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SBU utvärderar sjukvårdens, socialtjänstens och 
funktionshindersområdets metoder och insatser
Oberoende utvärderingar 
SBU:s kunskapsunderlag ska vara 
relevanta, trovärdiga och 
lättillgängliga.

Övergripande mål för SBU
SBU:s kunskapsunderlag ska leda till:

bättre hälsa och omsorg samt •
ökad jämlikhet i levnadsvillkor 
och full delaktighet i samhället 
per satsad krona
därigenom rädda liv och förbättra •
livskvalitet
ge möjlighet till god vård och •
omsorg och ett liv på lika villkor 
för hela befolkningen. 



SBU vänder sig till
• Beslutsfattare
• Yrkesgrupper
• Brukare och anhöriga
• Forskningsfinansiärer och 

forskare
SBU:s rapporter riktar sig till dig som forskar eller 
planerar/finansierar forskning, arbetar praktiskt med 
hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och frågor 
inom funktionshindersområdet samt till dig som 
organiserar och planerar verksamheten. Resultaten 
berör också många patienter och anhöriga.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Exempelvis Beslutsfattare inom landsting, kommun och privata vårdföretagYrkesgrupper, till exempel sjuksköterskor, allmänläkare, läkare, socionomer, socialcheferBrukare: Tex Diabetesföreningen, anhörigförening för personer med demenssjukdom



Många arbetar för SBU
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Nämnd
Generaldirektören och högst 15 andra ledamöter. Regeringen utser
Roll: Fatta beslut om fastställandet av slutsatser i de utvärderingar som myndigheten gör.
Medverka till att rapporterna sprids och kommer till användning; den ska bidra till 
utvärderingarnas tillämpbarhet för huvudmän (landsting, kommun, stat), vårdgivare och andra 
berörda
Perspektiv: Samhälle

Vetenskapliga råd
2 st.
Externa ledamöter som 
representerar ämne, etik, 
hälsoekonomi, metod
Roll: Rådgivande
Perspektiv: metod och ämne

Kvalitet/Prioriteringsgrupp
Interna ledamöter som 
representerar ämne, etik, 
hälsoekonomi, metod
Roll: Rådgivande och 
beslutande
Perspektiv: metod

SBU:s organisation



SBU:s organisation
Patient- och brukarmedverkan

Samverkar med brukar• - och anhörigorganisationer på flera sätt i projekten
Naturlig del i projektverksamheten och i kommunikationen av SBU:s rapporter•
Ingår som en punkt i arbetsdokument av olika slag och i projektprocessen•
Representant för paraplyorganisation med i SBU:s nämnd•
Leder arbetsgruppen om myndighetsgemensam brukarsamverkan under •
Rådet för styrning med kunskap.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Under året har SBU samverkat och haft dialog med patient- och brukarorganisationer på flera sätt och i flera projekt. �Vi har till exempel föreläst för Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond på temat ”Så utvärderar SBU vårdens metoder". Föreläsningen var en fortsättning på vårt tidigare engagemang med Astma- och Allergiförbundet.SBU hade löpande kontakt med brukarorganisationer i följande projekt:�Mikroarray teknik och helgenomsekvensering inom fosterdiagnostik: Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB.Dyslexi hos barn och ungdomar: Dyslexiförbundet FMLS, Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FDB) samt intresseföreningen Svenska Dyslexiföreningen.Behandling av osteoporosfrakturer i armen: Riksföreningen osteoporotiker, ROP. Instrument för suicidriskbedömning: Hjärnkoll och Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH.Analys av foster-DNA i kvinnans blod: icke-invasiv fosterdiagnostik (NIPT) för trisomi 21, 18 och 13: Svenska Downföreningen.Samarbetet med brukarorganisationer ingår alltmer som en naturlig del i projektverksamheten och i kommunikationen av SBU:s rapporter. Samverkan ingår som en punkt i arbetsdokument av olika slag och i projektprocessen. 



