Presentation av de slutliga forskningsresultaten
Family Check-up och iKomet–
och erfarenheter av att gå från forskning till praktik
Tisdagen den 3 maj kl. 8.30-12.00
Föreläsare: Professor Ata Ghaderi och Professor Terje Ogden

PROGRAM
Sedan 2010 har omfattande forskning bedrivits i
Göteborg i syfte att utvärdera effekterna av Family
Check-up (FCU) gentemot en kontrollgrupp av
föräldrar som fått Internetbaserat föräldrastöd,
iKomet. Efter avslutad tvåårsuppföljning presenteras
nu de slutliga resultaten av professor Ata Ghaderi, vid
Karolinska Institutet, Sthlm.
Forskningen i Göteborg visar goda resultat och därför
fortsätter vi arbetet med att implementera FCU i
verksamheter som möter familjer med behov av stöd.
Men hur tar man forskning till praktik? Terje Ogden,
professor vid universitetet i Olso och
forskningsdirektör vid Atferdssenteret, berättar om
erfarenheter av att implementera evidensbaserade
modeller i Norge.

Välkomna!
Plats:
Lilla Bommen 1-2, Göteborg
Lokal:
Götheborgssalen
Anmäl dig här senast 19 april 2016
Kostnadsfritt

08.30-09.00 Kaffe, fralla och registrering
09.00-09.10 Inledning av förmiddagen
Primärvårdsdirektör Marie-Louise
Gefvert, primärvårdschef BUM Peter
Almgren och områdeschef Marie GlasKullbratt inleder.
09.10-10.10 Från forskning till praktisk
implementering
Terje Ogden, professor vid Oslo
universitet och forskningsdirektör vid
Atferdssenteret pratar om sina
erfarenheter från Norge.
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Family Check-up och Föräldraskap i Vardagen
Family Check-up (FCU) är en evidensbaserad korttidsintervention som förebygger psykisk ohälsa hos
barn genom att tydliggöra familjens risk och skyddsfaktorer i en kartläggning. FCU vänder sig till
föräldrar som har barn i åldrarna 2-17 år. Forskning visar att FCU minskar risk för t ex framtida
skolproblematik, kriminalitet och missbruk. Interventionen kan ges som en förebyggande insats men
också till familjer med mer omfattande behov. Under kartläggningen samlas information om familjen
in vid tre mötestillfällen genom samtal, observation och enkäter. Syftet med kartläggningen är att
säkerställa att familjen får och är motiverad till rätt insats.
Kartläggningsresultatet ger en helhetsöversikt av barnets sammanhang och behov. Föräldrarnas
styrke- och behovsområden blir tydliga och skapar en förståelse för hur det fungerar i familjen.
Resultatet av familjekartläggningen ger också en god bild av möjliga sätt att arbeta vidare på och
föräldern har ett stort inflytande över denna process. Forskning visar att förälderns delaktighet ökar
motivationen till förändring.
Föräldern och familjebehandlaren sätter gemensamt upp mål utifrån kartläggningsresultatet, vilket
leder till en meny av alternativ för eventuellt fortsatt arbete. Alternativen på menyn kan vara allt från
att jobba vidare på egen hand eller ta hjälp av familjebehandlaren för att nå de uppsatta målen. Det
kan också bli aktuellt att ta kontakt med t ex hälsovård, skola eller socialtjänst beroende på vad som
framkommit i kartläggningen.
Det stöd som familjebehandlaren kan erbjuda inom ramen för FCU är modellens eget
manualbaserade föräldrastödsprogram Föräldraskap i Vardagen (FiV). FiV består av en uppsättning
föräldrastrategier som visat sig framgångsrika utifrån forskning. Stödet skräddarsys utifrån familjens
specifika behov och livssituation. Arbetet kopplas enbart till de mål som föräldern och
familjebehandlaren kommit överens om och relateras till föräldrastrategierna i FiV. Det bidrar till att
interventionen blir mindre omfattande och samtidigt mer effektiv. Forskning visar att en familj deltar
i genomsnitt vid sex träffar för att uppnå sina mål.

Närhälsans Utvecklingscentrum för Barns Psykiska Hälsa
Utvecklingscentrum arbetar med forskning, utveckling och utbildning av evidensbaserade modeller
för att förebygga och minska barns psykiska ohälsa. Vi finansieras av Barn- och ungdomsmedicin i
Göteborg och är ett utvecklingscentrum för de som möter barn och unga inom kommun och
landsting.

