE  GJ. SNITT
   ANALYSER    VALIDITET    TILTAKET   VALIDITET

Studie 1

Studie 2

........ 

Studie K 
 
Note. Skalaen som benyttes er: 0 = ikke rapportert eller undersøkt, 1 = dårlig/utilfredsstillende,  
2 = tilfredsstillende, 3 = godt, 4 = svært godt.
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1) Statistiske analyser
Her vurderes det om de statistiske analysene er adekvate og at nødvendige forutsetninger for å 
anvende disse er oppfylt. De statistiske analysene må være tilpasset det aktuelle designet som er 
brukt i studien (Shadish et al., 2004). Det vurderes om studien hadde tilstrekkelig statistisk styrke 
(statistical power), og om det er gjort frafallsanalyser. Det må også være rapportert effekt- 
størrelser i tillegg til de aktuelle signifikanstestene eller resultater slik at det er mulig å beregne 
disse. Signifikansnivået bør være på minimum p < 0.05 og effektene være i forventet retning. Det 
må ikke foreligge signifikante negative effekter på sentrale variabler. Effektstørrelsene kan presen-
teres i en tabell eller i teksten (se Appenix A- forfatterveiledning) der man angir effekter for de 
mest relevante utfallsmålene (f.eks. atferdsvansker) og vurderer disse i forhold om de kan sies å 
være av praktisk/klinisk betydning. I Appendix B er det presentert informajon om beregning av 
effektstørrelser i flernivåanalyser.

2) Måling (reliabilitet og validitet)
Her vurderes målingenes reliabilitet og validitet med tanke på det aktuelle formålet. Det er  
fordelaktig at det anvendes måleinstrumenter som er vel utprøvd, og der relevant reliabilitet  
og validitet er undersøkt fortrinnsvis på norske eller nordiske utvalg. Det er en styrke om  
reliabiliteten er estimert for det aktuelle utvalget. Se Psyktestbarn.no for en nærmere beskrivelse 
av hvordan tester skal kvalitetssikres. Tilsvarende krav gjelder for andre målemetoder som  
observasjoner og intervju, det vil si at de er reliable og valide. Det er også ønskelig at de som  
kartlegger utfallsvariabler er «blind» for hvilket tiltak eller kontrollbetingelse deltakerne fordeles 
til og/eller har mottatt. Dette for å unngå at resultatet påvirkes av kjennskap til dette.  

3) Indre validitet
Det må fremkomme i hvilke grad det er sannsynliggjort at det ikke er trusler mot den indre 
validiteten i studien (dvs. at det er tiltaket som er årsak til endringen og ikke andre faktorer). I 
utgangspunktet er det sterkeste designet et ekte eksperiment eller RCT når problemstillingen er 
å avdekke om tiltaket har en effekt. Det finnes imidlertid også faktorer som kan true den indre 
validiteten til et slikt design, for eksempel stort frafall eller svært ulikt frafall i de to gruppene. 
En annen feilkilde er såkalt smitteeffekt/diffusjon mellom eksperiment- og kontrollbetingelsen 
for eksempel ved at deltakere i kontrollbetingelsen prøver å få tilgang på det samme tiltaket som 
intervensjonsgruppen har fått. 

Kvasi-eksperimentelle design kan ha ulike former for kontroll/sammenligningsgrupper. I sin 
enkleste form vil testpersonene selv utgjøre kontrollbetingelsen, for eksempel i form av en 
pretest-posttest design. I et slikt design vil det være mange trusler mot den indre validiteten, for 
eksempel historie (andre ytre faktorer som har forårsaket endringen) eller modning (personene 
endrer seg som en følge av at tiden har gått og ikke på grunn av tiltaket).  Studier med kvasi- 
eksperimentelle design kan også ha ulike former for sammenligningsgrupper. Disse kan være 
grupper valgt fordi de ligner intervensjonsgruppen, andre ganger kan dette være mer tilfeldig og 
i verste fall en funksjon av selv-seleksjon. I vurderingen av designet blir det derfor viktig å vite 
hvordan gruppene er valgt ut, om eventuelle pre-test forskjeller er undersøkt og om dette er tatt 
hensyn til i analysene. Ulike andre trusler mot den indre validiteten er beskrevet hos Shadish, 
Cook og Cambell (2002). Alle truslene er ikke like relevante i alle kontekster, og det må derfor 
vurderes hva som er relevant for den enkelte studien (se tabell 4). Andre eksempler på kvasi- 
eksperiementelle design som kan være aktuelle å anvende i effektivitetsstudier, er kohorte-studier 
eller «stepped wedge trial (SWT) (Brown & Lilford, 2006). I SWD introduseres tiltaket for alle 
deltakerne eller grupper av deltakere, men på ulike tidspunkt. Dette kan være en aktuell 
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framgangsmåte i situasjoner der det av praktiske eller etiske hensyn vil være problematisk å 
la være å tilby tiltaket til noen. På slutten av tiltaksperioden har alle mottatt tiltaket, men tids-
punktet dette skjer på er tilfeldig (random). Ved longitudinelle kohorte design (selection cohorts 
design), som blant annet er brukt i evaluering av skolebaserte tiltak, introduseres tiltaket på hele 
skolen og for alle klassetrinn. Etter en tid (for eksempel ett år etter innføringen av tiltaket) sam-
menlignes et gitt klassetrinn med samme klassetrinn på pre-test tidspunktet (Olweus, 2005). 

4) Tro mot tiltaket
Dette punktet handler om i hvilken grad man har forsikret seg om at behandlingen/tiltaket leve-
res i tråd med intensjonene og på lik måte til alle deltakerne. En måte å sikre dette på er gjennom 
manualer og opplæring til de som skal gjennomføre tiltaket, og ved å etablere systemer som 
kvalitetssikrer dette i løpet av studien, for eksempel gjennom sjekklister eller videoanalyser (se 
for eksempel Mowbray, 2003). 

5) Ytre validitet 
Ytre validitet forstås som i hvilken grad resultatene fra studien kan generaliseres, for eksempel 
over tid (er det gjennomført oppfølgingsstudier), til det virkelige liv (fra idelle betingelser til  
ordinære tjenester/arenaer) eller til andre målgrupper (f.eks andre aldersgrupper). Hvilke gene-
raliseringer som er aktulle må vurderes utifra det aktuelle tiltaket og det som er problem- 
stillingen i Ungsinn-artikkelen, nemlig om tiltaket kan antas å være virksomt brukt i vanlig  
praksis.  I forhold til dette punktet kan det være aktuelt å vurdere om studien er gjennomført 
under samme betingelser som når det vil bli gitt i vanlig prakis, og i hvilken grad det er gjort 
oppfølgingsstudier for å se om effekten(e) holder seg over tid, for eksempel etter 6 mnd., 12 mnd. 
eller lengre tid. Hva som er en rimelig oppfølgingsperiode avhenger av type tiltak, omfang, for-
mål og alderen på barna. Tilsvarende for generaliseringer til andre settinger enn det studien er 
gjennomført i og andre målgrupper kreves som regel egne studier som belyser dette om da ikke 
den aktuelle studien inneholder flere aldersgrupper og settinger. 

De fem metodiske aspektene som vurderes for hver studie er oppsummert i tabell 4 i form av 
kontrollspørsmål som Ungsinnforfatteren må vurdere. 