Funktionstillstånd och 
funktionshindersområdet

• Social välfärd
• Hälsa
• Arbete och försörjning
• Utbildning
• Transport
• Byggd miljö och 

samhällsplanering

• IT, innovation och 
teknikutveckling

• Kultur, idrott och fritid
• Konsument
• Demokrati
• Rättsväsendet



Lagområden
LSS, SoL, HSL, 
Socialförsäkringsbalk, Färdtjänst, 
Bostadsanpassning, 
Diskrimineringslag, 
Konventionerna m. fl.

Aktörer
Kommuner, regioner/landsting, 
stat, myndigheter, flertal 
departement

Omfattning
Cirka 130 miljarder/år

Socialtjänst
Lagområden
SoL, LVU, LVM, Föräldrabalk
Aktörer
Kommuner
Omfattning
Cirka 160 miljarder/år

• Äldre 131 Mdr
• Barn o ungdoms 20 Mdr
• Missbruk/Beroende 7,8 Mdr
• Familj 0,9 Mdr

Funktionstillstånd och 
funktionshindersområdet



Population

Psykisk funktionsnedsättning
Inkluderar bland annat:

• Funktionsnedsättning orsakad 
av psykiska sjukdomar

• Kognitiv funktionsnedsättning
• Emotionell 

funktionsnedsättning
• Förvärvad hjärnskada som 

omfattar stroke, trauma, 
tumörer, whiplash, 
infektionsrelaterade 
hjärnskador, missbruksskador, 
syrebristskador

Neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning

Inkluderar bland annat:
• ASD (som enligt DSM-5 

omfattar autistiskt syndrom, 
Aspergers syndrom och 
atypisk 
autism/autismliknande 
tillstånd, desintegrativ
störning)

• Tourettes syndrom
• ADHD
• ADD

Andra funktionstillstånd
• Dyskalkyli
• Dyslexi

• Språkstörning



Population

Intellektuell funktionsnedsättning
Inkluderar bland annat:

• Psykisk utvecklingsstörning
• Vissa kromosomavvikelser som innebär 

utvecklingsstörning såsom Downs syndrom, 
Catch22, Cri du Cat, Prader Willi syndrom, 
Retts syndrom

Sensorisk funktionsnedsättning
Inkluderar bland annat:
• Hörselnedsättning/Dövhet
• Synnedsättning/Blindhet
• Dövblindhet

Fysisk funktionsnedsättning

Inkluderar bland annat:
Rörelsenedsättning•
Diabetes•
Lungsjukdomar•
Psoriasis•
Celebral• pares
MS•
Parkinson•
ALS•

Anhöriga/Närstående



Tillfällig•
Permanent/Varaktig•
Tilltagande•
Regredierande/Reversibla•
Statisk•
Intermittent/Återkommande•
Kontinuerlig•
Lätt•
Måttlig•
Stor•

Omfattningar



Utvärderingsområden
Lagområden 
⁻ Rådgivning, stöd (LSS, SoL, HSL)
⁻ Personlig assistans (LSS, SFB)
⁻ Ledsagning (LSS, SoL)
⁻ Boende (LSS, SoL, LBB)
⁻ Hemtjänst (SoL)
⁻ Larm (SoL)
⁻ Sysselsättning (LSS, SoL)

⁻ Ekonomiska ersättningar (SFB, SoL))
⁻ Hjälpmedel (HSL, SFB)
⁻ Habilitering/Rehabilitering (HSL)
⁻ Vardagstolkning (HSL)
⁻ Kommunikationer/Färdtjänst (LFT/LRFT)
⁻ Diskriminering (DL)



Livsområden
⁻ Lärande/tillämpa kunskap (se, lyssna, härma, fundera, reflektera, lösa problem, fatta beslut…)

⁻ Allmänna uppgifter/krav (företa uppgift, genomföra dagliga rutiner, hantera stress/kriser…)

⁻ Kommunikation (förstå innebörd av ansiktsuttryck, allmänna tecken/symboler, ta emot meddelanden…)

⁻ Förflyttning (ligga, sitta, stå, böja sig, förflyttning, lyfta/bära/flytta föremål, förflyttning med hjälp av utrustning…)

