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Tillgängligt

Forskning/
UtvecklingKvalitetssäkring

KI:s förvaltning av Komet och ABC



Hur ska vi lyckas med det?

Lokala 
verksamheter



Vad gör KI? Vad gör kommunen?

KI
• Utbildning av instruktörer
• Fortbildning av instruktörer
• Webbportal för material och administration
• Kvalitetssäkring
• Färdigtryckt material (via tryckeri)

Lokala aktörer (kommun/landsting)
• Utbildning av gruppledare
• Fortbildning av gruppledare
• Rekrytering och administration av föräldragrupper



KI-portalen - www.hempsykologi.se



Färdigtryckt material från E-print

ABC
Instruktörer och samordnare
Kontakta mig för inloggning

Komet
Kommer snart



Kvalitetssäkring

Efter gruppledarutbildningen
Utvärdera på KI-portalen

Innan föräldragrupper
Registrera gruppen på portalen

Dela ut enkäter till föräldrar på första träffen

Efter föräldragrupper
Följ upp gruppen på portalen

Dela ut enkäter till föräldrar på sista träffen

Snart
webbenkät

Snart
webbenkät



Kvalitetssäkring
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Innan föräldragrupper
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Efter föräldragrupper
Följ upp gruppen på portalen

Dela ut enkäter till föräldrar på sista träffen

Snart
webbenkät

Snart
webbenkät

VIKTIGAST!

Lokal 
samordnare



Enkäterna

Till föräldrar
• Bakgrund (5 frågor)
• Barnets beteenden (22 frågor)
• Föräldrarnas förhållningssätt (13 frågor)
• Utvärdering av gruppen (13 frågor)

Till gruppledare
Tre frågor per familj om föräldrarnas 

hemuppgifter och närvaro (mamma/pappa)



Forskningsstöd för Komet och ABC

ABC Pre-post
(104)

Barns välmående - Liten
Föräldrafärdigheter - Medel
Föräldrars psykiska hälsa - Liten

ABC RCT 
(621)

Barns fysiska/psykiska hälsa - Liten/Medel
Föräldrarnas ”självförtroende” - Liten/Medel

3-11 RCT
(159)

Barns utagerande - Stor
Barns prosociala beteende - Medel
Föräldrafärdigheter - Stor

3-11 RCT
(1104)

Barns utagerande - Medel
Föräldrafärdigheter - Liten/Medel
Föräldrars välmående - Liten

iKomet
(3-11)

RCT
(104)

Barns utagerande - Medel/Stor
Föräldrafärdigheter - Medel

12-18 RCT
(237)

Inte bättre än traditionell socialtjänst eller 
”föräldrastegen” X



Otroliga åren
Triple-P (intensiv)

PCIT (grupp)
Komet (internet)

Komet (grupp)
Triple-P (grupp)

Triple-P (självhjälp+)
Triple-P (självhjälp)
Komet (självhjälp)

Triple-P (självhjälp+)
Triple-P (självhjälp+)

Triple-P (självhjälp)
PCIT (kort) 0,21

0,52

0,57

0,57

0,54

0,58

0,59

0,65

0,69

0,76

0,81

0,98

1,18

15 %

2 %

11 %

18 %

13 %

15 %

24 %

18 %

28 %

26 %

34 %

25 %

26 %

0,79
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Forster, Kling & Sundell (2012)

Effektstorlek (d) ”Friska”

Effekten av föräldrastöd (på utagerande)



Är det inte lite futtigt att bara 15 av 
100 barn blir ”friska”?



Är det inte lite futtigt att bara 15 av 
100 barn blir ”friska”?

1 av 100
slapp hjärtattack

=
För stor effekt



Är allt lika bra? Eller dåligt?

Nationella jämförelsestudien

Komet = Otroliga åren = COPE = Connect

= självhjälpsbok



36 %
64 %

17 %

83 %

Komet Komet självhjälp Väntelista

Efter 10 mån

Efter insats

Forster, Kling & Sundell (2012)

Men jo, det kan ändå spela roll

28 %

72 %

12 %

88 %
100 %

0%

Hela skillnaden kan förklaras
med hemuppgifter 



Barn med
problem

...som erbjuds
hjälp ...som erbjuds 

bra hjälp ...som blir
hjälpta

Frågan är kanske inte vilket program som 
ger störst effekt?

”Vart ska vi
vända oss?”

Val av metod beror mer på 
personalens kompetens än på 

patientens behov

Fokus på barnet (84%)
Diagnos (55%)
Vårdplan (20%)

...som följs upp (10%)

Socialstyrelsen (2009)

Avhopp
Följsamhet

Multiproblem

”Allt är lika bra”



Vilka svar kommer
kvalitetssäkringen att ge?

Funkar det lika 
bra med lokala 
utbildningar?

Vad blir 
effekterna för barn och 

föräldrar (lokalt och 
globalt)?

Vilka föräldrar 
och barn deltar?

Vad påverkar 
effekterna? Närvaro? 

Hemuppgifter? 
Gruppledarnas 

färdigheter?