34   Ungsinn

Tabell 4. Oversikt over metodiske aspekter som vurderes for hver studie 

1. STATISTISKE ANALYSER

Hvilke analyser er gjennomført for å avdekke effekter?
Er analysene adekvate og vurdert opp mot det aktuelle designet som er benyttet?
Er de statistiske forutsetningene for analysen oppfylt?
Har studien tilstrekkelig statistisk power?
Er frafall rapportert og vurdert?
Er det gjort frafallsanalyser og evt. ITT (Intention to Treat) analyser?
Er det rapportert effektstørrelser eller resultater som kan konverteres til effektstørrelser?

2. MÅLING (RELIABILITET OG VALIDITET)

Er det rapportert relevant reliabilitet for de ulike måleinstrumentene basert på det aktuelle utvalget  
(f.eks. i form av Cronbachs alpha)?
Er reliabiliteten tilstrekkelig, spesielt på sentrale utfallsvariabler? 
Har måleinstrumentene god begrepsvaliditet, for eksempel ved at veletablerte måleinstrumenter er  
benyttet, eller at dette er dokumentert på annen måte?
Har man anvendt flere informanter (f.eks. barn, foreldre, lærere)?
Norsk/nordisk tilpasning: Benyttes måleinstrumenter som er utviklet i utlandet og som er oversatt til norsk? 
Hva er i tilfelle kvaliteten på dette arbeidet og hvor godt dokumentert er det at de psykometriske egen- 
skapene er gode/tilstrekkelig for den norske versjonen?
Ved intervju eller observasjonsdata: Er reliabilitet og validitet undersøkt?

3. INDRE VALIDITET – ÅRSAKSSAMMENHENG 

Hvilket design er benyttet (RCT, kvasi-eksperiment, kohort, osv.)?
Hvordan er randomiseringen gjennomført (hvis RCT)? Ved kvasi-eksperimentelle design med sammen- 
ligningsgruppe: Hva er gjort for å sikre at gruppene blir så like som mulig?
Kan det være smitte/diffusjon mellom betingelsene?
Vurder om feilkilder som for eksempel historie, modning, testing, instrumentering, regresjon til gjennom-
snittet eller frafall er vurdert?
I hvilken grad har man vurdert og diskutert muligheten for feilkilder, samt foretatt seg noe for å eliminere 
disse?

4. TRO MOT TILTAKET/FIDELITY

Finnes det manualer og opplæring for de som gjennomfører tiltaket?
Er det i studien rapportert kvalitetssikringsprosedyrer som sikrer at tiltaket blir gjennomført i tråd med 
intensjonen og likt for alle deltagerne?

5. YTRE VALIDITET

Er det gjennomført flere studier, oppfølgingsundersøkelser og evt. over hvor lang tid?
Hvordan er utvalget i studien i forhold til de man ønsker å generalisere effekten til (for eksempel  
representativitet mht. til alder, kjønn og symptomer)?
Er tiltaket gjennomført i vanlig praksis eller under vanlige betingelser slik det er tenkt levert senere?
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4.3 Skåring av implementeringskvalitet
Ulike aspekter ved tiltakets kvalitetssikringssystemer vurderes og skåres i et skjema.  Gode  
kvalitetssikringssystemer forventes å fremme god implementeringskvalitet. Hver kategori er listet 
i tabell 5 og vurderes i forhold til om dette er godkjent eller ikke,  alternativt ikke er relevant for 
det aktuelle tiltaket. Vurderingen oppsummeres i en totalskåre (antallet godkjent/antallet mulige). 

Tabell 5. Vurdering av tiltakets systemer for å fremme god implementeringskvalitet. 

KATEGORI JA  NEI IKKE RELEVANT

1. Implementeringsstøtte   
2. Kvalifikasjonskrav   
3. Opplæring   
4. Sertifiseringsordninger   
5. Monitorering av fidelity/etterlevelse   
6. Veiledning   
7. Identifisering av målgrupper   
8. Kartleggings- og vedlikeholdsverktøy   
9. Strategier for tilpasning   

Samlet skåre Sum av antall ja/  
 Sum av antall mulige

 F. eks. 5 ja/9 mulige

Aspekter som vurderes:

1. Implementeringsstøtte.
Tilbyder gir støtte til organisasjoner som skal implementere tiltaket og til utøvere som skal tilby 
tiltaket. Støtten vil enten bli gitt fra en tilbyderorganisasjon eller av tiltakseier. Implementerings-
støtte kan ta form av informasjons- og forberedelsesmøter, opplæringsseminarer, veiledning av 
lokale lederoppfølgingsmøter (booster-sessions) eller lignende. Kriterium for godkjent: Tilbyder 
gir implementeringsstøtte til organisasjonen/tjenesten. Det foreligger beskrivelse av tilbyders 
forpliktelser overfor mottakerorganisasjonen.

2. Utøverens kvalifikasjoner.
Det finnes et minimumskrav til utdanningsnivå eller erfaringer (for eksempel antall år i praksis-
feltet eller erfaring fra arbeid med barn og unge) for å kunne tilby programmet på en god måte. 
Dette inkluderer utøvere, veiledere, mentorer, trainere og andre relevante roller. Kriterium for 
godkjent: Det fremkommer klart av tiltakets beskrivelser hvilke forhåndskvalifikasjoner som er 
nødvendige for å utøve tiltaket.

3. Opplæring i tiltaket.
Det gis opplæring i tiltaket og følgende aspekter må være beskrevet: varighet av opplæringen, 
opplæringsmetoder og hyppighet av opplæring som trengs for å tilby programmet. Opplæringen 
må fokusere på kjernekomponentene i tiltaket, det vil si de deler av tiltaket som er nødvendig 
for at det skal virke etter hensikten. I et godt kvalitetssikringssystem er opplæringen detaljert 
beskrevet, der det fremgår hvilke ferdigheter og kunnskap som skal oppnås, innhold, omfang, 
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læringsmetoder, kvalifikasjoner til kursledere og læringsmateriell. Kriterium for godkjent: Det gis 
opplæring i tiltaket. Omfang og innhold i utdanningen er godt beskrevet.

4. Sertifiseringsordning. 
Det stilles krav om formell kompetanse for å kunne utøve tiltaket og det finnes en ordning  
som kvalitetssikrer kompetansen. Sertifiseringen kan for eksempel gis på bakgrunn av opplæring 
av en bestemt varighet og omfang pluss oppfølging og etterutdanning for å vedlikeholde kom- 
petansen over tid. Sertifisering kan også baseres på testing av utøvernes ferdigheter. Kriterium for 
godkjent: Det finnes sertifiseringsordninger i tiltaket. Prosedyrene for sertifisering fremkommer 
av tiltakets beskrivelse.

5. Kvalitetssikring av trofasthet.
Det finnes systematiske måter å registrere etterlevelse av trofasthet til kjernekomponentene i til-
taket slik det er tiltenkt fra programutvikler. Dette kan for eksempel være skåring av videoopptak 
av utøveren under praktisering av tiltaket eller tilbakemelding via spørreskjemaer eller sjekklister 
fylt ut av utøveren. Kriterium for godkjent: Tilbyder har systematisk monitorering av kvaliteten 
på utøvelsen av tiltaket, samt oppfølging av tjenestene basert på dette. 

6. Veiledning.
Det gis veiledning under utøvelse av tiltaket, etter endt opplæring. Dette kommer i tillegg til 
eventuell vanlig veiledning som tilbys på arbeidsplassen og beskrivelsen av denne kan inkludere 
varighet og hyppighet av tiltaksrelatert veiledning, veilederens rolle under implementeringen 
av tiltaket og krav til kompetanse hos veilederen. Kriterium for godkjent: Tiltaket har beskrevet 
systemer for veiledning av utøverne. 

