
 

 1   Sammendrag 

Behandlingstiltak for personer som 
er utsatt for eller utøver digital vold 

Prosjektplan for systematisk oversikt  

 



 

 2   Sammendrag 

Sammendrag 

Digital vold er deling eller spredning av krenkende, 

trakasserende, truende, utpressende, seksualisert eller 

voldelig innhold ved bruk av elektronisk kommunika-

sjon uten fysisk kontakt. Personer som er utsatt for el-

ler som selv utøver slike overgrep kan få alvorlige hel-

seproblemer og ha behov for behandling og oppfølging 

i helsevesenet.  

 

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag av Nasjonalt 

kunnskapssenter om vold og traumatisk stress å opp-

summere tilgjengelig forskning på behandling av de 

ovennevnte grupper. Målet med den systematiske 

oversikten er å danne et kunnskapsgrunnlag om hvor 

virksomme ulike behandlingsmetoder kan være for å 

iverksette målrettede tiltak for disse pasientgruppene.  

 

Vi vil definere kriterier for utvelgelse av relevante vi-

tenskapelige studier på forhånd. Vi vil gjennomføre 

systematiske litteratursøk. To forskere vil vurdere tit-

ler og sammendrag av de forskningsartiklene vi har 

funnet opp mot seleksjonskriteriene. To forskere vil 

vurdere alle inkluderte artikler i sin helhet for endelig 

inklusjon eller eksklusjon. Vi vil hente ut og analysere 

data fra de utvalgte studiene og vurdere deres meto-

diske kvalitet.  

 

Til slutt vil vi presentere de samlede resultatene i en 

rapport. 
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Summary 

Cyberbullying involves the use of electronic 

communication technologies to spread sexual or 

violent content in order to bully, harass, threaten or 

coerce others without having physical contact. People 

who either experience or perpetrate such forms of 

digital abuse or violence may suffer negative health 

consequences that may require medial treatment and 

follow-up.  

 

The Norwegian Institute of Public Health (NIPH) has 

been commissioned by the Norwegian Centre for 

Violence and Traumatic Stress Studies (NKVTS) to 

summarize available research on possible treatments 

for the above mentioned groups. The aim of this 

systematic review is to build an evidence base on the 

effectiveness of available treatment regimens in order 

to implement effective therapeutic approaches for 

these patients.  

 

We will define criteria for how we select relevant 

research articles. We will design and perform 

systematic literature searches. Two researchers will 

evaluate the titles and abstracts of studies we have 

identified for relevance based on our predefined 

criteria. Two researchers will then evaluate all 

preselected studies based on fulltext publications for 

final inclusion or exclusion. We will extract data from 

the selected studies and evaluate their methodological 

quality. 

 

Finally, we will present the summarized results in a 

report. 
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Oppdrag 

I 2019 publiserte FHI et forskningskart over systematiske oversikter om effekt av be-

handling for voldsrelaterte problemer (https://www.fhi.no/globalassets/dokumenter-

filer/rapporter/2019/behandlingstiltak-for-personer-som-er-utsatt-for-eller-utover-

vold-forskningskart-rapport-2019.pdf). Arbeidet var et oppdrag fra Nasjonalt kunn-

skapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Kartet viste at det mangler syste-

matiske oversikter om blant annet effekt av behandling for problemer knyttet til digital 

vold. 

 

NKVTS er i gang med to store prosjekter som skal bidra til å iverksette virksomme be-

handlingsmetoder i spesialisthelsetjenesten. For å få mer kunnskap om behandling av 

personer som er utsatt for eller som utøver digital vold har NKVTS gitt FHI i oppdrag 

den 24. januar 2020 å utarbeide en systematisk oversikt om effekter av behandling av 

henholdsvis voldsutsatte og voldutøvere i digitale arenaer. Formålet med den systema-

tiske oversikten er å danne et forskningsbasert grunnlag for å anvende virksomme til-

tak i spesialisthelsetjenesten. 

 

Prosjektgruppen ved FHI består av: Severin Zinöcker (seniorrådgiver, lagleder), As-

bjørn Kulseng Steiro (forsker), Tiril Cecilie Borge (seniorrådgiver) og Tonje Lehne Refs-

dal (rådgiver, forskningsbibliotekar). 

