
Socialtjänst och 
funktionshinderområdet



Hälsa
Habilitering / Rehabilitering
Hjälpmedel
Socialtjänstinsatser
• Funktionsnedsättning
• Äldre
• Barn och unga
• Våld
• Missbruk och beroende
• Ekonomiskt bistånd

Arbetsliv/
Arbetsmiljö

Socialtjänst

Tandvård

Hälso- och 
sjukvård

Behandlingsmetoder/
Stödjande insatser

Diagnostik/
Bedömningsmetoder

Risk/
Skyddsfaktorer
Funktionsfrämjande/
hindrande faktorer

SBU arbetar med : 

Social 
utvärdering

Samordnare

Funktions
tillstånd/-

hinder

Medicinsk 
utvärdering



Pågående

https://www.sbu.se/sv/publikati
oner/tema-funktionstillstand-
hinder/

Utvärdering:
Hjälpmedel avseende rörelse och 
förflyttning för personer med varaktigt 
nedsatt rörelseförmåga

Effekt samt upplevelser och erfarenheter avseende

Olika varianter manuella rullstolar 
• vikt, hjulstyvhet, fjädring

Olika varianter elektriska rullstolar

Tillgång till tillbehör manuella rullstolar
• drivaggregat, handcykel

Tillgång till flera rullstolar
• manuell och elrullstol, manuell vardag och manuell sport

Individanpassning rullstolar
• dynor, formgjuten enhet

Valfrihet/avgiftsfrihet 

Tillgång till praktisk utbildning/träning i användning av rullstol 

Publikationer
Förstudier:
Insatser vid kognitiv funktionsnedsättning 
och samtidigt missbruk av alkohol eller 
droger – i slutfas

Personer med intellektuell 
funktionsnedsättning: AKK som insats för att 
tillgodogöra individens behov av att 
kommunicera och att få tillgång till 
information – skall påbörjas

https://www.sbu.se/sv/publikationer/tema-funktionstillstand-hinder/


Publicerade…
Assistanshundars effekt på personer med fysiska eller psykiska 
funktionsnedsättningar
Publicerad 2019-11-15 Publikationer: SBU:s upplysningstjänst

Fysisk aktivitet för personer med ADHD och autism
Publicerad 2019-10-25 Publikationer: SBU:s upplysningstjänst

Community Reinforcement Approach (CRA) för vuxna med 
kognitiv funktionsnedsättning som missbrukar eller är beroende 
av droger
Publicerad 2019-09-09 Publikationer: SBU:s upplysningstjänst

Hästunderstödd terapi
Publicerad 2019-06-07 Publikationer: SBU:s upplysningstjänst

Test av kognitiva funktioner vid bedömning av körkortslämplighet
Publicerad 2019-03-14 Publikationer: SBU:s upplysningstjänst

Arbetsfrämjande åtgärder för personer med 
funktionsnedsättning som söker arbete
Publicerad 2018-06-29 Publikationer: SBU Kommenterar

Individanpassat stöd till arbete (IPS) för personer med psykisk funktionsnedsättning
Publicerad 2020-10-22 Publikationer: SBU Kommenterar

Beteendeförändrande tekniker för att öka fysisk aktivitet vid fysisk 
funktionsnedsättning
Publicerad 2020-04-16 Publikationer: SBU Kommenterar

Utbildning i egenvård för personer med intellektuell funktionsnedsättning som har 
diabetes
Publicerad 2020-02-21 Publikationer: SBU:s upplysningstjänst

Ledarhund för personer med synnedsättning
Publicerad 2019-12-20 Publikationer: SBU:s upplysningstjänst

Rehabilitering för vuxna med traumatisk hjärnskada
Publicerad 2019-12-17 Publikationer: SBU Utvärderar

Funktionstillstånd och funktionshinder
Publicerad 2019-12-17 Publikationer: SBU Kartlägger

https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/assistanshundars-effekt-pa-personer-med-fysiska-eller-psykiska-funktionsnedsattningar/
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/fysisk-aktivitet-for-personer-med-adhd-och-autism/
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/community-reinforcement-approach-cra-for-vuxna-med-kognitiv-funktionsnedsattning-som-missbrukar-eller-ar-beroende-av-droger/
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/hastunderstodd-terapi/
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/test-av-kognitiva-funktioner-vid-bedomning-av-korkortslamplighet/
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/arbetsframjande-atgarder-for-personer-med-funktionsnedsattning-som-soker-arbete/
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/individanpassat-stod-till-arbete-ips-for-personer-med-psykisk-funktiosnedsattning/
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/beteendeforandrande-tekniker-for-att-oka-fysisk-aktivitet-vid-fysisk-funktionsnedsattning/
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/utbildning-i-egenvard-for-personer-med-intellektuell-funktionsnedsattning-som-har-diabetes/
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/ledarhund-for-personer-med-synnedsattning/
https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/rehabilitering-for-vuxna-med-traumatisk-hjarnskada/
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kartlagger/funktionstillstand-och-funktionshinder/


