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Kapitel 6

6. Föräldra- och familjestöd

Rad 5 i
Kapitel 6

New Beginnings, PCIT samt Triple P
Stepping Stones

I hela
avsnittet
8.4 FRIENDS
(samt Tabell
8.4)
14.1.1
Sakkunniga

Referens [198]

6. Föräldraskaps- och
familjestödsprogram
New Beginnings, PCIT,
Triple P och Stepping
Stones Triple P.
Referens [236]

6.6.2.1.1
Externaliser
ande
problem,
3:e stycket,
3:e
meningen

Den ena studien fann signifikanta
skillnader mellan grupperna till fördel
för FCU efter tre år [59] medan den
andra inte såg några skillnader vid den
längre uppföljningstiden sex år [61].

Sven Arne Silfverdal, universitetslektor
och barnhälsoöverläkare, Umeå
universitet och Region Västerbotten

Sven Arne Silfverdal,
docent,
universitetslektor och
barnhälsoöverläkare,
Umeå universitet och
Region Västerbotten
De två studierna på
mellanstadiet använde
självskattning av
antisocialt beteende
[59] [61]. Effekten
beräknad på samtliga
deltagare är oklar
eftersom enbart en av
studierna undersökte
det och inte såg några
skillnader mellan
grupperna vid fem års
uppföljning [61].”
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6.12.2.1.1
Externaliser
ande
beteende,
2:a stycket,
2:a
meningen

De har dessutom haft olika
uppföljningstider, där det finns resultat
efter 6 månader [126] [136] [140], 12–
14 månader [136] [137] [138] och 36–38
månader.”

6.12.2.1.1
Externaliser
ande
beteende,
2:a stycket,
i mitten av
stycket
Andra
punkten
under
slutsatser
för
Skolbaserad
e program
för att
förebygga
depressivite
t och ångest
i
sammanfatt
ningen.
Bilaga 1
Beskrivning
av program
Bilaga 4
Program
som
utvärderats
i en RCT

Bilaga 6

De har dessutom haft
olika uppföljningstider,
där det finns resultat
efter 6 månader [126]
[136] [140], 12–14
månader [136] [137]
[138] och 36–38
månader [137] [138].
Bilaga 7

FRIENDS som ges till barn i mellan- och
högskoleåldern på universell nivå kan
förebygga symtom på depression och
ångest jämfört med ingen intervention i
åtminstone ett år efter avslutat
program.

Korriger
ingsdatum
202201-27

202201-27

FRIENDS som ges till
barn i mellan- och
högstadieåldern på
universell nivå kan
förebygga symtom på
depression och ångest
jämfört med ingen
intervention i
åtminstone ett år efter
avslutat program.
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En rad om programmet
Parent Corps har lagts
till.
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