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2019/behandlingstiltak-for-personer-som-er-utsatt-for-eller-utover-vold-forskningskart-rapport-2019.pdf
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2019/behandlingstiltak-for-personer-som-er-utsatt-for-eller-utover-vold-forskningskart-rapport-2019.pdf
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2019/behandlingstiltak-for-personer-som-er-utsatt-for-eller-utover-vold-forskningskart-rapport-2019.pdf
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Bakgrunn 

Internett og mobilnett er underlagt de samme lover og regler som samfunnet forøvrig.  

I Norge oppgir 90 prosent av norske barn og unge i alderen 9 til 18 år at de bruker ett 

eller flere sosiale medier (1). I 2020 har 97 prosent av disse egen mobiltelefon (1). I 

tråd med den høye dekningsgraden er det flere som er kjent med, har blitt utsatt for el-

ler selv har utøvd digital vold (2). 43 prosent av jenter og gutter mellom 13 og 18 år har 

vært vitne til innhold med eller diskusjoner om skremmende eller voldelige bilder eller 

hatmeldinger som angriper bestemte grupper på nett det siste året (1). 

 

Bruk av digitale kommunikasjonsverktøy til å utføre voldshandlinger er et forholdsvis 

nytt fenomen. Innledningsvis er det viktig å understreke at det ikke finnes en entydig 

eller etablert definisjon av digital vold (3). I internasjonal forskning er forskjellige be-

greper i bruk som omskriver ulike former for voldshendelser som foregår på nett. 

Mangelen på en universell gyldig definisjon gjør det vanskelig å utføre og sammenlikne 

vitenskapelige studier av digital vold.  

 

Tradisjonell og digital vold 

Verdens helseorganisasjon bruker følgende definisjon av tradisjonell vold (det vi uten-

for den digitale arenaen til nå har kalt «vold»): «Forsettlig bruk, eller trussel om bruk, 

av fysisk makt eller tvang rettet mot en selv, andre enkeltpersoner eller en gruppe, som 

enten resulterer i, eller har høy sannsynlighet for å resultere i, død, fysisk eller psykisk 

skade, eller mangelfull utvikling» (4).  

 

I dette arbeidet undersøker vi ikke-fysiske voldshandlinger mellom personer begått 

ved hjelp av digitale tjenester.  

 

«Nettovergrep» brukes synonymt med «digital vold». Det norske Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet (Bufdir) gir følgende definisjon: «Nettovergrep, eller digital vold, er 

trusler, trakassering, mobbing, økonomisk utnytting og seksuelle overgrep som skjer 

på internett» (5). Bufdir poengterer at nettovergrep ikke er en egen form for overgrep, 

men en arena hvor overgrep kan foregå (5). Krenkende atferd på nett kan for eksempel 

starte med en samtale på et sosialt nettsamfunn eller via tekstmeldinger, og gå fra 

språklig sjikane til seksuelle overgrep (5). 

 

Trakassering, trusler, seksualisert vold og utpressing 

Digital vold eller nettovergrep kan ta form av: (6) 

 trakasserende og stygge meldinger publisert på internett eller sendt via 

mobiltelefon  
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 trusler eller forsøkt tvang om spredning av personlig eller manipulert innhold 

 mobbing, overvåking og kontroll via mobiltelefon eller sosiale medier  

 økonomisk utnytting 

 eksponering for seksualisert eller voldelig språk eller å få tilsendt bilder og filmer 

med seksualisert eller voldelig innhold  

 utpressingsforsøk til å utføre seksuelle handlinger foran et kamera som posering, 

stripping, beføling eller samleie som spres digitalt 

 bytte og salg av seksuelle tjenester eller seksuelle overgrep som spres digitalt 

 

Felles for digitale voldshendelser er at disse foregår via digitale tjenester. I fravær av en 

fysisk interaksjon under selve voldshendelsen vil digital vold alltid være psykisk vold, 

og kan, men må ikke være, av seksuell natur.  

 

Voldsutøveren kan forbli anonym eller utgi seg for å være en annen. I slike tilfeller har 

ikke den utsatte mulighet for å vite hvem som står bak overgrepet eller voldshand-

lingen. 

 

Overgrepet kan være rettet mot enkeltpersoner en har en nær relasjon eller et bekjent-

skap til, men kan også skje overfor grupper av mennesker og fremmede. Internett og 

mobiltelefoner gjør det enkelt å gjøre sårende eller krenkende innhold (meldinger, lyd, 

bilder og filmer) tilgjengelig for flere personer enn den utsatte, f. eks til et stort publi-

kum via sosiale medier.  