Insatser som ges inom stat, regioner eller 
socialtjänst avseende

• Arbetsinriktade insatser

• Ekonomiska ersättningar

• Habilitering/Rehabilitering

• Hjälpmedel

• Medicinska insatser

• Tandvård

..eller

• Tekniska insatser (konsumentprodukter)

Innehåller…

Insatser som ges inom socialtjänst eller andra 
kommunala förvaltningar + Fk/Af

• LSS 
• SoL
• Färdtjänst/Riksfärdtjänst
• Bostadsanpassning
• God man, förvaltare
• Socialförsäkringsbalk; assistansersättning, bilstöd
• SIUS/IPS/SE

Innehåller INTE…

Funktionstillstånd och funktionshinder
Kartläggning av vetenskaplig kunskap och vetenskapliga kunskapsluckor



Resultat…
Totalt ca 20 000 referenser

281 relevanta systematiska litteraturöversikter (SÖ)

• 232 låg metodologisk kvalitet

• 44 medelhög och 5 hög metodologisk kvalitet

SÖ per funktionsnedsättningsgrupp

• Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (24)

• Anhöriga eller andra närstående (21)

• Intellektuell funktionsnedsättning (11)

• Psykisk funktionsnedsättning (8)

• Fysisk funktionsnedsättning (5)

• Dyslexi, dyskalkyli, språknedsättning (0)

• Sensorisk funktionsnedsättning (0)

• Flerfunktionsnedsättning (0)

…redovisat på olika sätt

Hur göra användbart?



Resultat…
Totalt ca 20 000 referenser

281 relevanta systematiska litteraturöversikter

• 232 låg metodologisk kvalitet

• 44 medelhög och 5 hög metodologisk kvalitet

Per insatsområde

1. Utbildning, arbete-, sysselsättnings- och fritidsinriktade 
insatser 

2. Autonomirelaterade insatser 

3. Beteendeinriktade insatser 

4. Boenderelaterade insatser 

5. Delaktighets- och socialt främjande insatser 

6. Fysiska insatser 

7. Föräldraförmågafrämjande insatser 

8. Kognitiva insatser 

9. Kommunikationsinriktade insatser 

10. Motivationsinriktade insatser

11. Pedagogiska insatser 

12. Personlig assistans 

13. Psykosociala insatser 

14. Sensoriska insatser

15. Stöd från anhöriga/närstående

16. Transportrelaterade insatser 

17. Övriga hälsorelaterade insatser 

…redovisat på olika sätt



Resultat…
Totalt ca 20 000 referenser

281 relevanta systematiska litteraturöversikter

• 232 låg metodologisk kvalitet

• 44 medelhög och 5 hög metodologisk kvalitet

…redovisat på olika sätt
Vetenskaplig kunskap per funktionsnedsättningsgrupp 

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - 8 av 17 insatsområden.

Psykisk funktionsnedsättning  - 4 av 17 insatsområden.

Intellektuell funktionsnedsättning  - 4 av 17 insatsområden.

Fysisk funktionsnedsättning - 2 av 17 insatsområden.

Vetenskapliga kunskapsluckor per funktionsnedsättningsgrupp

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - 9 av 17 insatsområden.

Psykisk funktionsnedsättning - 13 av 17 insatsområden.

Intellektuell funktionsnedsättning - 13 av 17 insatsområden.

Fysisk funktionsnedsättning - 15 av 17 insatsområden.



