Søkeresultat for forslag nr. 35

Effekt av institusjonsbehandling (i barnevernet) på fullført
skolegang og kriminalitet
PICO

P: Barn 12-18 år med behov for barneverntjenester
I: Plassering i institusjon
C: Dagens praksis; andre typer institusjon
O: Skoledeltakelse; kriminalitet

Hva ble funnet i et scopingsøk i Epistemonikos?
Søkestrategi:

Advanced search - Title/Abstract
((("institutional care" OR "care institution" OR "care institutions" OR ((detention OR
rescue) AND (centre* OR center*))) AND (child OR children OR childhood OR
adolescen* OR teen*)) OR ((("child care" OR child-care OR childcare OR "youth care")
AND institution*) OR orphanage*))

Søket resulterte i 38 treff. (Broad Synthesis: 2; Structured Summary: 1; Systematic Review: 35) Noen mulig
relevante eksempler:
The outcome of institutional youth care compared to non-institutional youth care for children of primary
school age and early adolescence: A multi-level meta-analysis (2015)
The effectiveness of institutional youth care over the past three decades: A meta-analysis (2012)
-----------------------------------------------What are the most effective early response strategies and interventions to assess and address the immediate
needs of children outside of family care? (2012)
A Systematic Review of Reviews of the Outcome of Severe Neglect in Underresourced Childcare Institutions
(2018)

Fostering Child Development by Improving Care Quality: A Systematic Review of the Effectiveness of Structural
Interventions and Caregiver Trainings in Institutional Care (2017)

Hva finnes av oppsummert forskning utenom tidsskriftsartikler?
NICE Guidelines

Looked-after children and young people: Public health guideline [PH28] (2015)

Folkehelseinstituttet

Effekt av og erfaringer med kontinuitetsfremmende tiltak i barnevernsinstitusjoner
(2013)

SBU & regional HTA

Program för ungdomar med antisocial problematik inom institutionsvård: En
systematisk översikt och utvärdering av ekonomiska, sociala och etiska aspekter
(2016)

Senter for

Ikke relevant kilde

omsorgsforskning
CADTH reports

Ytterligere

Ingen relevante treff

De to øverste av de fem treffene fra Epistemonikos er antatt mest relevant.

informasjon:

Dato:

02.04.2019

Vi har gjort enkle søk i utvalgte kilder for oppsummert kunnskap og valgt ut noen mulig relevante
resultater. Vær oppmerksom på at søket ikke erstatter et systematisk litteratursøk og at vi ikke har
foretatt en kritisk vurdering av det vi har funnet.