7. Identifisering, screening og rekruttering av målgrupper for tiltaket. 
Målgruppen for tiltaket er nøyaktig spesifisert gjennom inklusjons- og eksklusjonskriterier for 
deltagelse i tiltaket, og det er utarbeidet anbefalte metoder for rekruttering. Dette kan også  
inkludere anbefaling av instrumenter til screening eller utredning. Barn som skårer over  
bestemte kriterier for psykiske helseproblemer eller barn med alvorlig kognitiv svikt kan være 
eksempler på inklusjonskriterier. Kriterium for godkjent: Inklusjons- og eksklusjonskriterier for 
målgruppen er nøyaktig spesifisert i beskrivelsen samt at det foreligger anbefalte metoder for 
rekruttering av de barna/ungdommene/familiene som forventes å ha nytte av tiltaket.

8. Retningslinjer for datainnsamling og verktøy for vedlikehold av effekter.
Det finnes instrumenter som utøveren kan bruke for å følge utviklingen til den enkelte klienten/
brukeren/eleven/familie for å undersøke om han eller hun nyttiggjør seg av tiltaket og om de er 
fornøyde. Kriterium for godkjent: Det foreligger instrumenter som kan benyttes for å registrere 
utbyttet av tiltaket på individnivå. 

9. Strategier for tilpassing av tiltaket.
Det foreligger kunnskap om i hvilken grad og eventuelt hvordan tiltaket kan tilpasses til ulike 
målgrupper, tjenester (vil for eksempel et tiltak som er prøvd ut i skolehelsetjenesten også kunne 
tilbys i barneverntjenesten?) og kulturkontekst uten å redusere effektiviteten av tiltaket.  
Begrunnelsen for generalisering og tilpasning av tiltaket bør være begrunnet i egen empiri eller 
sannsynliggjort gjennom diskusjon av andre studier. Kriterium for godkjent: Beskrivelse av arena 
der tiltaket kan tilbys.
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5. Kriterier for  
 klassifisering av  
 tiltak i Ungsinn 
5.1 Klassifisering i evidensnivåer
Begrepet “evidensbaserte tiltak” (tiltak med dokumentert effekt) har tradisjonelt blitt brukt i 
betydningen av tiltak som har vært dokumentert med den såkalte “gullstandarden”. Gull- 
standarden har vært, og er til dels ennå forbundet med RCT studier. Ulempen med kun å legge 
til grunn “gullstandarden” som eneste kriterium for evidens, er at resultater fra studier med en 
svakere forskningsdesign ikke anerkjennes. Tiltak med positive resulater fra disse studiene blir 
dermed vurdert på samme måte som tiltak uten noe dokumentasjon. 

Å kun anerkjenne RCT som eneste gyldige design for å framskaffe evidens kan også ha den 
konsekvens at tiltaksutviklere kan miste motivasjonen til å gjennomføre effektevalueringer. 
RCT-studier er både ressurskrevende og noen ganger umulig å gjennomføre av praktiske eller 
etiske hensyn. I Ungsinn argumenterer vi derfor med at det er hensiktsmessig å ha et mer fleksi-
belt system for vurdering av et tiltaks evidens. Mindre omfattende evalueringer gir indikasjoner 
på tiltakets effekter. Resultatene er ikke like sikre som ved en RCT-studie, men gir mer kunnskap 
om tiltakets potensielle effekter enn om ingen studier var gjennomført. 

Foruten forskningsdesignet, har også andre aspekter ved forskningsmetodisk kvalitet stor betydning 
for hvor pålitelige resultatene fra forskningen er. En RCT-studie kan ha så store metodiske  
svakheter at det er umulig å konkludere med at tiltaket virker. På den annen side kan også 
ikke-randomiserte studier (kvasi-eksperimentelle studier) av høy kvalitet gi gode holdepunkter  
for å si at tiltaket har effekt. Ved kun å legge vekt på forskningsdesignet i vurderingen av studien 
og ikke andre metodologiske aspekter, vil man dermed kunne gjøre en feilvurdering. Det er derfor 
nødvendig ikke bare å se på forskningsdesignet, men også på kvaliteten på gjennomføringen av 
forskningen.  

Ungsinn har derfor seks nivåer for evidens. Nivå 0 angir ingen effekt eller negativ effekt. Nivåene fra 
1 til 5 bygger på hverandre og inneholder krav til beskrivelse av tiltaket, krav til teoretisk rasjonale, 
krav om antall studier, krav til forskningsdesign, krav til metodekvalitet, krav til effekt, krav til opp-
følging, og krav til implementeringsstrategi. For de laveste evidensnivåene (1 og 2), der det ikke er 
utført effektstudier, vil forsknings- og evalueringskravene ikke være relevante. 
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Evidensnivåene rangert fra de enkleste til de mest omfattende er:
Nivå 0: Uvirksomme tiltak 

Nivå 1: Godt beskrevne tiltak 
Nivå 2: Teoretisk begrunnede tiltak  
Nivå 3: Tiltak med noe dokumentasjon på effekt
Nivå 4: Tiltak med tilfredsstillende dokumentasjon på effekt 
Nivå 5: Tiltak med sterk dokumentasjon på effekt

Nedenfor beskrives i detalj hvilke krav som stilles for de forskjellige evidensnivåene. 

Nivå 0: Uvirksomme tiltak
Det er utført effektstudier som viser at tiltaket ikke har noen effekt eller har uønskede effekter.  
Studiene er av god kvalitet slik at resultatene anses å være pålitelige. 

Tiltak uten effekt eller med negativ effekt
Om det er publisert studier som dokumenterer at tiltak ikke har noen effekt eller til og med har en 
negativ effekt, vil tiltaket komme ut med en egen negativ klassifisering i Ungsinn. Det er imidlertid 
like viktig at denne dokumentasjonen er pålitelig på samme måte som når man dokumenterer  
positive effekter. Om et tiltak skal få negativ klassifisering må studiene som legges til grunn tilfreds-
stille metodekravene for evidensnivå 4 eller 5 (Tiltak med sterk dokumentasjon på effekt eller tiltak 
med tilfredsstillende dokumentasjon på effekt). 

Nivå 1: Godt beskrevne tiltak
Tiltaket er grundig beskrevet og kan være virksomt. Det fremkommer hva som er målgruppe og 
målsettinger for tiltaket, hvordan tiltaket er organisert og hvilke metoder som benyttes.

Tabell 6. Krav for tiltak som klassifiseres på evidensnivå 1

EVIDENSNIVÅ 1: GODT BESKREVNE TILTAK

Dimensjon Krav

Beskrivelse av tiltaket Det finnes en tilfredsstillende beskrivelse av tiltaket med 
 målsettinger, målgrupper, tiltaksarenaer, utforming og 
 metoder.

Teoretisk rasjonale Det teoretiske rasjonalet for tiltaket er ikke beskrevet 
 eller svakt beskrevet. 

Antall effektstudier Det er ikke gjennomført effektevaluering av tiltaket.
Forskningsdesign Ikke relevant.
Forskningsmetodisk kvalitet Ikke relevant.
Effekt på sentrale mål Ikke relevant.
Oppfølgingsstudier Ikke relevant.
Implementeringskrav Ikke relevant.
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Nivå 2: Teoretisk begrunnede tiltak
I beskrivelsen av tiltaket fremkommer det hvordan metodene som benyttes antas å lede til  
målsettingene. Det er derfor sannsynlig at tiltaket er virksomt. De tenkte mekanismene for  
effekter er beskrevet og forankret i allment akseptert teori. 

Tabell 7. Kravene for tiltak som klassifiseres på evidensnivå 2

EVIDENSNIVÅ 2: TEORETISK BEGRUNNEDE TILTAK

Dimensjon Krav

Beskrivelse av tiltaket Det finnes en tilfredsstillende beskrivelse av tiltaket med 
 målsettinger, målgrupper, tiltaksarenaer, utforming og metoder.