Resultat…
Totalt ca 20 000 referenser

281 relevanta systematiska litteraturöversikter

• 232 låg metodologisk kvalitet

• 44 medelhög och 5 hög metodologisk kvalitet

Insatsområden där flest vetenskapliga kunskapsluckor identifierats 
för alla funktionsnedsättningsgrupper

1. Autonomirelaterade insatser 

2. Boenderelaterade insatser 

3. Föräldraförmågafrämjande insatser 

4. Kommunikationsinriktade insatser 

5. Motivationsinriktade insatser

6. Sensoriska insatser

…redovisat på olika sätt

…men finns vetenskapliga kunskapsluckor inom alla inkluderade 
insatsområden



Resultat…
Totalt ca 20 000 referenser

281 relevanta systematiska litteraturöversikter

• 232 låg metodologisk kvalitet

• 44 medelhög och 5 hög metodologisk 
kvalitet

Ytterligare detaljnivå…
Autonomirelaterade insatser
• Rådgivning och annat personligt stöd (LSS), Rådgivning och stöd (SoL)
• Personliga budgetar för att kunna köpa sociala välfärdstjänster (SoL, LSS)
• God man, förvaltare (FB)
• Framtidsfullmakter (LFF)
Boenderelaterade insatser
• Bostadsanpassning (LBB)
• Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad enligt LSS)
• Särskilt boende för personer med funktionsnedsättning (SoL)
• Boendestöd (SoL)
• Hemtjänst (SoL), Trygghetslarm (SoL), Matdistribution (SoL), Korttidsboende (SoL)
Föräldraförmågafrämjande insatser

Kommunikationsinriktade insatser
• Naturliga reaktioner och signaler i form av gester, kroppsspråk, mimik
• Teckenspråk - visuellt, gestuellt (dövhet), taktilt (dövblindhet)) (Den som är döv eller 

hörselskadad och den som av andra skäl har behov av teckenspråk ges möjlighet att lära 
sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket; SpL).

• Syntolkning (blindhet)
Motivationsinsinriktade insatser
• Motiverande samtal/Motiverande intervju (MI)
Sensoriska insatser
• SIT; gungning, rubbning, viktbälten med mera, bolltäcken, snoezelen (sinnesstimulering i 

ett för ändamålet särskilt utrustat rum)
Transportrelaterade insatser
• Bilstöd för vuxna (SFB), Färdtjänst/Riksfärdtjänst (LFT/LRFT)



Evidenskarta
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kartlagger/funktionstillstand-och-funktionshinder/

https://www.sbu.se/sv/publikationer/tema-funktionstillstand-hinder/

Totalt ca 20 000 referenser

281 relevanta systematiska litteraturöversikter

• 232 låg metodologisk kvalitet

• 44 medelhög och 5 hög metodologisk kvalitet

Resultat…

https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kartlagger/funktionstillstand-och-funktionshinder/
https://www.sbu.se/sv/publikationer/tema-funktionstillstand-hinder/


FORTE

Utlysning medel för att göra systematiska litteraturöversikter

• sammanhållen bild av kunskapsläget och tillförlitligheten i kunskapsunderlaget avseende en insats/ett 
insatsområde 

• fastställa forskningsfrågors relevans, och forskningsmedels nytta, genom att konstatera att det föreligger 
en kunskapslucka innan ett forskningsprojekt startar

• då det finns ett stort antal systematiska litteraturöversikter som håller tveksam kvalitet, inkludera ett 
innehållskrav för att bidra till ökad kvalitet

Utlysning medel för att skapa och underhålla tvärvetenskapliga forskningsplattformar. Exv. inom breda 
samhällsområden såsom arbetsliv, utbildning och hälsa

Presenterat möjliga forskningsområden utifrån identifierade VKL

• insatsområden

• funktionsnedsättningsgrupp

…..ytterligare prioritering kan behöva göras…



Vetenskapliga 
kunskapsluckor
Identifierar kunskapsluckor 
i vård och socialtjänst



Varför identifiera kunskapsluckor?

Informera forskare och forsknings-
finansiärer om var det saknas kunskap 
och var behovet av forskning är stort 

Utgöra underlag för prioriteringar 
om hur resurser kan fördelas



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!



Varför forskningsslöseri?- Är frågan relevant för 
patienter/ klienter och behandlande personal?

• Forskning utförs på frågeställningar som inte prioriteras av de som berörs 
av den.
• Forskningen fokuserar inte på de utfall som har störst betydelse för 

patienter/klienter och vårdpersonal.

• Forskningsagendan sätts utan inflytande från brukare, behandlande 
personal och närstående.
• Forskningen utförs inte på den mest relevanta populationen/ exkluderar 

relevant population

ØKravet på brukarmedverkan ökar, nationellt och internationellt



Forskning om effekterna av behandlingar förbiser 
ofta det gemensamma intresset för patienter, 
vårdgivare och kliniker. 

