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Hvordan forstå og håndtere barn som av-

viser en forelder? En systematisk kartleg-

gingsoversikt  

Prosjektplan for systematisk kartleggingsoversikt  

 

 



 2   Sammendrag 

Sammendrag 

Samlivsbrudd er en alvorlig hendelse i barns liv, og det har 

store konsekvenser for både barn og foreldre. I enkelte tilfel-

ler skjer det at barn motsetter seg samvær med en av (eller 

begge) foreldrene i etterkant av foreldrenes samlivsbrudd. 

Samværsvegring er at et barn over tid uttrykker sterk mot-

stand mot samvær med en av foreldrene. Ofte er årsakene 

komplekse og det kan være vanskelig å forstå eller identifisere 

hva som ligger til grunn for at barna ikke ønsker å være hos 

far eller mor. Det kan også være vanskelig å forstå hvordan 

samværsvegring bør håndteres. Etter et samlivsbrudd kan 

barnet oppleve lojalitetskonflikt og i den forbindelse ønske å 

støtte den forelderen som fremstår som den mest tillitsvekk-

ende eller utsatte i konflikten, barnet kan utvikle usunn til-

knytning til en av foreldrene, foreldrene kan på ulike måter 

påvirke barnet til å motsette seg samvær, og barnet kan ha 

opplevd omsorgssvikt og grenseoverskridelser i det ene hjem-

met. Hensikten med dette prosjektet er å kartlegge og be-

skrive forskningen som finnes om årsaker til samværsvegring, 

og verktøy eller tiltak for å identifisere, forebygge og håndtere 

samværsvegring med en forelder. 

 

For å identifisere relevante studier vil en bibliotekar 

gjennomføre søk i internasjonale litteraturdatabaser – som 

MEDLINE, EMBASE og PsycINFO. Vi vil inkludere systematiske 

oversikter og empiriske primærstudier fra år 2000-2020 som 

omhandler årsaker til samværsvegring og verktøy eller tiltak 

for å identifisere, forebygge og håndtere samværsvegring. To 

medarbeidere vil uavhengig av hverandre utføre utvelgelse av 

relevante studier i henhold til inklusjonskriteriene. Fra hver 

av de inkluderte studiene vil en forsker hente ut relevant 

informasjon og en annen forsker vil kontrollere at 

informasjonen er komplett og korrekt hentet ut. Funnene vil 

bli fremstilt med enkle narrative presentasjoner av resultater 

og konklusjoner.  
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Summary  

Parental separation is a serious event in a child’s life 

that has consequences for both parents and children. In 

some cases, children may resist or refuse contact with 

one or both of their parents. Refusal to have contact 

means that a child, over time, develops a strong sense of 

refusal to meet with one of the parents. The reasons for 

a child to refuse or resist meeting a parent are often 

complex and can be difficult to understand, identify or 

treat. After parental separation, children can experience 

a conflict of loyalty. This may be because they perceive 

one parent as being weaker (and want to protect them), 

to be more prone to have an unhealthy attachment, or a 

parent that may influence their child to refuse or resist 

meeting the other parent. Another reason may be previ-

ous neglect or abuse. The main aim of this project is to 

map and describe research about the reasons children 

resist or refuse to meet a parent after separation, and to 

map and describe tools or interventions to identify, pre-

vent and treat the refusal or resistance to spend time 

with a parent.  

 

To identify relevant studies, a search specialist will 

search in international databases, including MEDLINE, 

EMBASE and PsycINFO. We will include empirical 

primary studies and systematic reviews published from 

2000-2020 on the reasons children resist or refuse post-

separation parental contact and tools or interventions to 

identify, prevent or treat resistance or refusal. Two 

researchers will independently screen all titles and 

abstracts from the literature search, and then the full 

texts, for eligibility according to the inclusion criteria. 

One researcher will extract data from the studies and a 

second researcher will check the correctness and 

completeness of the data extraction. From the included 

studies, we will sort and combine data in text and create 

tables when relevant. 
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 4  Oppdrag 

Oppdrag 

Fagmiljø for velferdstjenesteforskning i område for helsetjenester, Folkehelseinstitutt-

tet, fikk i august 2020 i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) å 

utføre en systematisk kartleggingsoversikt over forskning om årsaker til samværsve-

gring og verktøy eller tiltak for å identifisere, håndtere og forebygge samværsvegring. 

  

Kartleggingsoversikten er relevant for et bredt publikum av praktikere og personell i 

velferdstjenestene og andre profesjoner som er i kontakt med barn og foreldre etter 

samlivsbrudd.   