 

En annen forskjell mellom digital og tradisjonell vold er varighet av overgrepet. Inn-

hold publisert på nettet kan lett komme på avveie og kan være vanskelig å få slettet helt 

og holdent. Det vedvarende ved et digitalt overgrep kan medføre en større ytterli-

gere belastning for den utsatte, enn ved vold som skjer ansikt til ansikt som en enkelt-

hendelse.  

 

En forskningsoversikt over forekomst og konsekvenser av digital vold blant barn og 

ungdom (7) viser en betydelig sammenheng mellom tradisjonell og digital vold, noe 

som kan bety at digital vold utgjør en del av mer omfattende vold (8;9). 

 

Forekomst av digital vold 

Studier som har målt digital vold (10) fant en lavere forekomst enn tradisjonell vold 

blant ungdommer. Mellom 4,8 % og 73,5 % (gjennomsnitt 23,0 %) av skoleelever i Au-

stralia, Canada, Finland, Nederland, Spania, Sveits, Taiwan, Tyrkia, Storbritannia og USA 

oppga i 2015 å ha opplevd krenkelser* på nett eller via mobiltelefon (7). At det ikke er 

entydig hva man legger i begrepet «digital vold» kan være med på å forklare variasjo-

nen i målt forekomst. 

 

                                                             

 

 

* Nedsettende omtale, krenkelser, spredning av sladder, rykter og spredning av bilder ble identifisert som 

vanlige former av cyberbullying. 
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Tall fra undersøkelser i Norge på 2010-tallet (11) viser en forholdsvis lav forekomst, 

der mellom tre og fem prosent av respondentene oppga at de hadde opplevd digital 

vold i form av «mobbing». Mellom 1,4 % og 4,1 % av respondentene rapporterte at de 

hadde «mobbet» andre digitalt i løpet av den siste måneden (11).  

 

En nyere studie (12) blant ungdom i fem europeiske land, inkludert Norge (N=542), 

fant at så mange som 38 % av jentene og 20 % av guttene hadde opplevd vold i digitale 

arenaer. Betydningen av mulige kjønnsforskjeller er usikre. En systematisk oversikt 

over studier av digital vold (2) viste at den er mer utbredt blant gutter enn jenter, mens 

en annen systematisk oversikt (13) viste at jenter er involvert i digital vold i like stor 

grad som gutter. Jenter har større sannsynlighet for å være utsatt for digital vold enn å 

utøve den selv (13). Videre kan gutter og jenter være involvert i ulike typer digital vold. 

For eksempel viser oversikter over internasjonale studier (13;14), for det meste fra 

USA og Europa, at jenter er mer utsatt enn gutter for digital vold fra anonyme utøvere.  

 

Det er heller ikke funnet klare forskjeller mellom ulike alderstrinn blant barn og unge. 

Unge voksne i aldersgruppen mellom 18 og 30 år er i større grad eksponert enn ung-

dom (7;13), men også her er funnene usikre.  

 

Konsekvenser av vold 

I hvor stor grad digital vold medfører helseplager og psykiske konsekvenser, og hvilke, 

er usikkert. Noen studier (15;16) tyder på at det å ha vært utsatt for digital vold kan på-

føre ungdommer noen av de samme alvorlige psykiske konsekvensene som det å ha 

blitt utsatt for tradisjonell vold.  

 

Personer som har vært utsatt for fysisk og/eller psykisk vold har betydelig risiko for å 

utvikle alvorlige helseplager, slik som posttraumatiske stresslidelser (PTSD), angst, de-

presjon, atferdsvansker og rusmiddelavhengighet. Vold eller overgrep i barndommen 

kan øke risikoen for å utvikle alvorlige psykiske helseplager i ungdomstiden (17) og i 

voksen alder (18). Voldutsatte elever gjorde det dårligere i skolen i en norsk studie fra 

2012 (19).  

 

I en undersøkelse blant menn med voldelig atferd (20) rapporterte over halvparten at 

de selv har vært utsatt for vold eller overgrep som barn. Unge menn viste en større til-

bøyelighet for å presse andre til seksuelle handlinger hvis de selv hadde opplevd 

uønskede seksuelle erfaringer tidligere (21).  

 

Symptomer på emosjonelle problemer kan oppstå i ulik grad: en studie blant over 3000 

norske ungdommer (22) fant at tradisjonell vold i større grad førte til depresjon, mens 

digital vold var i større grad knyttet til generelle angstsymptomer.  