⁻ Personlig vård (tvätta/torka sig, hudvård, tandvård, hårvård, sköta toalettbehov, klä sig, äta, dricka, sköta sin hälsa…)

⁻ Hemliv (skaffa bostad, handla varor och tjänster, bereda måltider, hushållsarbete, ta hand om hemmets föremål…)

⁻ Mellanmänskliga relationer (samspela med människor med avseende på respekt, värme, uppskattning, 
tolerans, kritik, sociala signaler, fysisk kontakt, relationer med vänner/familj/grannar, interaktioner, formella relationer)

⁻ Större livsområden (utbildning, arbete, anställning och ekonomiska transaktioner…)

⁻ Samhälle, socialt och medborgerligt liv (rekreation/fritid, åtnjutande av mänskliga rättigheter, 
engagemang i alla aspekter av samhällsgemenskap)

Utvärderingsområden



Utvärderingsområden

Omgivningsfaktorer
Produkter och teknik ⁻ (Hjälpmedel,..)

Naturmiljö och mänskligt skapade miljöförändringar ⁻ (Fysisk miljö, 
bostäder…)

Personligt stöd och personliga relationer ⁻ (Från anhöriga,..)

Attityder⁻
Service, tjänster, system och policys ⁻ (Lagstiftning,…)



Utmaningar för socialtjänst och 
funktionshindersområdet

1. Färre utvärderade insatser

2. Osäker överförbarhet av insatser från andra länder

3. Heterogen målgrupp, ofta med multiproblematik

4. Svag infrastruktur
– Få specialistföreningar 

– Svag regional stödstruktur för kunskapsstyrning

– Otillräcklig grundutbildning

5. Komplicerad organisation
– Många aktörer

Presentatör
Presentationsanteckningar
OBS Parallell tandvård!!



Möjligheter för socialtjänst och 
funktionshindersområdet

1. Stort intresse departement, SBU, prioriterat 
område

2. Ökande intresse för evidensbaserad praktik

3. Ökande antal effektutvärderingar nationellt och 
internationellt

4. Väl utprövad metodik för systematiska översikter

5. Intresseorganisationer engagerade

6. Andra myndigheter engagerade

7. Funktionshindersforskare/Institutioner för socialt 
arbete visar intresse



SBU:s produkter
1. SBU Utvärderar

2. SBU Kommenterar

3. SBU Kartlägger

4. SBU Bereder

5. SBU:s Upplysningstjänst

6. Vetenskapliga kunskapsluckor

Presentatör
Presentationsanteckningar
PViktiga vårdbeslut som rör patienternas hälsa ska bygga på bästa tillgängliga vetenskapliga underlag. Vision: Oberoende utvärderingar för bättre hälsaSBU ska vara en av världens ledande institutioner för systematisk utvärdering av metoder som främjar hälsa och motverkar sjukdom.  Övergripande mål för SBU:SBU:s kunskapsunderlag ska leda till mer hälsa per satsad krona och därigenom rädda liv och förbättra livskvalitet samt möjliggöra en god vård på lika villkor för hela befolkningen.



SBU Utvärderar
Vetenskaplig utvärdering som innefattar • systematisk översikt, 
ekonomiska/hälsoekonomiska analyser samt genomgång av sociala och etiska aspekter. 
Ämnessakkunniga och patienter/brukare deltar i arbetet med stöd av medarbetare på SBU•
Rapporten granskas av oberoende experter. •
Graden av vetenskaplig tillförlitlighet i de sammanvägda resultaten bedöms på ett •
systematiskt sätt och rapportens slutsatser godkänns av SBU:s nämnd



Kriterier för att starta ett SBU Utvärderar

• Stor betydelse för hälsa och livskvalitet
• Berör många – vanligt problem (…eller berör få)
• Stor praxisvariation
• Stora ekonomiska konsekvenser
• Viktig etisk eller social eller legal betydelse
• Stor betydelse för organisation eller personal
• Kontroversiellt eller uppmärksammat

Presentatör
Presentationsanteckningar
OBS för socialtjänst: Legala förhållanden kan också vara ett kriterium, t ex anhörigstöd är lagligt tvingande. Fundera på om det ska in som ett kriterium.De ämnen som SBU utvärderar har stor betydelse för människors liv, hälsa och livskvalitet. Det är ämnen som berör många, vanliga hälsoproblem och metoder som kan ha betydande ekonomiska konsekvenser.