  

Område for helsetjenester, FHI, følger en felles framgangsmåte i arbeidet med kunn-

skapsoppsummeringer, dokumentert i håndboka «Slik oppsummerer vi forskning». Det 

innebærer blant annet at vi kan bruke standardformuleringer når vi beskriver metode, 

resultater og i diskusjon av funnene.  

  

Bidragsyterne  

Prosjektgruppen har bestått av:  

• Prosjektleder: Heather Ames  

• Interne prosjektmedarbeidere ved FHI: forskere Lars Jørun Langøien, Christine H 

Hestevik, bibliotekar Gyri Hval, seniorrådgiver Tor Atle Rosness, og avdelingsdirektør 

Rigmor C Berg  
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  Bakgrunn 

Beskrivelse av problemet 

Spisskompetansemiljøet for barn i familievernet melder at terapeuter og meklere i fa-

milievernet har behov for mer kunnskap om hvordan de kan forstå og håndtere saker 

der barn ikke vil ha samvær med eller avviser en forelder etter et samlivsbrudd.  

 

Samlivsbrudd er en alvorlig hendelse i barns liv, og har store konsekvenser for både 

barn og foreldre. Barn kan oppleve sorg, sinne og føle på tristhet, skyldfølelse og usik-

kerhet som følge av bruddet. I omkring 11-15 % av tilfellene skjer det at barn motsetter 

seg samvær med en av foreldrene i forbindelse med samlivsbrudd (1-3). Det kan være 

mange grunner til at dette skjer.  

 

Det kan være stor variasjon mellom saker hvor barn ikke vil ha samvær eller avviser en 

forelder etter et samlivsbrudd, og dermed være vanskelig å avdekke årsakene til at bar-

net uttrykker motvilje til samvær. Samværsvegring er at et barn over tid uttrykker 

sterk motstand mot samvær med en av sine foreldre (4). Ofte er årsakene komplekse 

og det kan være vanskelig å forstå hva som egentlig ligger til grunn for at barnet ikke 

ønsker kontakt med sin far eller mor. Noen barn kan være påvirket eller være manipu-

lert av den forelderen de bor hos til å nekte samvær med den andre, mens andre barn 

kan ha hatt betydelige negative erfaringer med samvær og ha behov for å beskytte seg 

selv fra en forelder. Stort konfliktnivå mellom foreldrene kan også være en grunn, og 

barnet skjermer seg selv fra konflikten ved å vegre seg mot samvær. Barnet vil i noen 

tilfeller hindre at foreldrene møtes/har kontakt. Samværsvegring kan også handle om 

unngåelsesatferd, der barnet har negative erfaringer med en forelder som det ikke får 

tilstrekkelig støtte og hjelp til å løse og håndtere. Det kan også hende at barnet ønsker 

samvær, men at den andre forelderen motsetter seg dette og hindrer samvær (3).  

 

Barnets relasjon til foreldrene etter et samlivsbrudd kan vurderes langs et kontinuum. I 

figur 1 vises disse forskjellige relasjonene, som går fra at barnet ønsker samvær med 

begge foreldre, til at barnet allierer seg mer med én forelder (alliance) og til total avvis-

ning (foreldrefremmedgjøring) av en av foreldrene (alienated) (5). Foreldrefremmed-

gjøring (parental alienation) kan forstås som en relasjonsforstyrrelse der barnet utvik-

ler uforsonlig fiendtlighet til en av foreldrene (6). I dette prosjektet skal vi se på forsk-

ning om barn som har en relasjon til en av foreldrene som kan betegnes som «Alliance», 

«Estranged» eller «Alienated».   
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Figur 1: Kontinuum av barn-foreldre relasjoner etter et samlivsbrudd (5) 

 
Samværsvegring kan ha alvorlige konsekvenser for barnets psykiske helse og føre til 

problemer som angst, depresjon, selvdestruktiv eller aggressiv oppførsel og forsinket 

utvikling (3).  

 

I utgangspunktet betraktes samvær med begge foreldre som det beste for barna, jf. bar-

neloven § 43 annet ledd annet punktum og § 48, men en vurdering av hva som er til 

barnets beste kan være komplisert. I forarbeidene til endringene i barneloven § (Prop. 

