Ungsinn
Virksomme tiltak for barn og unges psykiske helse

Ungsinn - en kunnskapsdatabase på nett med
helsefremmende, forebyggende og psykososiale behandlingstiltak for barn og unges
psykiske helse.
I Ungsinn kan du finne:
• beskrivelser av tiltak som brukes
i Norge.
• oppdatert informasjon om
forskningsresultater for de
ulike tiltak.
Gjennom Ungsinn kan du:
• få formidlet informasjon om
ditt tiltak til praksis, forskere
og myndigheter.
• få råd til videreutvikling og
evaluering av eget tiltak.
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Hva er Ungsinn og hvem er Ungsinn til for?
Møter du barn eller unge i din arbeidshverdag med vansker du gjerne
skulle hatt et bedre verktøy til å jobbe med? Kanskje noen andre har
utviklet et tiltak nettopp for dette området? I Ungsinn samler vi inn og
presenterer tiltak utviklet både i praksis og gjennom forskning.

Ungsinn er en webbasert kunnskapsdatabase som skal gjøre det enklere å orientere
seg om hvordan helsefremmende, forebyggende og psykososiale behandlingstiltak
for barn og unge virker. Nettsiden retter seg først og fremst mot fagpersoner og
beslutningstakere i tjenesteapparatet, men også mot forskere og myndigheter.
Ansatte i kommunale tjenester som helsestasjonstjenesten, barnevernstjenesten,
PPT, skole, barnehager er viktige målgrupper for Ungsinn. I tillegg vil ansatte i
psykisk helsevern for barn og unge, statlig barnevern, familievern, brukerorganisasjoner og andre med tilbud til barn og unge kunne ha nytte av nettsiden.
Foreldre og unge brukere eller andre med interesse for feltet vil og kunne ha interesse for å orientere seg om eksisterende tiltak. Ungsinn er derfor tilgjengelig for alle.
Beskrivelser og vurderinger av tiltak for fremming av barn og unges psykiske helse
er Ungsinns primære innhold. Det kan være tiltak for å fremme psykisk helse eller for
å forebygge eller behandle psykiske vansker. Fellestrekkene for tiltakene i Ungsinn
er at de har et uttalt mål om å styrke psykisk helse for barn eller unge. De utfyllende
beskrivelsene gir praktisk og nyttig informasjon, og det standardiserte formatet skal
legge til rette for sammenligning av tiltak. Vurderingene gjør det enklere å orientere
seg om graden av dokumentasjon og dermed hvor pålitelig kunnskap som finnes
om virkningene av de ulike tiltakene.
Ungsinns overordnede mål er å bidra til en kvalitetsøkning i tilbudet til barn, unge og
deres familier. Målet skal nås gjennom tilgjengeliggjøring av kunnskap og stimulering
til kunnskapsutvikling.
Ungsinn drives av Forebyggingsenheten ved Regionsenter for barn og unges
psykiske helse, nord (RBUP Nord), og er etablert på oppdrag fra Helsedirektoratet.
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Hvorfor få beskrevet tiltak i Ungsinn?
Forvalter du et tiltak som er klart til å bli tatt i bruk av andre tjenester?
Du kan bruke Ungsinn som en av dine formidlingskanaler for å nå ut
med informasjon til din målgruppe. Ungsinn jobber kontinuerlig med å
formidle sitt innhold til praksisfeltet, forskere og myndigheter.

Gjennom Ungsinn blir tiltak synliggjort for fagfolk, forskere og myndigheter. Tiltak
som er utviklet i praksis, primært ment for lokal bruk, kan bli gode eksempler for
andre, mens tiltak med en strategi for spredning, kan presenteres for mange
gjennom nettsiden. Forskere med viktige og interessante resultater om effekter av
tiltak kan bruke Ungsinn som en av sine formidlingskanaler for å gjøre resultatene
tilgjengelige for praksisfeltet. Tiltaksutviklere med interesse for å videreutvikle sitt
arbeid, vil i dialogen med Ungsinn kunne diskutere hvordan beskrivelser av tiltak kan
videreutvikles og om hvordan tiltak kan evalueres.

