
PROGRAM FÖR ATT FÖREBYGGA PSYKISK OHÄLSA HOS 
BARN – SKOLBASERAD PROGRAM 

En del av regeringsuppdraget om psykisk (o)hälsa 
hos barn

Uppdatering av rapport från 2010



Uppdraget delat i tre projekt 

• Program för att förebygga 
– psykisk ohälsa hos barn (november 2021)
– Suicid och suicidförsök hos barn (november 2021)

• Program för att främja barns psykiska välbefinnande (1 oktober 2022)

• OBS! Några skolbaserade program utvärderas i alla tre delprojekt! 
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Något om program 

• Syftar till att modifiera ett beteende
• Strukturerat och manualbaserat
• Syften:
– Främja ett välbefinnande
– Förebygga ett problem (universellt, selektivt, indikerat)
– Behandla ett problem

• Tidsaspekten blir viktig!
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* Anpassat från: Bermejo-Martins et.al. J Adv Nurs 2019



SBU-rapporten bygger på systematiska översikter 

• PRISMA statement* för att säkerställa
– Transparens
– Minimal subjektivitet

• Arbetsgång
– En väl preciserad fråga (inklusions- och exklusionskriterier)
– En uttömmande litteratursökning
– Gallring för att hitta relevanta och tillförlitliga studier
– Adekvat syntes av studiernas resultat till en sammanvägd effekt
– Bedömning av den sammanvägda effektens tillförlitlighet (evidens)

* PLoS Medicine Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (2009). Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med 6(7): e1000097. doi:10.1371/journal.pmed1000097

http://journals.plos.org/plosmedicine/
http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000097


Våra krav på studierna om skolprogram 

DELTAGARE
• Barn och ungdomar upp till 19 år eller 

deras  lärare
• På gruppnivå inga kroppsliga diagnoser 

som är förenade med ökad risk för psykisk 
ohälsa, eller psykiatriska diagnoser

PROGRAM och JÄMFÖRELSE
• I: Vissa namngivna program

– ingick i föregående rapport 
– nämnt i systematisk översikt publicerad 2018-2020
– används i Sverige

• C: sedvanlig undervisning, väntelista, annat 
program 

UTFALL
• Externaliserade och internaliserade 

problem och diagnoser
• Konsekvenser av psykisk ohälsa: t ex suicid 

och kriminalitet
• Erfarenheter och upplevelser av 

programmen

UPPFÖLJNINGSTID
• Minst 6 månader efter avslutat program

STUDIEDESIGN
• Randomiserade studier, studier med 

kvalitativ metodik



Systematisk sökning och gallring 

183 artiklar granskades 

Systematisk litteratursökning: 3752 abstrakts

602 artiklar beställdes i fulltext

476 inte relevanta

Till syntes: 112 studier om effekter

8 med hög risk för bias

Relevansbedömning
av två experter

Risk för bias-bedömning av 
två experter

20 studier från gamla rapporten



Skolbaserade program – en överblick 

Utagerande problem 
• Komet, Coping Power, Family Check Up i skolmiljö, Incredible Years Total 

Classroom Management, Good Behavior Game (PAX), PATHS

Depression och ångest
• Blues, Coping with Stress, Penn Resilience Program för depression
– Bygger på KBT

• FRIENDS och Resourceful Adolescents Program primärt för ångest



Coping Power 

• I grunden ett indikerat program för mellanstadiebarn med tidiga problem. 
Underlag tre amerikanska studier av utvecklarna.
– minskar självrapporterat kriminellt beteende som t ex snatteri och skadegörelse men 

studierna har hög risk för bias

• Även undersökt som universellt program i Italien
– En liten studie visar att barns totala svårigheter (SDQ) minskar men underlaget är 

otillräckligt för bedömning

• Vidareutvecklat som behandling inom socialtjänsten (t ex Utrecht Coping 
Power). Ingick inte!



Universella Good Behavior Game har oklara effekter på 
utagerande problem 

• Syfte att främja ett gott klassrumsklimat
• Utvärderas av SBU m a p att främja psykiskt välbefinnande, förebygga psykisk ohälsa samt 

specifikt att förebygga suicid/suicidförsök
• Underlag fem RCT från USA, Storbritannien, Nederländerna, Estland med totalt nära 6 000 

barn i 6-7 årsåldern
• Effekt på utagerande problem

– Lärarskattning: Två studier visade signifikant lägre nivå medan två inte fann någon skillnad*
– Självskattning aggression: inga signifikanta skillnader på hela gruppen i en studie 

• 20-årsuppföljning i en studie visar färre suicid/försök
• OBS! viktiga utfall som akademisk framgång utvärderas inte av SBU

*bättre för kontrollgruppen i en men inte signifikant (Ashworth 2019)



PATHS 
Baseras på Social Emotional Learning (SEL)
• Att förstå känslor
– Att kunna sätta ord på olika känslor, att känna igen dem i sig själv och andra. 
– Vad kan orsaka en känsla?

