Søkeresultat for forslag nr. 27

Effekt av tiltak som fremmer psykisk helse hos barn og unge
PICO

P: Barn og unge.
I: Alle tiltak som fremmer psykisk helse.
C: Ingen tiltak.
O: Positiv utvikling, fremme psykisk og fysisk helse, særlig sosial kompetanse,
selvfølelse og selvtillit og selvivaretagelse, trivsel og livsmestring, deltakelse på
skolen.

Hva ble funnet i et scopingsøk i Epistemonikos?
Søkestrategi:

Søk 1: ((child* OR adolescen* OR "young people" OR youngster* OR schooler*) AND
(well-being OR wellbeing OR "social skills") AND (universal*))
Søk 2: ((child* OR adolescen* OR "young people" OR youngster* OR schooler*) AND
"mental health" AND promot*)

Søket resulterte i 28 treff. Noen mulig relevante eksempler:
Enhancing the Emotional and Social Skills of the Youth to Promote their Wellbeing and Positive Development: A
Systematic Review of Universal School-based Randomized Controlled Trials. (2015)
Do universal School-based Mental Health Promotion programmes improve the Mental Health and Emotional
Well-being of young people? A Literature Review. (2018)
What do we know about school mental health promotion programmes for children and youth? (2013)
Systematic review of resilience-enhancing, universal, primary school-based mental health promotion programs.
(2018)

Hva finnes av oppsummert forskning utenom tidsskriftsartikler?

NICE Guidelines

Social and emotional wellbeing in primary education (2008)

Folkehelseinstituttet

Ingen relevante treff.

SBU & regional HTA

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn (2010)

Senter for

Ingen relevante treff.

omsorgsforskning
CADTH reports

Ikke relevant kilde.

Ytterligere

Søk på 'social skills' gir flere treff på f.eks. barn med autisme og sosiale ferdigheter.

informasjon:

Jeg har derfor gått litt mer i retningen barn og unges velvære (wellbeing) generelt.

Dato:

02.04.2019

Vi har gjort enkle søk i utvalgte kilder for oppsummert kunnskap og valgt ut noen mulig relevante
resultater. Vær oppmerksom på at søket ikke erstatter et systematisk litteratursøk og at vi ikke har
foretatt en kritisk vurdering av det vi har funnet.