Ungsinns beskrivelser og vurderinger er
uavhengige

Den uavhengige beskrivelsen og vurderingen tiltaket får i Ungsinn er en kvalitetssikring for dem som vurderer å ta i bruk tiltaket. De som beskriver og vurderer tiltak
for Ungsinn skal ikke ha egne interesser i tiltaket. Det vil si at de selv ikke kan være
utvikler, eier eller ha gjennomført evaluering av tiltaket.

Hva mener Ungsinn med virksomme tiltak?

Ulike begreper som evidensbaserte tiltak, kunnskapsbaserte tiltak, forsknings-baserte metoder eller ”best practice” benyttes ofte for å beskrive virksom praksis eller
virksomme tiltak. Begrepene er mer prinsipielle enn presise, og den konkrete forståelsen kan variere fra person til person. I Ungsinn har vi derfor utviklet et
begrepsapparat med fire evidensnivåer som angir i hvilken grad man kan anta at
tiltaket er virksomt: Potensielt virksomt tiltak, sannsynlig virksomt tiltak, funksjonelt
virksomt tiltak og dokumentert virksomt tiltak. Hvert av begrepene konkretiseres
gjennom Ungsinns klassifiseringskriterier som beskriver kravene til hvert evidensnivå.
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Ungsinns klassifiseringskriterier er beskrevet i detalj på nettsiden: ungsinn.uit.no og
i brosjyren: Ungsinn. Virksomme tiltak for barn og unges psykiske helse. Kriterier for
klassifisering av evidensnivå og dokumentasjonsgrad (Mørch, Neumer, Holth & Eng,
2008).