• Självreglering, att kontrollera sitt beteende när man har en känsla
– Enkla, tydliga modeller anpassade för barnens ålder

• Social problemlösning
– När man har arbetat med att förstå känslor och modellerna för självkontroll går man vidare 

och arbetar med samspelet mellan barn

• Kamratrelationer och självkänsla
– Hur kan man lösa konflikter?
– Träna att ge varandra komplimanger



PATHS - Underlag för bedömning

• Nio klusterrandomiserade kontrollerade studier
• Totalt cirka 18 000 deltagare
• Studierna var genomförda i USA (5 studier), Storbritannien (2 studier), 

Schweiz (1 studie) och Kroatien (1 studie)
• Barnen var 4-8 år när programmen startade och insatsen pågick 1-3 läsår
• Ordinarie klasslärare gav interventionen



PATHS universell nivå 

• 5 studier med olika mätmetoder och olika uppföljningstider
• Inga signifikanta skillnader mellan grupperna upp till 3,5 år efter start
• …men två studier såg förbättringar i lärarskattade uppförandeproblem 

respektive aggressivitet i utvecklingskurvor över tid
• …så bedömningen är att det inte går att bedöma effekterna på 

externaliserande beteenden



PATHS selektiv nivå

• Tre studier utvärderade effekter på barn i skolor i utsatta områden. 
• En studie använde BPI-skalan för lärarskattning. Den mäter mer utvecklade 

psykiatriska symtom och som vi inte bedömde var relevant
• I de två andra studierna skattade lärarna elevernas aggressivitet och 

trotsbeteende med TOCA-skalan tre år efter studiestart. Dessa data kunde 
läggas in i en metaanalys som visade en liten effekt för PATHS jämfört 
med ingen intervention



En studie på selektiv nivå hade långtidsuppföljning 
efter 5 och 11 år*

• Efter fem år sågs minskat aggressivt och trotsigt beteende jämfört med 
kontrollgruppen OR 1,88

• Efter 11 år var andelen med problem på klinisk nivå lägre i PATHS-gruppen 
jämfört med kontrollgruppen:
– Uppförandeproblem (6 % jämfört med  17 %) 
– Emotionella problem  (3% jämfört med  15 %)

*Bierman KL, Heinrichs BS, Welsh JA, Nix RL. Reducing Adolescent Psychopathology in Socioeconomically Disadvantaged Children With a Preschool Intervention: 
A Randomized Controlled Trial. Am J Psychiatry. 2021;178(4):305-12; Nix RL, Bierman KL, Heinrichs BS, Gest SD, Welsh JA, Domitrovich CE. The randomized controlled
trial of Head Start REDI: Sustained effects on developmental trajectories of social-emotional functioning. J Consult Clin Psychol. 2016;84(4):310-22.



Coping with Stress och program som refererar till CWS

• T ex Thoughts and Feelings (Tankar och Hälsa) 
• Indikerad nivå 
• Syftar till att stärka motståndskraften mot att utveckla depression 

(copingstrategier, bryta negativa tankemönster och bättre förmåga att lösa 
problem)

• Fyra RCT  med ca 700 deltagare 14-15 år
• Kan förebygga debut eller återfall i depression i upp till 1 år.
• Minskar självskattade symtom, oklart hur länge 



Penn Resilience Program (PRP) och likartade program 

• Barn 10-14 år
• Består av en KBT-komponent och en komponent för social problemlösning 
• Syftet är att stärka barns och ungdomars motståndskraft  och 

anpassningsförmåga samt deras förmåga att hantera problem 
• Programmet har anpassats  vidareutvecklats och kallas Op Volle Kracht

(OVK) i Nederländerna och Aussie Optimism (AOP) i Australien
• 3 studier på universell nivå och 5 på selektiv nivå fann ingen effekt på 

självskattade symtom på depression



På indikerad nivå minskar PRP självskattade depressiva 
symtom (CDI eller RADS-2) 



FRIENDS 

• Inte detsamma som antimobbninginsatsen!
• Baseras på KBT och SEL
• Universellt, olika versioner som är åldersanpassade (9-16 år)*
• Primärt för ångest
• Sex RCT från Australien, Tyskland, England, Slovenien och Sverige
• Liten effekt på självskattad ångest efter ett år (d = 0,28)
– Den svenska studien såg ingen skillnad mellan grupperna

* Två små, äldre studier på indikerad nivå finns; mycket små effekter



Vad kan vi säga om resultaten? 

• Insatser mot depression på indikerad nivå verkar fungera
• Värdet av universella program är svårt att bedöma.  Förändringar av 

medelvärden på skalor ( t ex SDQ) ger begränsad information då de flesta 
barn har låga värden. Få långtidsstudier som mäter och jämför andel som 
utvecklat allvarliga problem. 

• Några program jämfördes med andra aktiva insatser, vilket kan leda till 
underskattning av effekterna 

• Det kan finnas andra värden, som ökad förmåga till självreglering, social 
problemlösning, bättre självkänsla, kamratrelationer och skolprestationer.             
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