Som ett resultat behandlas inte frågor som de alla anser viktiga och många 
områden med potentiellt viktig forskning försummas därför





= Vetenskaplig kunskapslucka

”Det 
sammanvägda 
resultatet har 

mycket låg 
tillförlitlighet”

”Det saknas 
systematiska 

översikter som 
är relevanta för 

frågeställningen”

Upplysningstjänst
en kunde inte 

identifiera några 
studier 

En systematisk översikt behövsFler primärstudier behövs



Vilka kunskapsluckor/forskningsfrågor är 
viktigast att fylla enligt brukare? 

Metod utarbetad av James Lind Alliance (JLA)

Syftet är att patienter, anhöriga och vårdgivare tillsammans 
identifierar och prioriterar de tio viktigaste kunskapsluckorna 
inom olika områden

Avslutade/ pågående prioriteringar
• Behandling- ADHD
• Prevention, diagnostik och behandling av 

förlossningsskador 
• Forskningsfrågor inom socialtjänst
• BUP slutenvård
• Långvariga symtom vid covid-19



Det finns betydande kunskapsluckor
när det gäller det vetenskapliga underlaget för 
många områden inom socialtjänstens uppdrag. 

Forte fick i uppdrag att driva 
forskningsprogrammet för tillämpad 
välfärdsforskning  

Programmet syftar till att stärka klient- och 
praktiknära forskning i socialtjänsten, öka 
samverkan mellan forskning och praktik samt 
delaktigheten från brukare och anhöriga.

Forte och SBU initierade ett gemensamt
projekt för att kartlägga forskningsbehov som  
ligger närmare de som arbetar inom 
socialtjänsten och de som tar del av insatserna



Syfte 

Att ta reda på vad aktörer inom socialtjänstens områden; profession och 
brukare, uppfattar som viktiga forskningsbehov samt hur de prioriterar 
dessa.

Projektet syftar även till att ta reda på om metoden för att identifiera och 
prioritera forskningsbehov i socialtjänsten är ett lämpligt arbetssätt.







Upplägg i ett projekt:
Enkätundersökning och 
workshoppar



Prioriteringen 
gjordes i två steg

Lista med 40-50 frågor 
sammanställdes för varje område.

Varje deltagare valde först 
individuellt ut sina 10 viktigaste 
frågor.

De sammantaget 20-25  högst 
rankade frågorna inom varje 
område prioriterades under en 
workshop. 

Under workshopen hölls 
diskussioner först i mindre grupper 
blandat vårdpersonal och patienter 
och sedan i helgrupp



Resultat- vilka frågor 
prioriterades?
Prioriteringarna ledde till 5 topplistor med 
forskningsfrågor:

Några frågor lyftes återkommande av flera grupper:
• Effekten av information till den som drabbats av 

förlossningsskada och vilket bemötande denne får
• Vilken effekt vårdpersonalen arbetsmiljö har på 

möjlighet att ställa diagnos och förhindra 
förlossningsskador



Topp-tio lista 
för diagnostik



Respons på projektet från deltagare

”Det fantastiska med att vårdgivare och brukare kunde 
både ge och ta av erfarenheter utanför den enes område. 
Att liksom myntets båda sidor diskuterades utan att den 
ena eller andra sidan kom med pekpinnar och höll på sin 
sida utan faktiskt båda sidorna kändes lika viktiga och 
gav nya infallsvinklar i tänkandet”.
”Själva processen var intressant och träffen med 
brukarna. Metoden lite modifierat skulle kunna tillämpas i 
andra sammanhang på hemkliniken”. 
”Hopp!”



Positivt/negativt

Olika perspektiv, ger nya dimensioner i diskussionen

Möjlighet att påverka, att förändra

Alla har en expertroll

Lyfter andra typer av forskningsfrågor än de som beforskas

Verbal metod, kan vara svårt för alla att göra sin röst hörd. Ställer krav på moderator

Viktiga frågeställningar, kan vara svårt att  prioritera

Många efterlyser mer konkret metodik

Tidskrävande

Svårt att få representativa grupper med många perspektiv



STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING

Tack!
Webbplats: sbu.se

Twitter: twitter.com/SBU_se

marit.eskel@sbu.se
susanna.larsson.tholen@sbu.se 

http://www.sbu.se/
http://www.twitter.com/SBU_se
mailto:marit.eskel@sbu.se