 

Beskrivelse av tiltakene 

Det er ulike former av overgrep som går under fellesbetegnelsen «digital vold». Perso-

ner som er utsatt for og personer som utøver digital vold er følgelig heterogene grup-

per med variasjon i behov for oppfølging og behandling. 
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Tradisjonell og digital vold er til dels overlappende fenomener (7). Det er mulig at tiltak 

utviklet for å behandle tradisjonelle former av psykisk vold også vil være virksomme 

etter utøvelse eller opplevelser av digital vold. I en tidligere kartlegging av tradisjonell 

vold identifiserte forfatterne fem kategorier av behandlingsmetoder (23): 

 

 Psykoterapi med traumefokus, blant annet kognitiv atferdsterapi og tidlige 

intervensjoner 

 Annen psykoterapi uten traumefokus, blant annet kognitive og atferds-

terapeutiske metoder, psykodynamiske metoder, mindfulness-basert terapi, 

sinnemestring 

 Psykososiale tiltak, inkludert rådgiving og støtte, foreldreveiledning, informasjon 

og opplæring  

 Medikamentell behandling 

 Ulike former av komplementær og alternativ behandling 

 

I dette prosjektet fokuserer vi på alle tiltak som har som mål å behandle personer med 

volds- og overgrepsatferd og personer som får helseproblemer eller -plager etter de ble 

utsatt for digital vold. Vi undersøker ikke tiltak som har som mål å forebygge digital 

vold.  

 

Behandlingen gis i forskjellige settinger, f. eks. i primærhelsetjenesten, på poliklinikk, 

akuttmottak eller sykehus, eller i kriminalomsorgen eller barnevernstjenesten. Be-

handlingen kan være rettet mot individer eller grupper og gjennomføres ansikt til an-

sikt eller ved hjelp av digitale verktøy. Behandlingen kan omfatte eller være rettet mot 

familiemedlemmer eller omsorgspersoner til både utøvere og utsatte personer.  

 

Hvorfor det er viktig å utføre denne kunnskapsoppsummeringen 

Digitale tjenester som muliggjør digital vold har vært, og er fremdeles, i rask utvikling. 

Politiet i Norge har i perioden 2015–2017 erfart en merkbar økning i antall nettoverg-

repssaker (3). Det er viktig at forskning på digital vold er oppdatert og følger den utvik-

lingen og utbredelsen av digital vold.  

 

Barn og voksne som er utsatt for eller utsetter andre for digital vold bør få god, kunn-

skapsbasert behandling i spesialisthelsetjenesten. FHIs forskningskart over systema-

tiske oversikter om behandlingstiltak for personer som er utsatt for eller som utøver 

vold (23) avdekket kunnskapshull når det gjaldt digital vold. Per i dag vet vi lite om 

hvilke typer behandling som vil gi gode resultater for disse pasientgruppene.  

 

Mål 

Hensikten med denne systematiske oversikten er å undersøke effekter av behandlings-

tiltak for personer som er utsatt for eller utøver digital vold. 
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Metode 

For å svare på oppdraget vil vi utarbeide en oppdatert, systematisk oversikt over forsk-

ning på effekt av behandlingstiltak for personer som er utsatt for eller utøver digital vold. 

 

Vi vil utføre systematiske litteratursøk, velge ut studier basert på forhåndsbestemte se-

leksjonskriterier, hente ut og analysere data fra utvalgte studier, oppsummere resulta-

tene systematisk og vurdere risikoen for systematiske skjevheter i de inkluderte studi-

ene (24). 

 

Problemstillinger 

1. Hva er effektene av ulike behandlingstiltak for personer som har vært utsatt for 

digital vold? 

2. Hva er effektene av ulike behandlingstiltak for personer som utøver digital 

vold? 

 

Inklusjonskriterier 

Studiedesign (i prioritert rekkefølge) 

1. Randomiserte kontrollerte studier (RCTer) 
2. Ikke-randomiserte studier med kontrollgrupper 

 
Populasjon:  Barn og voksne som er eller har vært utsatt for digital vold  

(alle aldersgrupper) 

 Barn og voksne som utøver eller har utøvd digital vold  

(alle aldersgrupper) 

 

Som definisjon av digital vold bruker vi: trakasserende eller tru-

ende innhold, forsøk på overvåking eller kontroll av offerets at-

ferd, forsøk på tvang om å spre personlig eller manipulert inn-

hold, forsøk på utpressing til å utføre seksuelle handlinger, uøns-

ket eksponering for seksualisert eller voldelig innhold, bytte eller 

salg av seksuelle tjenester eller seksualisert innhold; forutsatt at 

handlingene har funnet sted på internett eller via mobiltelefon. 