85 L (2012-2013)) s. 6 uttaler departementet at domstolene bør senke terskelen for å 

pålegge samvær mot barnets vilje i barnefordelingssaker: 

 

«Departementet forutsetter at domstolen i større grad skal avgjøre samværssaker ut 

fra forholdene her-og-nå, og at barnets subjektive opplevelser skal tillegges større 

vekt. Det forutsettes videre at det ikke skal fastsettes samvær mot barnets vilje, heller 

ikke med tilsyn, før barnets og familiens situasjon er tilstrekkelig belyst». (4) 

 

I Norge skal barn høres etter alder og modenhet. Barnet skal bli lyttet til, og barnets 

synspunkter skal vektlegges i samsvar med barnets alder og modenhet og dette skal 

skje i trygge rammer for barnet (7). 

 

I Norge er første hjelpeinstans ved problemer med samværsvegring familievernkonto-

rene. De kan bistå foreldrene med å løse konflikter og finne gode løsninger for barna. 

De kan også hjelpe til når det er utfordringer i relasjonen mellom barn og foreldre, men 

disse sakene er utfordrende og det knyttes stor usikkerhet til hvordan de best skal 

håndteres (8, 9). 

 

Å forstå årsaker til både kortsiktige og langvarige konsekvenser som samværsvegring 

har på barn er avgjørende for å forhindre at samværsvegring oppstår og for å få kunn-

skap om når og hvordan hjelpeapparatet skal gripe inn i situasjonen for å hjelpe bar-

net/familien (10). Det er også viktig å forstå mekanismene bak hvorfor barn ikke vil 

møte med en foreldre.  



 7  Bakgrunn 

 

Hvorfor det er viktig å utføre denne kunnskapsoppsummeringen 

Bufdir skal oppdatere veiledende materiell/anbefalt praksis, f.eks. en veileder for sam-

taler med barn https://bufdir.no/Familie/Fagstotte/veileder_samtaler_barn/ og en egen 

veileder om samværsvegring (som er under arbeid). De har derfor behov for en kunn-

skapsoppsummering for å få et overblikk over den tilgjengelige forskningen på temaet. 

Det overordnete målet er at instansene som møter disse familiene skal få en helhetlig 

og systematisk tilnærming til hvordan de bør møte familier der samværsvegring kan bli 

eller har blitt et problem. Det er ønskelig at denne kunnskapsoppsummeringen skal gi 

kunnskap om årsaker til samværsvegring og verktøy eller tiltak for å identifisere, fore-

bygge og håndtere samværsvegring.      

 

Mål/hensikt 

Hensikten med dette prosjektet er å kartlegge og beskrive forskning om årsaker til 

samværsvegring og verktøy eller tiltak for å identifisere, forebygge og håndtere sam-

værsvegring.  

 

 

https://bufdir.no/Familie/Fagstotte/veileder_samtaler_barn/
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Metode 

Vi skal utføre en systematisk kartleggingsoversikt over studier som har undersøkt 

hvordan forstå og håndtere barn som avviser en forelder. Vi vil gjøre dette gjennom å 

identifisere og beskrive alle empiriske kvantitative og kvalitative primærstudier og sys-

tematiske oversikter som foreligger på dette temaet fra år 2000 til i dag. Gitt det brede 

mandatet og den relativt knappe tidsfristen er en systematisk kartleggingsoversikt den 

mest hensiktsmessige typen oppsummering. En kartleggingsoversikt har et fleksibelt 

format som vil kunne gi en overordnet, men samtidig tilpasset detaljert oversikt over 

forskningsfeltet generelt og resultater og konklusjoner når det gjelder kunnskap om 

hvordan forstå og håndtere barn som avviser en forelder. En slik oppsummering vil 

imøtekomme behovet for både overordnet omfangsforståelse og detaljinformasjon.    

 

Avklaringer mellom oppdragsgiver og forskergruppen om kunnskapsoppsummeringen 

som skal utføres er viktig. Slike avklaringer, både i oppstartsfasen og underveis, vil 

kunne sikre at oppsummeringen tilfredsstiller oppdragsgivers behov. Det er ønskelig at 

partene tidlig avklarer og oppnår god forståelse for oppdragsgivers interesse og/eller 

mulighet til kontakt og samarbeid underveis, delleveranser, oppdateringer og lig-

nende.   

 

Hva er en systematisk kartleggingsoversikt?  

En kartleggingsoversikt (engelsk: systematic scoping review/mapping review) er en 

kunnskapsoppsummering som kartlegger og narrativt beskriver eksisterende littera-

tur- eller forskningsgrunnlag på et bestemt temaområde. Dvs. at forskere identifiserer, 

kartlegger og presenterer informasjon om studiene/publikasjonene, slik som hvor de 

er utført, når de er publisert, hva de har undersøkt og hvilke resultater de finner.  