Teoretisk rasjonale Tiltaket har en generell forklaringsmodell for menneskelig 
 atferd eller fungering i kombinasjon med refleksjoner om 
 sammenhengen mellom tiltaket og utfall for målgruppen. 

Antall effektstudier Det er ikke gjennomført effektevaluering av tiltaket.
Forskningsdesign Ikke relevant.
Forskningsmetodisk kvalitet Ikke relevant.
Effekt på sentrale mål Ikke relevant.
Oppfølgingsstudier Ikke relevant.
Implementeringskrav Ikke relevant.
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Nivå 3: Tiltak med noe dokumentasjon på effekt
Det er gjennomført minst én nordisk effektstudie eller internasjonal kunnskapsoppsummeringer 
om tiltaket. De aktuelle studiene er gjennomført med et enklere forskningsdesign (f.eks. pre-
post), de er gjennomført med tilfredsstillende metodisk kvalitet og det er funnet effekter på noen 
av utfallsmålene. Det finnes med andre ord indikasjon på at tiltaket er virksomt, men det kan 
være usikkerhet knyttet til funnene eller om resultatene lar seg overføre til nordiske forhold.

Tabell 8. Kravene for tiltak som klassifiseres på evidensnivå 3

EVIDENSNIVÅ 3: TILTAK MED NOE DOKUMENTASJON PÅ EFFEKT

Dimensjon Krav

Beskrivelse av tiltaket Det finnes en tilfredsstillende beskrivelse av tiltaket med målsettinger,  
 målgrupper, tiltaksarenaer, utforming og metoder.

Teoretisk rasjonale Tiltaket har en velbegrunnet teori for de tenkte virknings-
 mekanismene. Teorien er direkte relatert til relevante utfalls-
 variabler som kan testes empirisk. 

Antall effektstudier Det foreligger én nordisk studie, alternativt en internasjonal syste- 
 ma tisk kunnskapsoppsummering om tiltakets effekt eller positiv  
 vurdering av evidens av tiltaket i internasjonale kunnskapsdatabaser.

Forskningsdesign Studiene er utført med pre-postdesign, norm-  eller referanse- 
 studier.  Kvalitative studier og kasusundersøkelser og single case  
 studier der virkningen av tiltaket er undersøkt, kan inkluderes.

Forskningsmetodisk kvalitet Studien er gjennomført med tilfredsstillende metodisk kvalitet i 
 henhold til designet som er valgt.

Effekt på sentrale mål Det er funnet effekter på hovedutfallsmål, sekundære utfallsmål  
 eller rapportering av opplevd effekt fra relevante kvalitative studier.

Oppfølgingsstudier Ikke relevant

Implementeringskrav Ikke relevant
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Nivå 4: Tiltak med tilfredsstillende dokumentasjon på effekt
Det er gjennomført minst én nordisk effektstudie med et godt forskningsdesign (RCT eller kvasi- 
eksperimentelt med kontrollgruppe). Minst én studie må ha tilfredsstillende metodisk kvalitet 
for de fleste aspekter og det er funnet effekter på utfallsmål for tiltaket. Dette gir gode indika- 
sjoner på at tiltaket er virksomt, men det kan være usikkerhet om effektene som ble funnet  
gjennom forskningen vil være de samme for tiltaket utøvd i vanlig praksis. 

Tabell 9. Kravene for tiltak som klassifiseres på evidensnivå 4

NIVÅ 4: TILTAK MED TILFREDSSTILLENDE DOKUMENTASJON PÅ EFFEKT

Dimensjon Krav

Beskrivelse av tiltaket Det finnes en detaljert manual eller tilsvarende beskrivelse av 
 tiltaket med målsettinger, målgrupper, tiltaksarenaer, utforming og  
 metoder.

Teoretisk rasjonale Tiltaket har en velbegrunnet teori for de tenkte virknings- 
 mekanismene. Den er empirisk basert og direkte relatert til relevante  
 utfallsvariabler.

Antall effektstudier Det foreligger minst én nordisk studie. 

Forskningsdesign Det er utført RCT effektstudier under ideelle betingelser eller studier  
 med et kvasieksperimentelt design.  

Forskningsmetodisk kvalitet Minst én studie må være gjennomført med tilfredstillende kvalitet for  
 statistiske analyser, bruk av målinger samt vurdering av feilkilder,  
 fidelity og ytre validitet. Metodisk kvalitet skal være skåret på  
 minimum nivå 2 i resultatdelen av Ungsinnartikkelen.

Effekt på sentrale mål Effektstørrelser på hovedutfallsmål er oppgitt eller lar seg beregne.
 Det er funnet positive effekter på hovedutfallsmål eller på sekundære  
 utfallsmål.

Oppfølgingsstudier Ikke relevant

Implementeringskrav Ikke relevant
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Nivå 5: Tiltak med sterk dokumentasjon på effekt
Det foreligger minst to nordiske studier (alternativt én nordisk og en internasjonal kunnskapsopp-
summering om tiltaket). Forskningsdesignet som er brukt er godt (RCT eller kvasi-eksperimentelt 
med kontrollgruppe gjennomført under naturlige betingelser). Studiene er vurdert til å ha god 
metodisk kvalitet, og det er funnet effekter på tiltakets hovdeutfallsmål. Effektene som er funnet 
gjennom forskningen vurderes til å være betydningsfulle, samt holde seg over tid. Tiltaket har gode 
kvalitetssikringssystemer som gir sterk sannsynlighet for at effektene funnet gjennom forskning 
også vil foreligge i vanlig praksis. Det er sterk dokumentasjon på at tiltaket er virksomt utøvd i 
vanlig praksis i Norge.

Tabell 10. Kravene for tiltak som klassifiseres på evidensnivå 5

EVIDENSNIVÅ 5: TILTAK MED STERK DOKUMENTASJON PÅ EFFEKT

Dimensjon Krav

Beskrivelse av tiltaket Det finnes en detaljert manual eller tilsvarende beskrivelse av 
 tiltaket med målsettinger, målgrupper, tiltaksarenaer, utforming 
 og metoder.

Teoretisk rasjonale Tiltaket har en velbegrunnet teori for de tenkte virknings- 
 mekanismene. Den er empirisk basert og direkte relatert til relevante  
 utfallsvariabler.

Antall effektstudier Det foreligger minst to studier der minst én av dem er nordisk. 
 Ved kun én nordisk studie må det i tillegg foreligge en internasjonal  
 systematisk kunnskapsoppsummering om tiltakets effekt eller en  
 positiv vurdering av tiltakets evidens i en internasjonal kunnskaps- 
 database.
 Minst én studie skal være utført av en uavhengig nordisk forsker- 
 gruppe (dvs. uavhengig av tiltaksutvikler eller annen forskergruppe  
 som har evaluert tiltaket).

Forskningsdesign Det finnes RCT effektivitetsstudier (naturlige betingelser) eller gode  
 kvasieksperimentelle studier utført under naturlige betingelser 
 (herunder longitudinelle kohortstudier).

Forskningsmetodisk kvalitet Studien er gjennomført med god kvalitet mht. statistiske analyser,  
 bruk av målinger samt vurdering av feilkilder, fidelity og ytre validitet.  
 Gjennomsnittlig metodisk kvalitet skal være skåret på minimum  
 nivå 3 i resultatdelen av Ungsinnartikkelen.