Se også NKVTS (6) og vår definisjon av digital vold i avsnitt «Tra-

kassering, trusler, seksualisert vold og utpressing» (Bakgrunn, 

side 5). 
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Tiltak:  Alle tiltak som har som hensikt å hjelpe personer med 

problemer relatert til digital volds- og overgrepseksponering 

eller digital volds- og overgrepsatferd, inkludert 

psykoterapeutiske metoder med og uten traumefokus, 

psykososiale metoder, medikamentell, komplementær og 

alternativ behandling  

 Kombinasjoner av behandlingsmetoder 

 

Behandlingen kan være rettet mot individer eller grupper, ansikt 

til ansikt eller ved hjelp av digitale verktøy.  

 

I aldersgruppen under 18 år kan behandlingen være rettet mot 

barnet/ungdommen eller omsorgspersoner eller både bar-

net/ungdommen og deres omsorgspersoner. For voksne kan be-

handlingen være rettet mot personer med problemer relatert til 

digital vold og deres familiemedlemmer.  

 

Sammenlikning:  Andre behandlingstiltak  

 Ingen tiltak 

 

Utfall: Primærutfall 

For barn eller voksne som er/har vært utsatt for digital vold: 

 Eksponering: antall tilfeller digital vold, målt i absolutt antall 

episoder eller over et avgrenset tidsrom 

 

For barn eller voksne som utøver/har utøvd digital vold: 

 Voldsutøvelse: antall tilfeller av utøvelse av digital vold, målt i 

absolutt antall episoder eller over et avgrenset tidsrom 

 

Alle: 

 Symptomer på PTSD (klinikervurdert eller selvrapportert) 

 Depresjonssymptomer (klinikervurdert eller selvrapportert) 

 Angstsymptomer (klinikervurdert eller selvrapportert)  

 Uønskete hendelser/bivirkninger av behandling (mortalitet; 

selvmord og selvmordsforsøk; risiko for selvmord og 

selvskading; forverring av PTSD-, depresjons- eller 

angstsymptomer).  

 

Sekundærutfall: 

 Kognitiv fungering: alle mål på kognitiv fungering  

 Psykososial fungering: alle mål på atferdsvansker og sosial 

fungering  

 Rusmiddelbruk: all bruk av rusmidler  

 Rusmiddelavhengighet: all avhengighet av rusmidler  

 Livskvalitet: selvrapportert ved bruk av standardiserte 

kartleggingsinstrumenter eller muntlig intervju 
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 Brukertilfredshet: antall deltakere som avbryter behandling 

eller deltakerens selvrapporterte tilfredshet med behandling 

ved muntlig intervju 

  

Språk:  Ingen avgrensing (alle språk)  

 

Geografi:  Ingen avgrensing (alle land) 

 

Tidsperiode:  Ingen avgrensing (alle publiseringsår) 

 

Vi søker ikke etter systematiske oversikter, men bruker dem for å finne frem relevante 

studier, hvis vi finner systematiske oversikter i våre litteratursøk. Vi søker ikke etter 

studentoppgaver, men inkluderer doktorgradsavhandlinger, hvis vi finner dem i våre 

litteratursøk. På grunn av begrenset tid og kapasitet i prosjektet ekskluderer vi master- 

og bacheloroppgaver. 

 

Vi ekskluderer studier som utelukkende undersøker universalforebyggende tiltak. 

 

Litteratursøk 

Bibliotekaren i prosjektet utvikler søkestrategiene i samarbeid med laget. En annen bi-

bliotekar ved FHI vurderer søkestrategiene som fagfelle.  

 

Vi vil utfører litteratursøk etter forskning om behandlingstiltak mot digital vold og digi-

tale overgrep i følgende databaser (alfabetisk):  

 CENTRAL - Cochrane Central Register of Controlled Trials (Wiley) 

 Embase (Ovid) 

 MEDLINE (Ovid) 

 PsycINFO (Ovid) 

 Scopus (Elsevier) 

 Social Services Abstracts (ProQuest) 

 Sociological Abstracts (ProQuest) 

 

Vi vil lage en database med referansene fra søkeresultatene ved hjelp av det digitale 

verktøyet EndNote (25). Bibliotekaren fjerner identiske publikasjoner (dubletter).  

 

Vi vil lese referanselistene til alle inkluderte studier for å finne andre relevante studier.  

 

Den endelige søkestrategien publiseres som vedlegg til rapport. 

