Vedlegg 2: Søkestrategi for søk etter retningslinjer og systematiske oversikter om barns og
foreldres medvirkning

Foreldre og barns medvirkning i barnevernet
Søk etter retningslinjer fra Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, New Zealand og Australia
Søk utført av Ingvild Kirkehei, FHI
Dato for søk: 1.-4. mars 2021

Norge

Helsebibliotekets
retningslinjebase

Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert
rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet
når skolealder
Se kap. 8.3.4 Barnevernet og kap. 5 Brukermedvirkning og
etikk.

Søk: barnevern
brukermedvirkning, barn
brukermedvirkning, foreldre
brukermedvirkning,
medbestemmelse, involver
barnevern.

Utredning, behandling og oppfølging av personer med
psykoselidelser
Kapittel om brukermedvirkning: Kap. 2.3.1 Pårørende til
ungdom

Helsedirektoratet - Nasjonale
faglige retningslinjer, veiledere,
prioriteringsveiledere og
pakkeforløp

Brukermedvirkning
Temaside, ikke retningslinje.

Søk: brukermedvirkning,
medbestemmelse, medvirkning,
barnevern, involver.

Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge.
Helsedirektoratet
Også funnet i Bufdirs søk.

Pårørendeveileder
Mulig noe om brukermedvirkning her, men usikker på om det
er relevant.

Alle søk avgrenset til
retningslinjer

RBUP – Regionssenter for barn og Ingen nye relevant treff
unges psykiske helse
Søk: brukermedvirkning

Sverige

Socialstyrelsen

Ingen relevante

Søk: delaktighet, avgrenset til
«Verksamhetsområden socialtjänst»,
barn och familj

Jeg finner flere rapporter kalt “Kunnskapsstød” om
temaet, men ingen retningslinjer (se eksempler nederst
i dokumentet).

Gjennomgang av alle temaer

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Ingen relevante

Søk: riktlinjer delaktighet, delaktighet
förälder, delaktighet barn, riktlinjer
barn

Kunnskapsguiden.se
Søk: delaktighet – avgrenset til
“publikationer”.
Søk på riktlinjer barn, riktlinjer förälder

Jeg finner en temaside med navn “Delaktighet och
inflytande”. Den viser til ulike ressurser og rapporter,
men ingen som er beskrevet som retningslinjer.
En annen temaside “Handläggning och dokumentation
med barnet i centrum”, viser til en del håndboker, men
ingen retsningslinjer.
Delaktighet, skolgång och hälsa
Retningslinje?

Myndigheten för familjerätt och
föräldraskapsstöd (MFoF)
Søk: Gjennomgang av alle
publikasjoner.
Søk på ordet “riktlinjer” i Vårdnad,
boende och umgänge
(isydistribution.se)

Gemensamma författningssamlingen avseende hälsooch sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.
Retningslinje?
Barnets rätt att komma till tals. I: Om barnet behöver
ny vårdnadshavare. Socialstyrelsen.
Retningslinje?

Danmark

Socialstyrelsen

Søk: medbestemmelse,
selvbestemmelse, inddragelse
Gjennomgang av listen over alle
“nationale retningslinjer og
forløbsbeskrivelser”
Gjennomgang av temaer på
Vidensportalen.dk

Retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af
forældrekompetenceundersøgelser
Se kap 2.2 - Inddragelse som pejlemærke for kvalitet i
sagsbehandlingen
RETNINGSLINJER OG ANBEFALINGER FOR AFTALE OM
GOD OPFØRSEL – Et redskab i SSP arbejdet med
bekymrende adfærd hos unge
Usikker på relevans. Sitat fra innledning: “Igennem
samarbejdet mellem Skole, Socialforvaltning og Politi
(SSP) kan kommunen få identificeret unge med
bekymrende – men endnu ikke egentlig kriminel –
adfærd. Hvis AGO vurderes som det rette redskab for
den unge, kan SSP involvere den unge og forældrene i
atforebygge den negative udvikling ved at adressere
det problematiske i den unges adfærd såvel som
inddrage og ansvarliggøre den unge i at skabe en
positiv forandring.”

Retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af
tilknytningsundersøgelser
«Retningslinjerne beskriver blandt andet, hvad en
tilknytningsundersøgelse er, hvornår den er relevant at
iværksætte, hvordan der arbejdes med
opgavebeskrivelse og inddragelse, samt hvordan den

gode undersøgelse bygges op, gennemføres og
anvendes.»

Temaside om “Inddragelse”
Det er ikke beskrevet som en retsningslinje, men
innholdet ser ut til å være forskningsbasert.
Se litteratursliste og metodebeskrivelse her:
Litteraturliste — Vidensportalen på det sociale område
(finner ingen retningslinjer på litteraturlisten, men et
par håndbøker)
Temaside om “Netværksinddragende metoder”.
Ikke beskrevet som retningslinje, men viser til konkrete
verktøy og sjekklister

Sundhedsstyrelsen

Ingen relevante. Kun helsefag.

Søk: inndragelse, brugerinddragelse,
inndragelse børn, inddragelse unge,
inddragelse forældre

Social og ældreministeriet
Søk: inndragelse, brukerinddragelse,
selvbestemmelse, medbestemmelse

Ankestyrelsen
Søk: inddragelse, retningslinje

Storbitannia

Finner noen av publikasjonene som allerede er
identifisert hos Socialstyrelsen.

Flere rapporter om “inddragelse”, men ingen
retningslinjer, utover de som allerede er nevnt.

NICE
Søk: Gjennomgang av titler på
temasiden “Using NICE guidance in
social work”. Resources relevant to:
families and relationships settings,
mental health services og learning
disability settings
Gjennomgang av listen over alle “social
care guidelines”

Retningslinjer funnet i Bufdirs søk og vurdert som
relevante av FHI:
Looked-after children and young people. Public health
guideline [PH28]

Surveillance report 2017 – Looked-after children and
young people NICE guideline PH28

Social and emotional wellbeing: early years. Public
health guideline [PH40]
Children’s attachment: attachment in children and
young people who are adopted from care, in care or at
high risk of going into care. NICE guideline [NG26]

Se også (retningslinjer funnet i FHIs søk):
Transition from children’s to adults’ services for young
people using health or social care services

Harmful sexual behaviour among children and young
people. NICE guideline [NG55]
“This guideline includes recommendations on: [….]
engaging with families and carers before an
intervention begins"

Transition from children’s to adults’ services. Quality
standards [QS140]

Transition between inpatient mental health settings
and community or care home settings. NICE Guideline
[NG53]

Se kap. 1.4: Support for families, parents and carers
throughout admission
2016

Community engagement: improving health and
wellbeing and reducing health inequalities. NICE
Guideline [NG 44]

Violence and aggression: short-term management in
mental health, health and community settings. NICE
guideline [NG10]
Involving service users in decision-making

Scottish Intercollegiate Guidelines
Network (SIGN)

Ingen relevante

Søk: Gjennomgang av listen over alle
retningslinjer

Gov.UK
- Department of Health, Social
Services and Public Safety
- Department for Education

Søk på Guidance and regulation: Topics:
Health and social care; social care,
welfare, parenting, childcare and
children’s services; children’s health
and welfare
Søkeord: parent, children, social work

Schools, colleges and children's services
Looked-after children

Promoting the health and well-being of looked-after
children.
Nevner litt om medvirkning ulike steder.

Guidance. Children's Social Care Innovation
Programme: insights and evaluation
Evaluation and summary reports for the Children's
Social Care Innovation Programme (CSCIP) grouped by
theme.

Guidance. Ofsted's involvement strategy 2011-15
Retningslinje?