Effekt på sentrale mål Effektstørrelser på hovedutfallsmål er oppgitt eller lar seg beregne. 
 Det er store nok effekter på hovedutfallsmål til at forskjellene 
 mellom gruppene (kohortene) vurderes å ha praktisk betydning.

Oppfølgingsstudier Oppfølgingsmålinger av tiltakets effekt minst 6 måneder etter 
 avsluttet intervensjon viser tilfredsstillende resultater. 

Implementeringskrav Tiltaket er klart for implementering/spredning. Det finnes kvalitets- 
 sikringssystemer som fremmer implementeringskvalitet og  
 sannsynliggjør at resultatene fra forskningen opprettholdes i vanlig 
 praksis. 
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Ønsket tilleggsdokumentasjon til Nivå 5: Tiltak med sterk dokumentasjon på effekt
For de best dokumenterte tiltakene vil det i tillegg til de kravene som er beskrevet, være ønskelig 
med mer enn ett års oppfølgingsmålinger, kostnad-nytteanalyser, implementeringsstudier,  
meta-analyser, supplerende kvalitative studier og mediatoranalyser.

Spesielle forskningsdesign:
Det finnes flere mulige design for effektevaluering av tiltak. Dette kan for eksempel være avbrutte 
tidsseriedesign, multiple baselinedesign, N = 1 design. Erfaringene så langt i Ungsinn er at disse 
designene ikke er benyttet. Dersom fremtidige søk skulle avdekke slike typer studier, vil de bli 
bedømt ut fra en vurdering av designets egnhet for å avdekke tiltakets effekt. 
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6. Prosedyrer i Ungsinn
6.1 Tidsskriftets organisasjon
Organisasjonen består av en sjefsredaksjon, ungsinnforfattere, praksisfagfeller, vitenskapelige 
fagfeller og et redaksjonsråd. Redaksjonen består av en sjefredaktør, assisterende redaktører, samt 
en redaksjonssjef og en redaksjonsmedarbeider. 

Sjefsredaktøren har det overordnede ansvaret for innholdet i tidsskriftet. Det innebærer å  
kvalitetssikre alle artiklene og å bidra i opplæringen av forfattere og fagfeller. De assisterende  
redaktørene fungerer ved sjefsredaktørens fravær eller ved redaktørens inhabilitet.  
Redaksjonssjefen har det overordnede ansvaret for driften av nettsiden og samarbeider også  
med redaktørene om å sikre god kvalitet på artiklene. 

Redaksjonssjefen utgjør sammen med en redaksjonsmedarbeider, sekretariatet i organisasjonen 
som drifter nettsiden. Ungsinnforfatterne utarbeider fagartiklene til nettsiden, mens fagfellene  
er med på å kvalitetssikre artiklene. Redaksjonsrådet er et rådgivende organ med ansvar for  
strategier og videreutvikling av Ungsinn, og kan gi råd til redaktøren ved uenigheter i klassifi- 
seringsprosessen. 

6.2 Innhenting av informasjon
Presentasjonene og vurderingene av et tiltak bygger både på relevant vitenskapelig litteratur og 
på tiltakets egne beskrivelser. 

Systematiske litteratursøk blir gjennomført med mål om å finne frem til alle studier som tilfreds-
stiller inklusjonskriteriene. Søkene gjennomføres i henhold til en egen protokoll. Tiltakseier blir 
i tillegg invitert til å fylle ut et spørreskjema med grunnleggende informasjon om tiltaket og å 
vedlegge relevant materiell (tiltaksbeskrivelse, eventuelle manualer, materiell, implementerings-
strategier osv.).

Om ikke tiltakseier ønsker å sende inn materiell, kan Ungsinns redaksjon likevel beslutte å  
presentere et tiltak basert på den informasjonen som er offentlig tilgjengelig. Innhenting av  
informasjon utføres av Ungsinns sekretariat.
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6.3 Inklusjonskriterier for litteratur

Tabell 11. Oversikt over artikler som inkluderes som grunnlag for kunnskapsoppsummeringen

TYPE ARTIKLER INKLUSJONSKRITERIER

Nordiske effektstudier Nordiske enkeltstudier som undersøker tiltakets effekt. 
 Dette vil være kvantitative studier med et kvasi-eksperimentelt  
 eller eksperimentelt forskningsdesign.

 Tiltaket som er undersøkt i studien må være det samme som  
 tiltaket utøvd i vanlig praksis i Norge. Tilsvarende må de 
 kulturelle og samfunnsmessige faktorene i studien være nokså  
 like norske forhold. 

Internasjonale  Systematiske oversikter/meta-analyser der effekten av det
kunnskapsoppsummeringer konkrete tiltaket er vurdert basert på internasjonal forsknings- 
 litteratur eller at det foreligger en vurdering av tiltakets evidens  
 i internasjonale databaser.

 Tiltaket i de systematiske oversiktene/meta-analyser er det  
 samme som tiltaket utøvd i vanlig praksis i Norge.

Andre norske evalueringer Andre studier som belyser kvaliteter ved tiltaket brukt i vanlig  
 praksis i Norge som f.eks.: 

 Kvalitative studier, kasusstudier eller mindre pilotstudier der  
 tiltakets effekt er undersøkt 

 Brukerfornøydhetsundersøkelser 

 Gjennomføringsstudier/Implementeringsstudier 

 Kost-nytte studier

Det er ønskelig med fagfellevurderte publikasjoner, men andre kilder kan anvendes dersom de 
inneholder tilstrekkelig detaljert informasjon slik at studien kan vurderes og replikeres. 

6.4 Utarbeiding av artikkelen
To Ungsinnforfattere er ansvarlig for utarbeidelsen av artikkelen. De får tilsendt materiellet fra 
tiltakseier, resultatet fra litteratursøket og forfatterveiledning (se Appendix A). Både første- og 
andreforfatterne vurderer hvilke artikler fra søkeresultatet som tilfredsstiller inklusjons- 
kriteriene. Forfatterne skaffer enten selv til veie de inkluderte ariklene i fulltekstformat, eller de 
ber sekretariatet om hjelp til dette. Artikkelen utarbeides av forfatterne etter Ungsinns standard- 
iserte format (tabell 12). Førsteforfatter har hovedansvaret for ferdigstilling av teksten. Både  
første- og andreforfatter skal skåre resultatdelen hver for seg for så å blie enige om endelig  
skåring. Eventuelle tredje- og fjerdeforfattere trenger ikke å ha gjennomført skåring selv, men  
må stå inne for hele artikkelen.
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Tabell 12. Strukturen i Ungsinn sine artikler 

AVSNITT INNHOLD

Sammendrag På norsk og engelsk

Innledning Bakgrunn og behov, beskrivelse av tiltaket (målsetting, målgruppe, utforming,  
 materiell, metoder, teoretisk forankring, implementeringsstrategi og kostnader)  
 og problemstilling for artikkelen.

Metode Beskriver hvordan innhentingen og sammenstillingen av kunnskap er gjort for   
 det aktuelle tiltaket inkludert søkeprosedyrer.

Resultater Resultatet av litteratursøket presenteres. Kvalitet på beskrivelse, forsknings- 
 metode og kvalitetssikringssystemer skåres og oppsummeres.

Diskusjon Resultatene drøftes i henhold til kriteriene og problemstillingen om tiltakets effekter.

Konklusjon En totalvurdering av evidensen og den endelige klassifiseringen.