  

Denne kartleggingsoversikten vil bli utført ihht. internasjonale metodebeskrivelser for 

en slik kunnskapsoppsummering. Vi vil følge Arksey og O’Malley (11) sine anbefalinger, 

videreutviklet av Peters og kolleger (12), og utarbeide kunnskapsoppsummeringen i 

følgende trinn:   

  

1. Definere og tilpasse målene og spørsmålene (Defining and aligning the 

objective(s) and question(s)) 

2. Utvikle og tilpasse inklusjon- og eksklusjonskriteriene med målene og 

spørsmålene (Developing and aligning the inclusion criteria with the 

objective(s) and question(s)) 

3. Beskrive planlagt tilnærming til litteratursøk og valg av litteratur (Describing 

the planned approach to evidence searching and selection) 

4. Søk etter litteratur (Searching for the evidence) 
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5. Seleksjon av litteratur (Selecting the evidence) 

6. Uthenting av data (Extracting the evidence) 

7. Kartlegging av kunnskapsgrunnlaget (Charting the evidence) 

8. Oppsummering av kunnskapsgrunnlaget med hensyn til målene og 

spørsmålene (Summarizing the evidence in relation to objective(s) and 

question(s) ) 

 

Gitt at dette er en systematisk kartleggingsoversikt vil vi ikke vurdere tilliten til resul-

tatene (11, 12). 

 

Problemstilling 

Hovedspørsmålet som skal besvares er: Hvilken forskning fins, og hva sier forskning 

om (1) årsaker til at barn avviser en forelder og (2) håndtering av at barn avviser en 

forelder (samværsvegring)? Med «håndtere» mener vi måter å begrense, redusere eller 

behandle samværsvegring. Kartleggingen av forskningen skal vektlegge og beskrive føl-

gende spørsmål:   

1. Hva er ulike årsaker til samværsvegring?  

2. Hvilke verktøy fins for å identifisere/skille mellom ulike årsaker til 

samværsvegring?  

3. Hvilke tiltak/metoder/verktøy fins for å forebygge (forhindre) at 

samværsvegring oppstår?  

4. Hvilke tiltak/intervensjoner fins for å håndtere/redusere/behandle 
samværsvegring?  

 

Vi skal identifisere forskning som omhandler disse spørsmålene og oppsummere hva 

resultatene av studiene er. Det er en forutsetning, og vi vil se etter dette i inkluderte 

studier, at det ikke foreligger rettmessige årsaker til at barnet ikke bør ha samvær med 

en forelder (f.eks. overgrep). Dvs. det er en forutsetning at foreldrene er skikket til å 

kunne ta seg av barnet.  

 

Inklusjonskriterier 

Studier vil bli valgt ut hvis de møter følgende inklusjonskriterier:   

 

Populasjon: 

(I prioritert rekke-

følge med hensyn til 

søkemengde) 

1. Barn ≤16 år som over tid uttrykker betydelig motstand 

mot kontakt og samvær med en av sine foreldre etter 

samlivsbrudd (uavhengig av samværsløsning). 

2. Voksne som uttaler seg om sine erfaringer fra de var 

under 16 år og som over tid uttrykte betydelig motstand 

mot kontakt og samvær med en av sine foreldre etter 

samlivsbrudd (uavhengig av samværsløsning).   

3. Foreldre og nære familiemedlemmer av barnet som 

avviser en forelder  
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4. Støttearbeidere (meklere, ansatte i barnevernet, 

sakkyndige, familieterapeuter) som bistår i håndtering 

av samværvegringsaker 

 

Konsept Samværsvegring. Dvs. at et barn over tid uttrykker betydelig 

motstand mot samvær med en av sine foreldre etter samlivs-

brudd. Det er ikke samværsvegring når det foreligger rett-

messige årsaker til at barnet ikke bør ha samvær med en for-

elder, slik som overgrep. 

 

Interesseområder: 

  Årsak: Alle årsaker som kan forklare barns 

samværsvegring  

 Verktøy: Alle verktøy, kartlegginger og metoder som kan 

identifisere eller skille mellom årsaker til 

samværsvegring, og som kan forebygge (forhindre) at 

samværsvegring oppstår 

 Effekt av tiltak: Alle tiltak, strategier, metoder, 

samarbeidsprosedyrer, prosesser, verktøy for å håndtere 

barns samværsvegring, dvs. måter å begrense, redusere 

eller behandle samværsvegring.   