 

Utvelging av studier 

Vi vil bruke det digitale verktøyet Covidence (26) i utvelgelsesprosessen. Vi vil 

eksportere alle referansene fra EndNote (25) til Covidence.  
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To medarbeidere vil vurdere, uavhengig av hverandre, titler og sammendrag for rele-

vans i henhold til seleksjonskriteriene (se Inklusjonskriterier). Vi innhenter alle poten-

sielt relevante referanser i fulltekst. Så vil to forskere, uavhengig av hverandre, vurdere 

disse for endelig inklusjon eller eksklusjon.  

 

Vi vil løse uenighet om studiens relevans ved diskusjon mellom forskerne, eller, om 

nødvendig, ved å rådføre oss med en tredje forsker ved FHI for å oppnå konsensus.  

 

Vi forutsetter at omfanget av ikke-randomiserte studier vi inkluderer ikke blir større 

enn prosjektets økonomiske rammer tillater. Hvis vi identifiserer et tilstrekkelig antall 

RCTer til å svare på problemstillingene med lav, middels eller høy tillit til resultatene, 

vil vi ikke vurdere ikke-randomiserte studier i tillegg. 

 

Datauthenting 

Vi vil lage et standardisert skjema for å hente ut data fra de inkluderte studiene. Vi vil 

bruke Covidence for å hente ut og lagre data (26).  

 

Vi vil prøve å ta kontakt med forfatterne for å få avklaring hvis deres rapportering av 

studien er uklar for oss. 

 

En lagmedarbeider henter ut følgende data fra de endelig inkluderte studiene: 

 Førsteforfatter 

 Publiseringsår 

 Land studien ble utført i  

 Studiedesign (f. eks. randomisert studie, observasjonsstudie med kontrollgrupper) 

 Informasjon om deltakere og behandlingsgrupper (voldeksponert eller 

voldsutøver, type vold, totalt antall deltakere i studien, antall per gruppe, frafall 

per gruppe ved avslutning av studien, kjønn, alder, psykiske vansker ved 

behandlingsstart) 

 Informasjon om behandlingstiltak (type tiltak, antall intervensjoner, dose, 

varighet, gruppe- eller individuell behandling) 

 Informasjon om sammenliknende tiltak (type tiltak antall intervensjoner, dose, 

varighet, gruppe- eller individuell behandling) 

 Utfall (type utfall, utfallsdefinisjon, målemetode, måleenhet, måletidspunkter) 

 Interessekonflikter, finanseringskilder  

 

En annen lagmedarbeider vil sikre at datauthenting er korrekt. Hvis det oppstår uenig-

het om uthentet data vil vi løse det ved diskusjon mellom lagmedarbeiderne. Om nød-

vendig vil vi trekke inn en tredje forsker for å oppnå enighet.  
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Vurdering av risiko for systematiske skjevheter 

For å vurdere risiko for skjevheter i de inkluderte studiene bruker vi sjekklistene i me-

todehåndboka «Slik oppsummerer vi forskning» (24) for henholdsvis RCTer og ikke-

randomiserte studier.  

 

To medarbeidere vurderer, uavhengig av hverandre, risiko for skjevheter for hver stu-

die. Hvis en studie rapporterer flere utfall, og forskjeller i type utfallsmål gjør det nød-

vendig, vil vi vurdere risiko for skjevheter for hvert utfall eller grupper utfall. Ved 

uenighet konsulterer vi en tredje forsker for å for å oppnå konsensus.  

 

Vi bruker vurderingene av risiko for skjevheter i vurdering av vår tillit til resultatene 

(se nedenfor). 

 

Sammenstilling 

Vi sammenstiller resultatene fra inkluderte studier i metaanalyser der det er mulig. Det 

vil si at studiene må være tilstrekkelig homogene med tanke på studiedesign, deltakere, 

behandlingstiltak, sammenlikning og utfallsmål.  

 

Vi vil skille mellom studier av behandling rettet mot barn eller ungdommer (< 18 år) og 

behandling rettet mot voksne (18 år og eldre) i analysene. Innenfor disse to alderskate-

goriene vil vi dessuten skille mellom behandling for problemer knyttet til henholdsvis 

eksponering og utøvelse av digital vold. Utover disse inndelingene av studier planleg-

ger vi ingen ytterligere analyser (ingen subgruppe- eller sensitivitetsanalyser).  