6.5 Kvalitetssikring, godkjenning og publisering av artikkelen
Tiltakseier vil bli invitert til å lese gjennom den aktuelle artikkelen i Ungsinn for å komme 
med sine kommentarer og avklare eventuelle misforståelser, men tiltakseier kan ikke stoppe en 
publisering i Ungsinn. To fagfeller med vitenskapelig kompetanse vil deretter vurdere kvaliteten 
på artikkelen og gi sine råd til redaktøren. Redaktøren avgjør hvilke endringer som skal til for at 
artikkelen kan godkjennes. Artikkelen revideres i en prosess mellom forfatter, fagfeller og redak-
tør inntil den godkjennes av redaktøren. I denne prosessen inkluderes også gjennomlesing av en 
praksisfagfelle. Deres hovedfunksjon er å gi tilbakemelding på om teksten er forståelig ut i fra et 
praksisperspektiv. Ungsinn har utarbeidet rutiner for tilbakemelding fra fagfeller og redaktør i 
samsvar med andre vitenskapelige tidsskrifter. 

6.6 Ungsinnforfatterne og fagfellenes kvalifikasjoner og habilitet
Ungsinnforfatterne har kunnskap om forebyggende/helsefremmende virksomhet og behandling i 
psykisk helsearbeid, teoretisk kompetanse som er relevant for fagfeltet og forskningskompetanse. 
Noen av forfatterne har også erfaring med implementering av helsefremmende eller fore- 
byggende tiltak. Det er to forfattere på hver artikkel, der minst en av dem har doktorgrad. De 
vitenskapelige fagfellene har doktorgrad. Alle forfatterne og fagfeller har i tillegg fått opplæring 
og veiledning i Ungsinns metode for kunnskapsoppsummeringer. 

For hvert tiltak som skal oppsummeres i Ungsinn vil redaktøren invitere forfattere med kunnskap 
om det aktuelle temaområdet til å utarbeide artikkelen. Presentasjonene og vurderingene er uav-
hengige. Det vil si at de som er involvert i vurderingen av et tiltak (ungsinnforfattere, redaktør og 
fagfeller) ikke kan ha egeninteresse i tiltaket. De kan ikke ha vært involvert i utvikling, evalue-
ring, implementering eller ha kommersielle interesser i tiltaket. 
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6.7 Oppdatering av artikler i Ungsinn
Oppdatering av artiklene gjøres ca. hvert 3. år eller etter henvendelse fra tiltakseier. Tiltakseier 
blir da invitert til å komme med ny informasjon, og det blir gjort nye litteratursøk. 
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Appendix A
Forfatterveiledning
Velkommen som Ungsinnforfatter 
Alle artiklene i tidsskriftet Ungsinn er systematiske kunnskapsoppsummeringer om enkelttiltak. 
Forskningsspørsmålet for oppsummeringene er følgende: Er tiltak X virksomt når det tilbys i 
vanlig praksis i Norge? Dette spørsmålet besvares basert på systematisk innhenting og gjennom-
gang av dokumentasjon. Konklusjonen oppsummeres i en vurdering og klassifisering, der hvert 
tiltak blir klassifisert i ett av 6 evidensnivå i henhold til Ungsinn sine kriterier for klassifisering. 

Artiklene i Ungsinn skal følge formatet beskrevet i denne veiledningen. Artiklene skal ha god 
kvalitet, de skal være rimelig likt utformet slik at det skal være lett å sammenlikne tiltaks  
kunnskapsgrunnlag, klassifiseringene skal være så objektive som mulig og begrunnelsen for  
konklusjon og klassifisering skal være tydelig. 

I tillegg til å synliggjøre kunnskapsgrunnlaget til tiltak, er det også et mål at Ungsinn sine artikler 
skal virke motiverende i forhold til å utvikle mer og bedre kunnskap om tiltaks effekter. Det er 
lurt å ha dette litt i bakhodet når man setter tonen for artikkelen i Ungsinn. Mangler eller svak-
heter med tiltaket/grunnlagsartiklene bør omtales på en nøytral og saklig måte og vær gjerne 
bevisst på at også positive sider med tiltaket/grunnlagsartiklene fremheves.

Det er lurt å bruke en av de publiserte artiklene som mal. F.eks.: http://www.ungsinn.no/wp-con-
tent/uploads/Artikkel-DU-Tidsskriftmal21.pdf 

Lurer du på noe underveis kan du ta kontakt med en av oss i redaksjonen.

Redaksjonssjef 
Helene Eng
RKBU Nord
Tlf.: 77 64 58 79
helene.eng@uit.no

Redaksjonsmedarbeider  
Karine Jakobsen
RKBU Nord
Tlf.: 77 64 63 96 
karine.jakobsen@uit.no

Sjefredaktør
Monica Martinussen
RKBU Nord
Tlf.: 77 64 58 81
monica.martinussen@uit.no

Assisterende redaktør 
Charlotte Reedtz 
RKBU Nord 
Tlf.: 77 64 58 66 
charlotte.reedtz@uit.no

Assisterende redaktør
Kyrre Breivik
RKBU Vest, NORCE AS 
Tlf.: 56 10 72 18 
kybr@norceresearch.no
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Den redaksjonelle prosessen
1. Ungsinns administrasjon gjennomfører litteratursøk og inviterer tiltakseier til å bidra med 

informasjon.
2. To utvalgte forfattere utarbeider et utkast til artikkel etter Ungsinn sin mal og sender  

artikkelen til redaksjonen for gjennomlesing. 
3. Redaksjonen vurderer artikkelen og sender den til to vitenskapelige fagfeller, en praksisfagfelle 

og tiltaksutvikler for gjennomlesing og kommentarer.
4. Redaksjonen vurderer tilbakemeldingene og ber eventuelt forfatterne om endringer av  

artikkelen.
5. Artikkelen revideres i en prosess mellom forfatter, fagfeller og redaktør inntil den godkjennes 

av redaktøren.  
6. Artikkelen publiseres og det lages nyhetssaker om tiltaket og kunnskapsoppsummeringen som 

publiseres på Ungsinn, sendes ut i nyhetsbrev og distribueres på Facebooksiden.

Bakgrunnsmateriell
Dere får tilsendt 
• En litteraturliste med resultatet fra det systematiske søket. 
• Eventuelle vitenskapelige artikler tiltaksutvikler har sendt inn.
• Manualer og annet materiell. 
• Et eget informasjonsskjema fylt ut av tiltakseier med særlig vekt på informasjon om  

implementering.
• Kriteriene for vurdering og klassifisering av tiltak i Ungsinn.
• En mal for artikkelen som dere kan skrive inn i.

I tillegg står det dere fritt å søke etter mer informasjon om tiltaket, for eksempel ved kontakte 
tiltakseiere eller forskere direkte eller gjøre alternative søk (husk å ta det med i metodedelen). 
Når dere har valgt ut hvilke artikler dere ønsker å lese i fulltekst, kan Ungsinns sekretariat være 
behjelpelig med å skaffe disse til veie.

Forfatterskap og samarbeid mellom forfatterne
Artikkelen utarbeides av to eller flere forfattere, der minst en har doktorgrad. Samarbeidet fore-
går på samme måte som ved andre vitenskapelige artikler, der det er naturlig at den som har  
ført mest i pennen blir førsteforfatter. Alle forfatterne må imidlertid stå inne for innholdet i  
artikkelen i sin helhet. Første- og andre forfatter skal begge gjør utvelgelsen av litteratur,  
skåringer og klassifisering hver for seg før dere kommer frem til en felles konklusjon. En  
eventuell 3. forfatter kan slutte seg til de to første forfatternes konklusjoner.  

Ved oppdateringer av artikler, vil de gamle forfatterne som hovedregel bli spurt først. Om de ikke 
har anledning eller ønsker å være med på oppdateringene, vil denne oppgaven bli tildelt andre 
forfattere. Nye forfattere har anledning til å gjenbruke tekst fra tidligere artikler. 