Har du forsket på et helsefremmende, forebyggende eller psykososialt
behandlingstiltaktiltak, og har resultater du mener er relevant for
praksis? Tips oss! Vi oppdaterer kontinuerlig våre beskrivelser av tiltak
når nye forskningsresultater foreligger.
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Ungsinns forståelse av evidensbegrepet
Det er ulike oppfatninger om hvilken type forskning som skal til for at et tiltak kan
defineres som effektivt eller dokumentert virksomt. Society of Prevention Reseach
(2004) har i sin standard for dokumentert virksomme tiltak (effectiveness) en rekke
krav. Blant annet skal forskningen vise konsistente positive effekter ved sammenligning med kontrollgruppe. Randomisert kontrollgruppedesign (RCT) skal benyttes
der det er mulig. Det er dette som ofte omtales som gullstandarden i forskningssammenheng.
Andre fagmiljø har tatt til orde for en bredere forståelse av hva som kan anses som
evidensbasert praksis, for eksempel ved inkludering av klinisk ekspertise, informasjon fra kvalitative studier, plausible teorier og informasjon fra klienter. Vi kan si at
disse forskningsmetodene representerer en mer indirekte evidens og utvider evidensbasert praksis til også å inkludere tiltak som får støtte fra kvalitative, teoretiske
og kliniske kunnskapsbaser (Veerman & van Yperen, 2007). Ungsinn er bygget opp
med en struktur som søker å ta hensyn til forskjellige oppfatninger av evidensbasert
praksis.
I Ungsinn klassifiseres alle tiltak i ett av fire evidensnivå:
Tiltak på Evidensnivå 1, Potensielt virksomt tiltak, er så godt beskrevet at det fremkommer klart hva tiltaket går ut på. Tiltakets elementer er beskrevet i detalj med
målsetning, målgruppe, metoder og materiell.
På Evidensnivå 2, Sannsynlig virksomt tiltak, er tiltakets elementer beskrevet og det
foreligger en fornuftig og sannsynlig rasjonale for at tiltaket har effekt. Det er beskrevet en teori som sannsynliggjør effekt i forhold til de skisserte målsetningene.
På Evidensnivå 3, Funksjonelt virksomt tiltak, er tiltakets elementer beskrevet i detalj,
det foreligger et teoretisk rasjonale for at tiltaket har effekt og det er demonstrert at
tiltaket leder til ønskede forandringer for målgruppen. Det foreligger her systematiske effektevalueringer gjennomført i Norge.
Ved Evidensnivå 4, Dokumentert virksomt tiltak, er tiltakets elementer beskrevet i
detalj, det foreligger en teoretisk begrunnelse for at tiltaket har effekt, det er demonstrert at tiltaket leder til ønskede forandringer for målgruppen, og det er en sterk evidens for at resultatene i evalueringen er en effekt av tiltaket, og ikke er forårsaket av
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andre faktorer. På dette nivået er det
gjennomført effektstudier med en design som sannsynliggjør at resultatene
forårsakes av tiltaket.
I Ungsinn kategoriseres tiltakene der
det foreligger effektstudier (tiltak på
evidensnivå 3 og 4) også i dokumentasjonsgrad. Dette gir en ytterligere differensiering av graden av dokumentasjon.  Dokumentasjonsgraden relateres
til forskningsmetoder og visualiseres
med stjerner fra én stjerne * til fem
stjerner *****. Den aller høyeste
klassifiseringen i Ungsinn: Evidensnivå 4, dokumentasjonsgrad *****
er svært lik kravene til evidensbasert praksis som stilles av
Society of Prevention
Research
(Gullstandarden).
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Hvordan få beskrevet tiltak i Ungsinn?
Tiltaksutviklere som ønsker å få sitt tiltak beskrevet i Ungsinn, kan ta kontakt på telefon 77 64 58 50 (RBUP Nord) eller 77 64 58 79 (Ungsinn) eller på e-post:
post.rbup@uit.no. Utvikler vil få oversendt et skjema der grunnleggende informasjon
om tiltaket må fylles inn. Normalt vil det ta ca. ½ år fra den første kontakten mellom
Ungsinn og utvikler, til tiltaket ligger beskrevet i Ungsinn.
Ungsinnforfatterne er ansvarlig for beskrivelsene i Ungsinn. De har forskningskompetanse innen barn og unges psykiske helse og kunnskap om psykisk helsearbeid.
Noen har også egen erfaring med implementering av tiltak. Foruten skjemaet og annet tilsendt materiell kan forfatteren også gjøre egne litteratursøk. Forfatteren vil ha
en dialog med tiltaksutvikler underveis for å sikre at fremstillingen blir riktig. Dialogen
mellom tiltaksutvikler og Ungsinnforfatter gjennom skriveprosessen er også ment å
være veiledende for tiltakseier dersom vedkommende ønsker det. Forfatteren kan
være en diskusjonspartner om videreutvikling av beskrivelser eller evalueringer av
tiltakene.
Når forfatteren har ferdigstilt sin beskrivelse, blir tiltaket vurdert av Ungsinnpanelet.
Vurderingen og klassifiseringen av tiltaket er panelets fullstendige ansvar, men er
forutsigbar ved at panelet følger kriteriene for klassifisering som er tilgjengelige for
alle. Etter Ungsinnpanelets møte vil beskrivelse med klassifisering og vurdering bli
presentert i Ungsinn.

Ønsker du råd om hvordan du kan videreutvikle, tilrettelegge for evaluering eller gjennomføre evaluering av et tiltak? Gjennom beskrivelse
av ditt tiltak i Ungsinn kan du diskutere dette med en av våre forfattere.
Ungsinnforfatterne har forskningskompetanse og kunnskap om arbeid
med helsefremming, forebygging og behandling.
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Kjenner du til et tiltak som bór presenteres i
Ungsinn?
Ungsinn skriver inn tiltak etter henvendelse fra tiltaksutviklere, men rekrutterer også
selv aktivt inn tiltak. Vi tar gjerne imot tips om tiltak som kan beskrives. Da tar vi
kontakt med tiltaksutvikler med forespørsel om tiltaket kan presenteres i Ungsinn.
Dialogen mellom tiltaksutvikler og Ungsinn er helt nødvendig for å få riktig beskrivelse og riktig vurdering. Ungsinn kan derfor ikke beskrive tiltak på oppdrag fra andre
dersom ikke tiltaksutvikler ønsker det.
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