 

For dikotome utfall, som f. eks. overgrepseksponering, beregner vi relativ risiko (RR) 

med 95 % konfidensintervaller (KI). For kontinuerlige utfall, som f. eks. livskvalitet, be-

regner vi gjennomsnittsforskjeller (mean difference; MD) der utfallsmålene er målt på 

samme skala, og standardiserte gjennomsnittsforskjeller (standardised mean difference; 

SMD) der utfallsmålene er målt på ulik skala. Også for kontinuerlige utfall vil vi beregne 

95 % KI. Vi bruker random effect-modellen i de statistiske analysene. Hvis studiene 

oppgir både justerte og ujusterte effektestimater, bruker vi de justerte estimatene.  

 

Vi beregner RR, MD og SMD med 95 % KI også for studier der forskerne ikke har opp-

gitt disse selv, men hvor data foreligger som vil gjøre beregninger mulig.  

 

For å vurdere statistisk heterogenitet beregner vi I2. Vi vurderer ikke statistisk signifi-

kans fordi dette er et fenomen som er hyppig gjenstand for feiltolkning (27;28).  

 

Vi utfører alle analyser og beregninger i programvaren Review Manager (29). 

 

Hvis effektestimatene ikke lar seg sammenstille i metaanalyser, gjengir vi resultatene i 

tekst og tabeller. Det samme gjelder hvis studiene rapporterer resultater som det ikke 

er mulig å beregne effektestimater av. 
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Vi vil bruke den samme metoden for å sammenstille data fra RCTer og ikke-randomi-

serte studier, men vi sammenstiller resultatene for ikke-randomiserte studier og RCTer 

separat. 

 

Vurdering av tillit til resultatene 

To forskere vurderer, uavhengig av hverandre, tillit til effektestimatene for primærut-

fallene (voldeksponering av personer har vært utsatt, voldsutøvelse av personer som 

har utøvd digital vold, symptomer på PTSD, depresjon, angst, og uønskete hendelser el-

ler bivirkninger av behandling), men ikke sekundærutfallene (jfr. Inklusjonskriterier 

ovenfor), ved hjelp av Grading of Recommendations Assessment, Development and 

Evaluation (GRADE). Vi bruker dataverktøyet Guideline Development Tool (GDT) (30). 

 

GRADE hjelper oss å vurdere hvor mye tillit (se Tabell 1, nedenfor) vi har til effektesti-

matene for hvert utfallsmål (31). Metoden inkluderer vurdering av risiko for skjevhet 

(risk of bias), risiko for publiseringsskjevheter, samsvar (konsistens) av resultater mel-

lom studier, sammenlignbarhet (direkthet; hvor like er populasjonene, intervensjonene 

og utfallene i studiene sammenliknet med de personer, tiltak og utfall man er opptatt 

av) og presisjon (treffsikkerhet) av resultatestimatene for randomiserte studier. For 

ikke-randomiserte studier med kontrollgrupper vurderer vi i tillegg dose-respons, stør-

relsen på effektestimatet og hvorvidt mulige forvekslingsfaktorer er plausible.  

 

Tabell 1. GRADE-kategorienes betydning for påliteligheten av effektestimater (31) 

Kategori Symbol Betydning 

Høy ⨁⨁⨁⨁ Vi har stor tillit til at effektestimatet ligger nær den sanne 
effekten.  

 

Middels ⨁⨁⨁⊝ Vi har middels tillit til effektestimatet. Det ligger sannsynligvis 
nær den sanne effekten, men det er også en mulighet for at 
den kan være forskjellig. 

Lav ⨁⨁⊝⊝ Vi har begrenset tillit til effektestimatet. Den sanne effekten 
kan være vesentlig ulik effektestimatet.  

 

Svært 
lav 

⨁⊝⊝⊝ Vi har svært liten tillit til at effektestimatet ligger nær den 
sanne effekten. Den sanne effekten er sannsynligvis vesentlig 
ulik effektestimatet.  

 

Fagfellevurdering av prosjektplan og rapport 

FHI har utviklet prosjektplanen i samarbeid med oppdragsgivers prosjektarbeids-

gruppe. En FHI-intern fagfelle har vurdert prosjektplanen og dets faglige innhold.  

 

Rapporten vil vurderes av én FHI-intern og to eksterne fagfeller. 

 

http://www.guidelinedevelopment.org/
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Tidsplan 

Startdato:  01.05.2020 

Sluttdato: 08.02.2021 

 

Tidsplanen i prosjektet presenteres i Tabell 2. 