Første- og andreforfattere på en artikkel skal primært ha gjennomgått Ungsinn sin opplæring. 
Forfattere som har skrevet gamle versjoner av beskrivelser til Ungsinn, kan være med som 3. 
forfatter uten å ha gjennomgått opplæringen.

I starten er det lurt å planlegge skrivearbeidet og fordele oppgaver. Her er en skisse over skrive-
prosessen som kan benyttes i planleggingen.
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1. Begge setter seg inn i tiltaket. 
2. Begge går gjennom den tilsendte litteraturen og velger hvilke studier som skal inkluderes  

og hvilke som skal ekskluderes. Begrunnelsen for eksklusjon noteres.
3. Begge forfatterne diskuterer litteraturutvelgelsen og blir enige om den endelige litteratur- 

utvelgelsen.
4. En av forfatterne kan skrive innledningen litt uavhengig av det andre arbeidet.
5. Begge forfatterne skårer forskningsmetodisk kvalitet uavhengig av hverandre og møtes for  

en felles beslutning.
6. Skriving av resultatdelen kan antagelig fordeles dersom forfatterne vil det. Skåring av  

beskrivelse og implementering vil antagelig falle mest naturlig for samme som har skrevet 
innledning, mens avsnittene om forskningsmetodisk kvalitet og effektstørrelser kan fordeles  
til den forfatteren det faller naturlig.

7. Diskusjonen og konklusjon skrives og på bakgrunn av resultatdelen, og forfatterne bestemmer 
om avsnitt skal fordeles eller om den ene skal skrive et utkast. 

Format på språk og stil
Artikkelen sendes inn i wordformat med referanseliste i APA standard. Språket skal være så 
enkelt som mulig og teksten i artikkelen skal være ferdig gjennomarbeidet med referanser før 
den sendes inn til redaksjonen. Ungsinns sekretariat bearbeider format på skrift og tabeller før 
publisering.

Gjennomgang av litteratur
Begge forfatterne går gjennom litteraturlisten som er tilsendt og vurderer hvilke studier som skal 
inkluderes. Det er tre ulike kategorier studier man skal se etter: Nordiske effektstudier, inter- 
nasjonale kunnskapsoppsummeringer og andre norske evalueringer. Se detaljer for inklusjon av 
litteratur i avsnitt 6.3 i Ungsinn sine kriterier. Det anbefales å lage en oversikt over prosessen med 
utvelgelse av litteratur underveis, da denne informasjonen skal inn i artikkelen (se også artikkel-
mal). 

Få oversikt over følgende:
• Hvor mange treff via litteratursøket.
• Hvor mange artikler oppgitt via tiltakseier.
• Evt. Hvor mange artikler via egne søk.
• Til sammen hvor mange artikler er gjennomgått.

Eksklusjon
• Hvor mange eksludert pga duplikat
• Hvor mange ekskludert pga at den ikke omhandler tiltaket
• Hvor mange ekskludert pga at det ikke er nordisk effektstudie, kunnskapsoppsummeringer 

eller evidensvurdering?
• Hvor mange ekkludert pga lav kvalitet, for eksempel studentarbeid

Hvor mange artikler endte gjennomgangen opp med
• Hvor mange nordiske effektstudier (med hvor mange artikler)
• Hvor mange andre norske studier om tiltaket
• Hvor mange internasjonale kunnskapsoppsummeringer/databaser
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Oppbygging av artikkelen 
Artikkelen er bygget opp med fem hovedavsnitt samt sammendrag (se oversikt i Tabell 1).  
Enkelte av hovedavsnittene skal ha faste underavsnitt  
 
Tabell 1. Oversikt over avsnittene i en artikkel

AVSNITT INNHOLD UNDEROVERSKRIFTER/KOMMENTAR

Sammendrag På norsk og engelsk Innledning
Metode
Resultater
Diskusjon

Innledning Bakgrunn og behov, beskrivelse av til-
taket og problemstilling for artikkelen.

Bakgrunn
Beskrivelse og materiell
Målsetninger og målgrupper
Gjennomføring og metoder  
Det teoretiske grunnlaget for tiltaket
Implementeringsstrategier, kvalitets- 
sikring og kostnader
Problemstilling for artikkelen  
(Standardisert formulering)

Metode Beskriver hvordan innhentingen og 
sammenstillingen av kunnskap er 
gjort for det aktuelle tiltaket inkludert 
søkeprosedyrer.

Standardisert formulering

Resultater Resultatet av litteratursøket  
presenteres. Kvalitet på beskrivelse, 
forskningsmetode og kvalitetssikrings-
systemer skåres og oppsummeres.

Resultater fra litteratursøk
Gjennomgang av beskrivelse
Nordiske effektstudier
Forskningsmetodisk kvalitet
Effekter
Internasjonal kunnskapsoppsummerin-
ger 
Andre norske evalueringer
Implementeringskvalitet

Se kapittel 4 i Ungsinns sine kriterier.

Diskusjon Resultatene drøftes i henhold til  
kriteriene og problemstillingen om 
tiltakets effekter.

Beskrivelse 
Teoretisk rasjonale
Antall effektstudier
Forskningsdesign
Forskningsmetodisk kvalitet
Effekter
Krav til oppfølgingsstudier
Implementeringskvalitet

Se kapittel 5 i Ungsinns sine kriterier.

Konklusjon En totalvurdering av evidensen og den 
endelige klassifiseringen.

Se kapittel 5 i Ungsinns sine kriterier.
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Innledning
Innledningen skal både gi informasjon om bakgrunnen for tiltaket, beskrive tiltaket og oppgi 
problemstillingen for artikkelen i Ungsinn. Underoverskriftene oppgitt benyttes, men det er også 
anledning til å legge inn flere underoverskrifter dersom det er relevant for det spesifikke tiltaket. 
Det er viktig at tiltaket blir godt beskrevet. Bruk tiltakets eget materiell for å finne informasjon. 
Enkelte ganger står målformuleringene for tiltaket ulikt formulert i ulike deler av beskrivelsen. 
Det er imidlertid viktig å finne ut hva som er den uttalte målsetningen. Dette er utgangspunktet 
for klassifiseringen, der man skal vurdere om målsetningene til tiltaket oppnås. Under gjennom-
føring og metoder beskrives den praktiske utøvelsen av tiltaket og hvordan det er organisert (for 
eksempel: gruppe eller individuelt, foreldreveiledning), hvilke tjenester som kan tilby tiltaket, 
varighet og omfang, om hver sesjon har en bestemt struktur, prinsipper el., tematisk oppbygging 
og innhold. De konkrete metodene som anvendes for skape de ønskede endringene kan beskrives 
nærmere. (F.eks, psykoedukasjon, modellering, hjemmelekse, øvelser, video, rollespill….). Under 
Implementeringsstrategier, kvalitetssikring og kostnader beskrives strategiene tiltakseier har for 
å sikre best mulig implementeringskvalitet samt kostnader for tjenester som vil implementere 
tiltaket. Bruk informasjon innhentet fra tiltakseier.

Resultatdelen
I resultatdelen beskrives resultatene for skåringene, utvelgelsen av litteratur og effekter funnet. 
Prøv å skrive kort, men med nok informasjon til å begrunne skåringene. Som tommelfingerregel, 
forsøk å ikke bruke mer enn en side pr studie når forskningsmetodisk kvalitetet begrunnes. Prøv 
å begrunne skåringene av forskningsmetodisk kvalitet med både positive og negative elementer 
som er relevante. 

