Søkeresultat for forslag nr. KK2019_109 fra Kunnskapskommunen

Tiltak som fremmer samarbeid med pårørende av personer med
utviklingshemming

Pasient-/brukergruppe

Helsepersonell som arbeider med personer med utviklingshemming og
deres pårørende

Tiltak/behandling

Tiltak som fremmer samarbeid, for eksempel e-læringskurs for ansatte

Sammenligning

Andre tiltak som fremmer samarbeid eller ingen tiltak

Resultat/målepunkt

Kunnskap om pårørendes rettigheter mm

Hva ble funnet i et scopingsøk i Epistemonikos?
Søkestrategi:

Advanced search – Title/Abstract
(("next of kin" OR family OR families OR relative OR relatives OR parent OR
parents OR grandparent* OR mother* OR father* OR sibling* OR caregiver* OR
carer*) AND (((developmental OR intellectual OR mental OR learning) AND
(deficien* OR disab* OR disorder* OR handicap* OR impair* OR retard*)) OR
autism OR autistic OR "Down syndrome" OR "Down's syndrome") AND
(collaborat* OR co-operat* OR "working together" OR teamwork* OR involv*
OR engag*))

Søket identifiserte 227 systematiske oversikter. Noen mulig relevante eksempler:
Fathers of Youth with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review of the Impact of Fathers'
Involvement on Youth, Families, and Intervention (2019)
Sibling Involvement in Interventions for Individuals with Autism Spectrum Disorders: A Systematic
Review (2015)
Parent implemented early intervention for young children with autism spectrum disorder: a
systematic review (2007)

MEDLINE/PubMed – ikke oppsummert forskning:
Parents' experiences of collaborating with professionals in the support of their child with profound
intellectual and multiple disabilities (2017)
Family involvement and parent-teacher relationships for students with autism spectrum disorders
(2016)
Involvement of adult siblings of persons with developmental disabilities in future planning (2009)
Grandparents of children with developmental disabilities: perceptions, beliefs, and involvement in
their care (2002)

Hva finnes av oppsummert forskning utenom tidsskriftsartikler?
Helsedirektoratet

Pårørendeveileder: Nasjonal veileder (2019)

NICE Guidelines

Retningslinjer for behandling og omsorg for personer med
utviklingshemming:
Care and support of people growing older with learning disabilities: NICE
guideline [NG96] (2018)
Learning disabilities and behaviour that challenges: service design and
delivery: NICE guideline [NG93] (2018)
Autism spectrum disorder in adults: diagnosis and management: Clinical
guideline [CG142] (2016)
Challenging behaviour and learning disabilities: prevention and
interventions for people with learning disabilities whose behaviour
challenges: NICE guideline [NG11] (2015)
Autism spectrum disorder in under 19s: support and management: Clinical
guideline [CG170] (2013)

Folkehelseinstituttet

Ingen relevante dokumenter identifisert

SBU & regional HTA

Autismspektrumtillstånd: Diagnostik och insatser, vårdens organisation och
patientens delaktighet: En systematisk litteraturöversikt (2013)

Senter for
omsorgsforskning

Ingen relevante dokumenter identifisert

CADTH reports

Ingen relevante dokumenter identifisert

Ytterligere
informasjon:

Ingen av artiklene ser ut til å belyse problemstillingen nøyaktig slik den er
tolket ut fra forslaget – tiltak rettet mot ansatte i helsetjenesten som kan
fremme samarbeid med pårørende – men heller behandlingstiltak
gjennomført av pårørende for personer med utviklingshemming.
Noen av titlene i referanselisten i Helsedirektoratets Pårørendeveileder kan
også være av interesse, selv om de ikke fokuserer på pårørende av personer
med utviklingshemming.
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Vi har søkt én bibliografisk database for oppsummert forskning (Epistemonikos) og supplert med
retningslinjer og rapporter fra noen relevante organisasjoner. Vær oppmerksom på at søket ikke
erstatter et systematisk litteratursøk i mange databaser og at vi ikke har foretatt en kritisk vurdering av
kvaliteten på litteraturen vi henviser til.