 Erfaringer: Opplevelse av de forskjellige verktøy/tiltak 

fra de overnevnte populasjoner 

 

Sammenlikning (mht spørsmål om effekt): 

  Ingen begrensning 

 

Utfall (mht spørsmål om effekt): 

  Effekt på barnet: psykisk helse/utvikling, relasjon til 

foreldrene, relasjon til andre familiemedlemmer. Andre 

utfall kan være aktuelle. 

 Effekt på foreldre og andre familiemedlemmer: relasjon 

til barnet. Andre utfall kan være aktuelle.   

 

Kontekst  Studiedesign: Empiriske kvantitative og kvalitative 

primærstudier og systematiske oversikter av empiriske 

primærstudier uavhengig av studiedesign.  

 

For å betegnes som en systematisk oversikt må oversikten 

inneholde beskrivelse av søkestrategi, inklusjonskriterier, 

metodisk kvalitetsvurdering og sammenstilling (13). Hvis vi 

finner systematiske oversikter av høy metodisk kvalitet 

(ihht. sjekkeliste for vurdering av metodisk kvalitet (13)) 

publisert i de siste 5 år (2015-2020) som dekker en eller 

flere av forskningsspørsmålene skal vi ikke oppsummere 

primærforskning på det spørsmålet. 
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År: 2000-2020 for primærstudier. Søkedato for systematiske 

oversikter må ikke være eldre enn fra 2015.  

 

 Språk: Engelsk 

 

 Land: Australia, Belgia,  Canada, Danmark, Finland, Frank-

rike, Island, Italia, Irland, Nederland, New Zealand, Norge, 

Portugal, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland, USA 

 

Eksklusjonskriterier 

 Populasjon 

o 17 år eller eldre når samværsvegring skjedde 

 Konsept 

o Studier som omhandler andre fenomener enn samværsvegring, men 

som nevner det i andre kontekster. For eksempel studier av 

konfliktfylte skillsmisser som nevner avvisning, eller studier om 

overgrep eller omsorgssvikt som nevner avvisning, men ikke har det 

som hovedfokus. 

 Kontekst 

o Publikasjoner som drøfter ideer, konsepter eller teorier om temaet eller 

utvikling av verktøy 

o Juridiske kasus studier 

 

Litteratursøk 

En bibliotekar (Gyri Hval) vil utarbeide søkestrategien og velge relevante kilder basert 

på inklusjonskriteriene og med innspill fra prosjektgruppen og fageksperter. Søket vil 

bestå av emneord (f.eks. MeSH i MEDLINE) og tekstord som for eksempel ‘enmesh-

ment’, ‘estrangement’, ‘parental alienation’, ‘separation’, ‘divorce’, ‘contact refusal’ og 

‘resisting post separation contact’. Bibliotekaren vil utføre det systematiske litteraturs-

øket etter publikasjoner i følgende databaser:    

 

 MEDLINE (Ovid)   

 EMBASE (Ovid)   

 PsycINFO (Ovid)   

 CINAHL (EBSCO)   

 The Campbell Library   

 Cochrane Library   

 Epistemonikos   

 Web of Science Core Collection (SCI-EXPANDED & SSCI)   

 SveMed+   

 ProQuest (Sociological Abstracts & Social Services Abstracts) 

 Parental Alienation Database (https://ckm.vumc.org/pasg/)   

 

https://ckm.vumc.org/pasg/
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En annen bibliotekar vil fagfellevurdere dette arbeidet. 

 

Hvis vi finner systematiske oversikter av høy metodisk kvalitet (13) publisert i de siste 

5 år (2015-2020) som dekker ett eller flere av forskningsspørsmålene skal vi ikke opp-

summere primærforskning på spørsmålet. Hvis vi ikke finner empirisk forskning som 

besvarer ett eller flere av forskningsspørsmålene, vil vi søke etter grå litteratur i 

Google, Google Scholar, ORIA, LIBRIS, DANBIB og BASE. 

 

 Fullstendig søkestrategi vil ligge som vedlegg i den endelige rapporten.  