Systematisk översikt
Väger samman resultat från olika studier

• Väl definierad fråga 

- PICO, SPICE

• Tydliga inklusions- och exklusionskriterier

• Bred litteratursökning
- Databaser, grå litteratur, referenslistor, sakkunniga tillfrågas

• Oberoende abstrakt och heltextgranskning (2 personer)

• Kvalitetsbedömning av ingående studier

- Risk för snedvridning; hantering av urval, gruppindelning, ev. blindning,
exponering, mätning, utfall, bortfall, rapportering, intressekonflikter

• Sammanställning av resultat
Meta-analys, meta-syntes, samband, beskrivning m. fl. 

• Evidensstyrka/Tillförlitlighet hos varje sammanvägt utfall

- GRADE; bias, samstämmighet/hur mycket studier motsäger varandra, 
överförbarhet av resultat till aktuella förhållanden, precision/statistisk osäkerhet, 
publikationsbias/snedvriden publicering av studier och resultat

• Etiska och ekonomiska aspekter (HTA-rapport, SBU:s utvärderingsrapporter)



Hur effektiv är olika typer av stödinsatser till 
familjehemsföräldrar i jämförelse med inget 
stöd på den psykiska och fysiska hälsan hos barn 
som placerats i familjehem tolv månader eller 
längre?
SPICE (Omgivning/Setting, Population/Perspektiv, Intervention, Jämförelse/Comparison, 
Evaluation

Exempel: Vilka typer av stöd är effektiva vid 
familjehemsplacering?
P Population
I Intervention
C Control
O Outcome

Presentatör
Presentationsanteckningar
P



Urval

50 artiklar granskas med avseende på studiekvalitet

5 000 abstrakts i sökningarna

500 artiklar granskas i fulltext

450 uppfyller inte kriterierna –
ej relevanta

Godkänd vetenskaplig kvalitet: 5 studier

45 har låg kvalitet

4 500 uppfyller inte kriterierna –
ej relevanta



SBU Utvärderar - evidensstyrka
• SBU använder det internationellt utarbetade GRADE-systemet 

(http://www.gradeworkinggroup.org) för att redovisa sin bedömning av tillförlitligheten 
(evidensstyrkan) hos varje sammanvägt delresultat (utfall) i översikten. 

• Bedömningen innefattar, för varje sådant delresultat:
- hur stor risken är för systematiska fel i studierna (engelska: bias, snedvridning), 
- hur mycket studierna motsäger varandra (engelska: inconsistency, bristande 
samstämmighet), 
- i vilken grad som de studerade förhållandena skiljer sig från den aktuella frågan 
(engelska: indirectness, bristande överförbarhet), 
- hur stor den statistiska osäkerheten är (engelska: imprecision, bristande precision) 
samt 
- hur stor risken är för snedvriden publicering av studier och resultat (engelska: 
publication bias).

Hänsyn tas också till storleken på delresultatet, eventuellt samband mellan dos och respons 
samt i vilken riktning som tänkbara snedvridande faktorer kan förväntas verka. 

Tillförlitligheten graderas i fyra nivåer:
()     Det sammanvägda resultatet har hög tillförlitlighet
()     Det sammanvägda resultatet har måttlig tillförlitlighet 
()     Det sammanvägda resultatet har låg tillförlitlighet
()     Det sammanvägda resultatet har mycket låg tillförlitlighet

När det helt saknas studier som uppfyller inklusionskriterierna anges 
”studier saknas”, utan gradering av tillförlitligheten.