Social Care Institute for Excellence
(SCIE)

Co-production
Temaside med ulike retningslinjer.
Co-production in social care: What it is and how to do it

Gjennomgang av listen over alle
“guides”.
Søk: participation, involving

Involving children and young people in developing
social care. SCIE Guide 11.

Think child, think parent, think family: a guide to
parental mental health and child welfare.
Nevner noe om medvirkning.
Mental health service transitions for young people
SCIE Guide 44. Accessible and easy to use mental
health services: Involving young people and their
families in service design.

SCIE/NICE recommendations on looked after
children: Promoting the quality of life of lookedafter children and young people
SCIE Guide 40
“This is NICE and SCIE’s formal guidance on improving
the physical and emotional health and wellbeing of
looked-after children and young people.”.
Mulig samme som en av NICE-retningslinjene vi har
funnet.
Participation - finding out what difference it makes.
Guide 20

Promoting resilience in fostered children and young
people.

The participation of adult service users, including older
people, in developing social care. SCIE Guide 17
Usikker på om denne er relevant, siden den omhandler
voksne. Mulig noe om foreldre.
Framework for patient and public participation in
primary care commissioning

Principles of participation
Temaside. Inneholder det meste av det som er nevnt
over.

Scottish Government
Søk: participation, avgrenset til “Advice
and guidance”.

Decision-making: children and young people's
participation
2020

Children's advocacy guidance
2014

Children and Young People (Scotland) Act 2014:
National Guidance on Part 12: Services in relation to
Children at Risk of Becoming Looked After, etc
Independent advocacy: guide for commissioners

Welsh Government

Parenting engagement and support guidance for
providers

Søk: Gjennomgang av alle under
kategoriene 'Children and families' 'Guidance'

Independent Professional Advocacy. National
Standards and Outcomes Framework for Children and
Young People in Wales.
Children and young people’s participation standards:
good practice guide

Australia

Family Court of Australia

Ingen relevante

Søk: Gjennomgang av publikasjoner
avgrenset til «children» og «parents»

Australian Government. Department of
Social Services
Søk: Gjennomgang av emnet «families
and children»

Australian Clinical Practice Guidelines

Father-inclusive practice guide
Finner ellers ingen retningslinjer. Se noen rapporter i
listen nederst i dokumentet.

Ingen relevante

Søk: Advanced search: child, children,
parent, parents

CAHS Library: Point of
Care/Guidelines
Søk: Gjennomgang av listen over
«Australian guidelines»

Guidelines for Protecting Children 2015
Nevner user particpication noen steder.

Australian Institute of Family
Services

Ingen relevante treff

Søk:
title, subject: participation guideline,
involvement guideline

New Zealand

Ministry of Health
Søk: Søk på children, parents i alle
«guides and standards»

Better Times. Contributing to the Mental Health of
Children and Young People
Nevner brukermedvirkning, men usikker på om det
står noe om hvordan.
Supporting Parents, Healthy Children. Supporting
parents with mental illness and or addiction and their
children: A guideline for mental health and addiction
services.
Nevner brukermedvirkning, men usikker på om det
står noe om hvordan.

Ministry of Social Development
Søk: Gjennomgang av alle «service
guidelines»

Family-Centred Services (Direct Services)
Guidelines
Nevner brukermedvirkning, men usikker på om det
står noe om hvordan.

Internasjonale kilder

Guidelines International Network
library of guidelines (G-I-N)

Søk: social care, social welfare, child
welfare, welfare, social

Finner et par NICE-retningslinjer som kanskje er relevante.
Se i tabellen over for retningslinjer fra NICE.

Alle søk avgrenset til land Australia,
GB, DK

National Guidelines Clearinghouse
Søk: Text contents: welfare, social
work, social worker, social workers
Trip
Søk: (title:user involvement or
title:user participation) and (child*
or young or adolesc* or youth or
parent*)

Finner et par NICE-retningslinjer som kanskje er relevante.
Se i tabellen over for retningslinjer fra NICE.

Ingen nye relevante treff.