 

Utvelging av studier 

To forskere (trolig Ames og en annen) vil uavhengig av hverandre vurdere alle referan-

ser - titler og sammendrag - i henhold til inklusjons- og eksklusjonskriteriene. Vi vil be-

nytte verktøyet Eppi reviewer (14) i dette arbeidet. Sammendrag som indikerer at pub-

likasjonen er en empirisk studie og treffer inklusjonskriteriene vil deretter bli innhen-

tet i fulltekst. Hvis det er en veldig stor mengde av studier som skal vurderes i fulltekst 

er det mulig, etter diskusjon med oppdragsgiver, at prosjektet dimensjoneres fra å be-

svares som en kartleggingsoversikt til å besvares som en oppsummering av typen ‘sys-

tematisk litteratursøk med sortering’ eller at vi begrenser noen av inklusjonskriteriene, 

for eksempel årstall (de siste 10 år istedenfor 20) eller land, for å begrense antall inklu-

derte studier. 

 

To forskere (trolig Ames og en annen) vil lese publikasjonene i fulltekst og uavhengig 

av hverandre vurdere hvorvidt publikasjonene møter inklusjonskriteriene. Eventuelle 

uenigheter i vurdering av tittel/abstrakt og fulltekster vil først bli forsøkt løst ved dis-

kusjon og deretter ved konsultasjon med en tredje forsker.  

 

Dersom det viser seg at en for stor mengde studier møter alle inklusjonskriteriene, re-

lativt til ressursrammene for prosjektet, vil vi, etter diskusjon med oppdragsgiver, ned-

skalere oppsummeringen. Det vil vi gjøre ved å begrense noen av inklusjonskriteriene, 

for eksempel årstall (de siste 10 år istedenfor 20) eller land. 
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Figur 2: Beslutningstre for hvilket sluttprodukt som skal leveres 

 

 

Datauthenting 

Fra hver av de inkluderte studiene vil vi hente ut relevant informasjon. Vi vil hente ut 

informasjon om publikasjonene (f.eks. når de er publisert). Vi vil også hente ut informa-

sjon om studiene, slik som studiedesign, hvilke land studiene er utført i, karakteris-

tika/kjennetegn ved populasjonene og kontekst rundt populasjonene, beskrivelser av 

utfall, beskrivelser av tiltaket og evt. sammenligning, samt resultater og forfatternes 

konklusjoner. Vi skal særlig ha oppmerksomhet på å hente ut data om de spesifikke 

spørsmålene listet under ‘Problemstilling’. En forsker vil hente ut relevant informasjon, 

og en annen forsker vil kontrollere at all informasjon er komplett og korrekt hentet ut.  

 

Dersom det viser seg at en for stor mengde studier møter alle inklusjonskriteriene, re-

lativt til ressursrammene for prosjektet, vil vi, etter diskusjon med oppdragsgiver, ned-

dimensjonere datauthentingen. Det betyr at vi vil trekke ut og rapportere noe mindre 

data enn planlagt, og utføre en forenklet kartlegging i form av kategorisering og tabel-

ler med litt oppsummering av funnene på tvers av studiene.  

 

Vurdering av metodisk kvalitet 

Dette er en systematisk kartleggingsoversikt som ikke inneholder en kritisk vurdering 

av metodisk kvalitet av de inkluderte studiene. Dette er ihht. internasjonale metodebe-

skrivelser for slike kunnskapsoppsummeringer (se over).  
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Sammenstilling  

Kartleggingsoversikter inkluderer ingen systematisk syntese av individuelle studiere-

sultater (f.eks. ingen metaanalyse). Slike oversikter gir i stedet en oversikt og narrativ 

beskrivelse av eksisterende litteratur og resultater.  

 

Vi vil sortere studiene i logiske kategorier, f.eks. etter mål eller populasjon. I den grad 

det er mulig vil vi sortere og presentere studiene i henhold til de spørsmålene listet un-

der ‘Problemstilling’.  

 

Informasjon som vi henter ut fra studiene vil vi analysere deskriptivt, med frekvenser 

og prosenter, og presentere slike resultater i tekst og tabeller. Grafer vil benyttes hvis 

det er hensiktsmessig. Vi vil utføre enkle narrative presentasjoner av resultater og kon-

klusjoner. Hovedfremstillingen er i form av prosa. Vi vil også forsøke å se resultatene 

fra de ulike studiene på tvers – for å se om det er noen mønstre i funn og konklusjoner.  

 

Vi vil bruke «The PRISMA extension for scoping reviews» sjekkeliste (15) for å sikre 

rapporteringskrav i den endelige rapporten (se vedlegg). 