Rekommendationer och 
evidensgradering skiljer sig åt

Evidens Rekommendationer

Lokala förhållanden, potentiella vinster, 
risker jämfört med nytta, tillgängliga resurser etc.

Beslut

⊕◯◯◯

⊕⊕◯◯

⊕⊕⊕◯

⊕⊕⊕⊕ 1

2

3

4



Hälsoekonomiska analyser

SBU:s kunskapsunderlag 
skall leda till:

Bättre hälsa och livskvalitet 
per satsad krona

…arbete pågår att utveckla och anpassa hälsoekonomiska 
analyser till det sociala utvärderingsområdet

https://pixabay.com/sv/photos/pengar/

Presentatör
Presentationsanteckningar
P



• Utgångspunkter: vad gagnar den enskilde, 
hur påverkas personal och samhälle

• Utgångspunkter: normer, praxis, regelverk/lagar inom 
området

• Antaganden: 
 det finns etiska skäl att föredra insatser som ger 

önskvärda effekter och som undviker oönskade effekter
 risker ska värderas i ljuset av kunskap om insatsers för-

och nackdelar
 kunskapsluckor alltid aktualiserar en etisk problematik, 

eftersom uteblivna insatser i väntan på bättre underlag 
kan ha såväl bra som dåliga effekter

Etiska aspekter

https://pixabay.com/sv/etik-r%C3%A4tt-fel-etisk-moral-2991600/

Presentatör
Presentationsanteckningar
P



Etiska frågeställningar

Hur lever insatsen upp till socialtjänstens 1.
mål/funktionshindersrelaterade mål för olika grupper
Vilket behov/ vilken rättighet syftar insatsen att möta och vilken 2.
grad av anspråk ger det upphov till?
Hur påverkar insatsen närstående eller andra personer/grupper?3.
Stödjer insatsen personers möjlighet till jämlika levnadsvillkor? 4.
Finns det risk att insatsen leder till diskriminering eller 
stigmatisering?
Har personer möjlighet att påverka beslut om och innehållet i 5.
insatsen?
Är insatsen förenlig med hänsyn till personers och närståendes 6.
etc. fysiska och personliga integritet?
Är insatsen förenlig med personens ansvar för sin egen7.

sociala situation?

Presentatör
Presentationsanteckningar
P



Finns det resursmässiga och/eller organisatoriska begränsningar 8.
eller villkor inom socialtjänstens område eller 
funktionshindersområdet som kan påverka den jämlika 
tillgången till insatsen eller till andra insatser som påverkas av 
införandet av den aktuella insatsen?
Kan värderingar inom berörda professioner påverka 9.
användningen av insatsen och därmed leda till en ojämlik 
tillgång till den?
Finns det särintressen som kan påverka användning av insatsen 10.
och därmed en jämlik tillgång till den?

Etiska frågeställningar



SBU Kommenterar
• Utländska översikter kvalitetsgranskade och presenterade på ett enkelt sätt
• Kommenteras ur ett svenskt perspektiv
• Medarbetare på SBU, ämnessakkunniga samt oberoende granskare

Presentatör
Presentationsanteckningar
Uppgiften är att identifiera och aktivt föra ut kunskap om otillräckligt utvärderade medicinska metoder i hälso- och sjukvården.



SBU Kommenterar

• Arbetsfrämjande åtgärder för 
personer med funktionsnedsättning 
som söker arbete

…lämna gärna förslag



SBU Kartlägger
• Systematiska översikter inom ett fält identifieras och kvalitetsgranskas av 

ämnessakkunniga samt av oberoende granskare
Översiktlig • ”karta” över ett forskningsområde – exv. funktionshinder
Syftar till att ringa in områden där det finns evidens och peka på områden •
där säker kunskap saknas – vetenskapliga kunskapsluckor…

Presentatör
Presentationsanteckningar
Uppgiften är att identifiera och aktivt föra ut kunskap om otillräckligt utvärderade metoder i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.