Effektene (størrelsene) ønsker vi at presenteres i en tabell der man angir effekter for ulike rele-
vante utfallsmål (f.eks. atferdsvansker). Altså at man sammenfatter effektstørrelsene innenfor et 
utfallsmål og ikke oppgir resultatene instrument for instrument. Når et utfallsmål er målt med 
flere instrumenter og kanskje flere informanter så kan intervallet oppgis f.eks. d = 0,2 - 0,5.  
Dersom det er store forskjeller eller ting det er grunn til å poengtere ytterligere som ikke frem-
kommer i denne form for rapportering, tas det med i teksten. Tabellen under vil måtte tilpasses 
litt i den enkelte artikkelen. Det bør framgå av tabellen hvilke effekter som er signfikante eller 
ikke, og hvilken type effektstørrelse som er oppgitt. Se ellers Appendix B for mer informasjon om 
beregning av effektstørrelser i flernivå analyser. 

Tabell 2. Format på tabell for å rapportere effektstørrelser

EFFEKT EFFEKTSTØRRELSE 
(POST-TEST) 

EFFEKTSTØRRELSE
(OPPFØLGING 1)

EFFEKTSTØRRELSE
(OPPFØLGING 2)

Utfallsmål 1 Studie 1
Studie 2
Studie 3

Studie 1
Studie 2
Studie 3

Studie 1
Studie 2
Studie 3

Utfallsmål 2 Studie 1
Studie 2
Studie 3

Studie 1
Studie 2
Studie 3

Studie 1
Studie 2
Studie 3

Osv….  

 
Note. Her kan det f.eks angis type effektstørrelse og informasjon om hvordan signifikante effekter 
er angitt i tabellen. 
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Diskusjonsdelen
Diskusjonsteksten skal være begrunnelse for klassifiseringen, og i minst mulig grad gjenta  
teksten i beskrivelsen eller resultatdelen. Resultatene drøftes i henhold til kriteriene og problem-
stillingen til artikkelen. I diskusjonsdelen diskuteres resultatene i forhold til hver enkelt av de  
dimensjonene som vektlegges i klassifiseringen: beskrivelse, teoretisk rasjonale, antall effekt-
studier, forskningsdesign, forskningsmetodisk kvalitet, effektstørrelser, varighet av effekt og 
implementeringskvalitet. Der det foreligger resultater fra effektstudier skal forfatterne diskutere 
om effektene korresponderer med tiltakets uttalte målsetninger og det er ønskelig at det disku-
teres hvor stor den praktiske betydningen av effektene er i forhold til for eksempel type tiltak, 
problemområde, andre tilgjengelige tiltak osv. Diskusjonsdelen kan også inneholde en del om 
styrker eller svakheter med denne (artikkelen i Ungsinn) kunnskapsoppsummeringen.

Konklusjon
I konklusjonen skal dere gjøre en total vurdering av de ulike elementene som ligger til grunn 
for klassifiseringen. Sannsynligvis vil tiltaket bli vurdert ulikt i de ulike kategoriene. Begrunn 
hvordan du vektlegger noe høyere enn andre ut fra forskningsspørsmålet. På nivå 2 vil teoretiske 
rasjonale sannsynligvis være viktigst, mens på nivå 3, 4 og fem vil en totalvurdering av studienes 
kvalitet, effektstørrelser og relevans veie høyest. Ved flere studier og eventuelt inkonsistente funn, 
må disse vurderes i forhold til hverandre. Ved ulike resultater kan det være at man vektlegger 
mest den eller de studiene med best metodisk kvalitet. Man kan også ende med å konkludere 
med at effekten er svært usikker pga motstridene resultater fra likeverdige studier. Avslutt med 
tiltakets klassifisering.
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Appendix B
Beregning av effektstørrelser i flernivåanalyser (linear mixed models)
Førstelektor Bjørn Helge Handegård, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU-Nord), 
UiT Norges arktiske universitet

Dersom man har estimert behandlingseffekter i en studie ved hjelp av flernivåanalyse/linear 
mixed models-analyse (LMM-analyse), og ønsker å beregne en effektstørrelse som uttrykker den 
standardiserte forskjellen mellom to grupper i endring fra før til etter behandling, bør man så 
langt det lar seg gjøre basere seg på modellbaserte estimater.

Et modellbasert estimat kan f.eks. være regresjonskoeffisienten knyttet til behandlingseffekten 
(koeffisienten som hører til tid*gruppe-interaksjonen i LMM-analysen). Hvis b = ustandardisert 
regresjonskoeffisient for behandlingseffekten, kan den standardiserte effektstørrelsen beregnes 
som dm=     (Feingold, 2013). Her er SD = standardavviket til variabelen som studeres (se  
nedenfor når det gjelder valg av standardavvik). m-en som indekserer d leses her som «modell-
basert», siden denne effektstørrelsen er basert på en modellbasert koeffisient.

Når det gjelder valg av SD, så skal SD være et estimat for den «naturlige» variasjonen i variabelen 
som studeres i analysene. Ofte vil dette være poolet innengruppevariasjon ved baselinemålingen 
(før intervensjonen).

For å oppnå et variasjonsmål som uttrykker naturlig variasjon, vil det mange ganger være  
fornuftig å basere SD-estimatet på baselinedata. Ved å bruke data før behandlingen er satt i gang 
sikrer man at variasjonen ikke påvirkes av intervensjonen. Bruk av rådata for beregningen av  
SD vil være det beste. Noen ganger vil artikkelforfattere oppgi modellbaserte estimater for  
standard error (SE) knyttet til estimated marginal means (EMM)-tabellen. Man kan estimere  
SD på basis av slike standard errors (SD =        , der n er utvalgsstørrelsen), men disse vil da baseres 
på data på alle måletidspunktene (ikke bare baseline). Pooling av variasjonen for kontroll- og 
intervensjonsgruppa sikrer at estimatet for SD er basert på flest mulige observasjoner, og dermed 
blir et mer presist estimat enn hvis man f.eks. bare tar i bruk data fra kontrollgruppa.

Ofte er ikke b oppgitt direkte. Noen ganger kan artikkelforfatter ha oppgitt modellbaserte  
gjennomsnittsverdier (EMM), og disse kan brukes til å beregne b. Hvis mig  representerer EMM 
på tidspunkt i, i = 1,2, for gruppe g = t, c, så beregnes b slik: b = m1t– m2t– (m1c– m2c). Her står  
t for «treatment» og c for «control».

Når modellbaserte estimater ikke er tilgjengelige, og man bare har tilgang på gjennomsnitts- 
verdier for de ulike gruppene på hvert tidspunkt basert på rådata, vil en tradisjonell beregning av 
Cohens d eller Hedges’ g kunne avvike fra den statistiske effekten i selve analysen. Det vil si det er 
ingen garanti for at d og g beregnet på tradisjonelt vis via rådata reflekterer effektstørrelsen som 
er til vurdering i den statistiske testen. 

I mange tilfeller er den statistiske effekten oppgitt via en t-test. t-verdien i t-testen er «modell- 
basert», og det eksisterer konverteringsformler som gjør at man kan beregne d basert på t, men 

SE
n√

b
SD



Kriterier for vurdering og klassifisering   57   

når man har to eller flere repeterte målinger bør man ikke gjøre en slik konvertering. Årsaken  
til dette er at den d-en som da beregnes vil være basert på standardavviket til differanseskåren 
(diff = pre – post). Siden standardavviket til differanseskåren (SDdiff) avhenger av korrelasjonen 
mellom pre- og postmålingen vil SDdiff ikke representere den naturlige variasjonen i variabelen 
som studeres, så dette anbefales ikke (Feingold, 2013; Morris, 2002).
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