 

Fagfellevurdering av prosjektplan og rapport 

Prosjektplanen vil bli diskutert med oppdragsgiver (Bufdir). Vi vil revidere planen til 

det er enighet mellom forskergruppen og oppdragsgiver om oppdraget. Prosjektplanen 

og den endelige oppsummeringen (presentert i rapport) vil bli lest av prosjektmedar-

beiderne, lest og godkjent av en avdelingsdirektør (her: Rigmor C Berg). Prosjektplanen 

og den endelige oppsummeringen (presentert i rapport) vil så gjennomgå fagfellevur-

dering av en intern fagfelle og to eksterne fagfeller. Endelig godkjenningsvurdering ut-

føres av fagdirektør i klynge for vurdering av tiltak før publisering på FHIs nettsider. 

Hvis det viser seg vanskelig å utføre fagfellevurdering av den endelige oppsumme-

ringen innen tidsfristen vil vi vurdere å ikke utføre fagfellevurdering og publisere opp-

summeringen som en hurtigoversikt. 

 

Delleveranse 

Innen 18 desember 2020 skal vi oversende Bufdir en del-leveranse med en liste over de 

inkluderte studiene og kategorisering/oppsummering så langt.  

 

Tidsplan 

Startdato:  24.08.2020 

Sluttdato: 05.04.2021 
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Trinn/delleveranse Startdato Sluttdato Antall uker 

Utvikling av prosjektplan (Utvikling, 

 fagfellevurdering og godkjenning) 
07.09.2020 25.10.2020 8 

Litteratursøk 26.10.2020 02.11.2020 1 

Utvelging av studier 03.11.2020 20.11.2020 3 

Datauthenting 23.11.2020 04.12.2020 2 

Sammenstilling 07.12.2020 18.12.2020 2 

Delleveranse 18.12.2020  

Rapportutkast 04.01.2021 22.01.2021 3 

Godkjenning (inklusiv fagfellevurde-

ring) 

25.01.2021 19.02.2021 
3 

Oversendelse oppdragsgiver  22.02.2021 6 

Publisering 05.04.2021  

 

Tiltak ved evt. forsinkelse 

Prosjektansvarlig finner erstattere eller rekrutterer flere medarbeidere. 

   

Leveranser og publisering 

Den ferdige oppsummeringen (i form av norskspråklig rapport) vil bli publisert 

på FHIs hjemmesider april 2021. Bufdir, som er hovedmålgruppe for oppsumme-

ringen, vil motta utkast til rapport februar 2021. Bufdir skal få en delleveranse i desem-

ber 2020 med en liste over inkluderte studier og kategorisering så langt.  

  

Dersom Bufdir ønsker dette, presenterer vi gjerne rapporten for Bufdir etter publise-

ring, og er tilgjengelig for spørsmål og diskusjon.    

 

Nøkkelord: Affinity, alliance, estrangement, enmeshment, (parental) alienation, loyalty 

conflict 

 

Relaterte prosjekter/publikasjoner/studier ved FHI 

Ingen 
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Vedlegg 

PRISMA extended checklist for scoping reviews 

Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses extension for 

Scoping Reviews (PRISMA-ScR) Checklist 

SECTION ITEM PRISMA-ScR CHECKLIST ITEM 

RE-

PORTED 

ON PAGE # 

TITLE 

Title 1 Identify the report as a scoping review. 

Click here 

to enter 

text. 

ABSTRACT 

Structured 

summary 
2 

Provide a structured summary that includes (as applica-

ble): background, objectives, eligibility criteria, sources of 

evidence, charting methods, results, and conclusions that 

relate to the review questions and objectives. 

Click here 

to enter 

text. 

INTRODUCTION 

Rationale 3 

Describe the rationale for the review in the context of what 

is already known. Explain why the review questions/objec-

tives lend themselves to a scoping review approach. 

Click here 

to enter 

text. 

Objectives 4 

Provide an explicit statement of the questions and objec-

tives being addressed with reference to their key elements 

(e.g., population or participants, concepts, and context) or 

other relevant key elements used to conceptualize the re-

view questions and/or objectives. 

Click here 

to enter 

text. 

METHODS 

Protocol and 

registration 
5 

Indicate whether a review protocol exists; state if and 

where it can be accessed (e.g., a Web address); and if availa-

ble, provide registration information, including the regis-

tration number. 

Click here 

to enter 

text. 

Eligibility crite-

ria 
6 

Specify characteristics of the sources of evidence used as el-

igibility criteria (e.g., years considered, language, and publi-

cation status), and provide a rationale. 

Click here 

to enter 

text. 

Information 

sources* 
7 

Describe all information sources in the search (e.g., data-

bases with dates of coverage and contact with authors to 

identify additional sources), as well as the date the most re-

cent search was executed. 

Click here 

to enter 

text. 