Pågående SBU Kartlägger…
• Funktionstillstånd och funktionshinder – kunskapsläget för 

utredning och insatser



Vetenskapliga kunskapsluckor
Att identifiera kunskapsluckor i sjukvården, socialtjänsten och funktionshindersområdet
• SBU Kartlägger
• SBU Utvärderar
• SBU Bereder

Presentatör
Presentationsanteckningar
Uppgiften är att identifiera och aktivt föra ut kunskap om otillräckligt utvärderade metoder i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.



Hur definierar vi en kunskapslucka?

En vetenskaplig kunskapslucka innebär 
otillräckligt vetenskapligt underlag.

• Bra systematisk litteraturöversikt visar på osäker effekt 
av en metod eller insats 
– Mer primärforskning behövs!

• Det saknas bra systematisk litteraturöversikt  
– Systematisk översikt behövs!

https://www.google.se/search?q=bilder+p%C3%A5+en+kunskapslucka&tbm=isch&
tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjhpM-
10vLXAhUKIpoKHajcBGkQ7AkIQg&biw=1024&bih=489



Vetenskapliga kunskapsluckor – uppdrag

Informera forskare och 
forskningsfinansiärer 
om var det saknas 
kunskap och var behovet 
av forskning är stort. 

Utgöra underlag för 
prioriteringar om hur 
resurser kan fördelas.



SBU Bereder
• Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, 

exempelvis till nationella riktlinjer
• Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med 

ämnessakkunniga
• Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov

Presentatör
Presentationsanteckningar
Syftet med SBU Upplysningstjänst är att ge kunskapsunderlag för strategiska beslut, till exempel om en ny metod eller behandling ska införas, eller om någon äldre ska fasas ut.



SBU:s Upplysningstjänst
• Beslutsfattare och yrkesgrupper inom sjukvården och sociala området ställer frågorna
• Systematisk litteratursökning som besvarar fråga om vilka relevanta översikter och 

studier som finns
• Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig 

Systematisk kvalitetsgranskning görs inte

Presentatör
Presentationsanteckningar
Syftet med SBU Upplysningstjänst är att ge kunskapsunderlag för strategiska beslut, till exempel om en ny metod eller behandling ska införas, eller om någon äldre ska fasas ut.



SBU:s Upplysningstjänst

Träning i bassäng enligt Halliwick konceptet för •
personer med funktionsnedsättningar
Stamcellstransplantation som behandling vid autism i •
barndomen
Kost vid ADHD och autismspektrumtillstånd•
Psykologiska och farmakologiska behandlingar av •
vuxna med tics eller Tourettes syndrom



Möjliga samverkansområden…



• Metod-nätverk/STA
• Utbildning
• Sakkunniga
• Granskare
• Prioriterade områden för kartläggning, 

utvärdering och kommenterar
• Kunskapsspridning
• Referensgrupp; etiska riktlinjer, kommande 

utvärderingar, hälsoekonomi, begrepp mm
…



STA-samverkan i Sverige…

• Representanter för regionala och lokala enheter för 
social utvärdering, SBU och …

• SBU står för ordförande och
sekreterare för nätverket. 

• Syfte
– Samverka för att undvika dubbelarbete
– Sträva efter en gemensam metod vid utvärderingarna
– Verka för utveckling av metodiken
– Utbildning



HTA-samverkan i Sverige
HTA, Health Technology Assessment

• Bildades 2007, regeringsuppdrag sedan 2013
• Representanter för regionala och lokala enheter för 

medicinsk utvärdering (Health Technology
Assessment), SBU och Socialstyrelsen

• SBU står för ordförande och
sekreterare för nätverket. 

• Syfte
– samverka för att undvika dubbelarbete
– sträva efter en gemensam metod vid utvärderingarna
– verka för utveckling av metodiken
– Utbildning



Utbildning
SBU erbjuder … 

• 2-dagars introduktionskurs: göra systematisk översikt
Metodstöd vid genomförande av egen översikt•
Workshop om kvalitativa synteser•



STATENS BEREDNING FÖR 
MEDICINSK OCH SOCIAL 
UTVÄRDERING 

http://sbu.se/
https://twitter.com/sbu_se
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