 

Tabell 2. Tidsplan 

Trinn/delleveranse Startdato Sluttdato 

Opprettelse av lag og prosjektforberedelse  01.05.2020 20.05.2020 

Utvikling av prosjektplan 20.05.2020 15.06.2020 

Tilbakemeldinger fra prosjektgruppen 16.06.2020 31.07.2020 

Revisjon prosjektplan 01.07.2020 16.08.2020 

Fagfellevurdering prosjektplan 28.08.2020 04.09.2020 

Godkjenning prosjektplan 07.09.2020 14.09.2020 

Litteratursøk 10.06.2020 27.09.2020 

Utvelging av studier 07.09.2020 04.10.2020 

Datauthenting 28.09.2020 18.10.2020 

Vurdering av risiko for skjevheter 28.09.2020 18.10.2020 

Sammenstilling av resultater 19.10.2020 08.11.2020 

Vurdering av tillit til resultatene 02.11.2020 22.11.2020 

Utvikling av rapportutkast, inkl. analyser 23.11.2020 27.12.2020 

Fagfellevurdering rapport 28.12.2020 31.01.2021 

Godkjenning rapport 01.02.2021 07.02.2021 

Oversendelse til oppdragsgiver 08.02.2021  

Publisering 22.02.2021  

 

Tiltak ved eventuell forsinkelse 

Hvis det skulle oppstå forhold som kan føre til at leveringsfristen ikke overholdes 

(f. eks. uforutsett langtidsfravær av prosjektmedarbeider eller et uforventet stort antall 

søketreff), vil et eller flere av følgende tiltak iverksettes: 

 

 Økt bemanning innenfor den avtalte oppdragsrammen 

 Erstatte prosjektmedarbeidere ved fravær/sykdom  

 Ytterligere avgrensninger i inklusjonskriterier (etter avtale med oppdragsgiver) 

 Forlengelse av leveringsfristen (etter avtale med oppdragsgiver) 

 

Leveranser og publisering 

FHIs arbeidsgruppe legger godkjent prosjektplan ut på FHIs nettsider (fhi.no), sammen 

med en kort omtale av prosjektet.  

 

Hovedleveransen fra dette arbeidet vil være en systematisk oversikt. Den systematiske 

oversikten skal skrives i et klart språk på norsk. Vi vil publisere rapporten og en omtale 

http://www.fhi.no/
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av rapporten på FHIs nettsider to uker etter oversendelse av endelig rapport til opp-

dragsgiver. Vi åpner også for å publisere hele eller deler av rapportens innhold som en 

eller flere artikler i vitenskapelige tidsskrifter. 

 

Delleveranser vil følge tidsplanen for prosjektet (se Tabell 2 ovenfor). 

 

Nøkkelord: Cyberbullying; Violence; Stalking; Social Media; Internet 

 

Relaterte prosjekter ved FHI (i kronologisk rekkefølge) 

Kornør H, Winje D, Ekeberg Ø, Johansen K, Weisæth L, Ormstad SS, Steiro AK, Fretheim 

A. Psykososiale tiltak ved ulykker og kriser. Rapport Nr 14-2007. Oslo: Nasjonalt kunn-

skapssenter for helsetjenesten, 2006. (32) 

 

Ulriksen R, Knapstad M. Digital mobbing. Kunnskapsoversikt over forskning på effekter 

av tiltak. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2016. (2) 

 

Meneses JF, Berg RC, Nguyen L. «Oppsummert forskning om effekt av tiltak rettet mot 

barn og unge som begår voldelige og/eller seksuelle overgrep». [Reviews about the ef-

fect of interventions aimed at children and young people who commit violent and/or 

sexual abuse]. Notat−2016. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2016. (33) 

Bidonde J, Meneses J. The effect of interventions for children who have experienced vio-

lence in close relationships: an overview of reviews [Effekten av tiltak for barn som har 

opplevd vold i nære relasjoner: en oversikt over oversikter] Rapport − 2017. Oslo: Fol-

kehelseinstituttet, 2017. (34) 

 

Grøholt E, Bøhler L, Hånes H. Folkehelserapporten – helsetilstanden i Norge i 2018. 

Oslo: Folkehelseinstituttet, 2018. (35) 

 

Kornør H, Steiro A, Echavez JFM, Holte HH, Sandberg H, Nguyen L. Behandlingstiltak for 

personer som er utsatt for eller utøver vold: Et forskningskart over systematiske over-

sikter. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2019. (23) 

Hillestad Hestevik C, Steiro A, Smedslund G, Harboe I. Norsk forskning om forebyg-

gende tiltak og hjelpetiltak mot vold i nære relasjoner. Forskningskart [pågående] 

(30.02.2020)
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