Search 8 

Present the full electronic search strategy for at least 1 da-

tabase, including any limits used, such that it could be re-

peated. 

Click here 

to enter 

text. 

Selection of 

sources of evi-

dence† 

9 
State the process for selecting sources of evidence (i.e., 

screening and eligibility) included in the scoping review. 

Click here 

to enter 

text. 
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SECTION ITEM PRISMA-ScR CHECKLIST ITEM 

RE-

PORTED 

ON PAGE # 

Data charting 

process‡ 
10 

Describe the methods of charting data from the included 

sources of evidence (e.g., calibrated forms or forms that 

have been tested by the team before their use, and whether 

data charting was done independently or in duplicate) and 

any processes for obtaining and confirming data from in-

vestigators. 

Click here 

to enter 

text. 

Data items 11 
List and define all variables for which data were sought and 

any assumptions and simplifications made. 

Click here 

to enter 

text. 

Critical ap-

praisal of indi-

vidual sources 

of evidence§ 

12 

If done, provide a rationale for conducting a critical ap-

praisal of included sources of evidence; describe the meth-

ods used and how this information was used in any data 

synthesis (if appropriate). 

Click here 

to enter 

text. 

Synthesis of re-

sults 
13 

Describe the methods of handling and summarizing the 

data that were charted. 

Click here 

to enter 

text. 

RESULTS 

Selection of 

sources of evi-

dence 

14 

Give numbers of sources of evidence screened, assessed for 

eligibility, and included in the review, with reasons for ex-

clusions at each stage, ideally using a flow diagram. 

Click here 

to enter 

text. 

Characteristics 

of sources of 

evidence 

15 
For each source of evidence, present characteristics for 

which data were charted and provide the citations. 

Click here 

to enter 

text. 

Critical ap-

praisal within 

sources of evi-

dence 

16 
If done, present data on critical appraisal of included 

sources of evidence (see item 12). 

Click here 

to enter 

text. 

Results of indi-

vidual sources 

of evidence 

17 

For each included source of evidence, present the relevant 

data that were charted that relate to the review questions 

and objectives. 

Click here 

to enter 

text. 

Synthesis of re-

sults 
18 

Summarize and/or present the charting results as they re-

late to the review questions and objectives. 

Click here 

to enter 

text. 

DISCUSSION 

Summary of ev-

idence 
19 

Summarize the main results (including an overview of con-
cepts, themes, and types of evidence available), link to the 
review questions and objectives, and consider the rele-
vance to key groups. 

Click here 

to enter 

text. 

Limitations 20 Discuss the limitations of the scoping review process. 

Click here 

to enter 

text. 

Conclusions 21 

Provide a general interpretation of the results with respect 

to the review questions and objectives, as well as potential 

implications and/or next steps. 

Click here 

to enter 

text. 

FUNDING 

Funding 22 

Describe sources of funding for the included sources of evi-

dence, as well as sources of funding for the scoping review. 

Describe the role of the funders of the scoping review. 

Click here 

to enter 

text. 

JBI = Joanna Briggs Institute; PRISMA-ScR = Preferred Reporting Items for Systematic 
reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews. 
* Where sources of evidence (see second footnote) are compiled from, such as biblio-
graphic databases, social media platforms, and Web sites. 
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† A more inclusive/heterogeneous term used to account for the different types of evi-
dence or data sources (e.g., quantitative and/or qualitative research, expert opinion, 
and policy documents) that may be eligible in a scoping review as opposed to only 
studies. This is not to be confused with information sources (see first footnote). 
‡ The frameworks by Arksey and O’Malley (6) and Levac and colleagues (7) and the JBI 
guidance (4, 5) refer to the process of data extraction in a scoping review as data chart-
ing. 
§ The process of systematically examining research evidence to assess its validity, re-
sults, and relevance before using it to inform a decision. This term is used for items 12 
and 19 instead of "risk of bias" (which is more applicable to systematic reviews of in-
terventions) to include and acknowledge the various sources of evidence that may be 
used in a scoping review (e.g., quantitative and/or qualitative research, expert opinion, 
and policy document). 

From: Tricco AC, Lillie E, Zarin W, O'Brien KK, Colquhoun H, Levac D, et al. PRISMA Ex-
tension for Scoping Reviews (PRISMAScR): Checklist and Explanation. Ann Intern Med. 
2018;169:467–473. doi: 10.7326/M18-0850. 
 

 

 

http://annals.org/aim/fullarticle/2700389/prisma-extension-scoping-reviews-prisma-scr-checklist-explanation

