SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, är en myndighet som har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder inom
hälso- och sjukvård inklusive tandvård. SBU har även i uppdrag att granska
kunskapsläget för insatser inom socialtjänst och insatser med stöd av LSS
(Lag om stöd och service).
Under 2016 publicerade SBU en rad utvärderingar inom olika områden.
Titlarna listas nedan med länk till fulltextrapport på SBU:s webbplats.
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Utvärderingar från SBU

SBU Utvärderar En vetenskaplig utvärdering som
innefattar systematisk översikt, hälsoekonomiska analyser
samt genomgång av sociala och etiska aspekter.

SBU Kommenterar Andra aktörers systematiska
översikter som kvalitetsgranskas och kommenteras ur
ett svenskt perspektiv.

• Analsfinkterskador vid förlossning

• Behandling med surfaktant vid mekoniumaspira
tion (MAS) hos nyfödda barn www.sbu.se/2016_01
• Effekt av stödinsatser samt kognitiv beteende
terapi (KBT) för kvinnor som utsatts för
partnervåld www.sbu.se/2016_09
• Förekomst av infektioner, kondylom och
cellförändringar i befolkningen efter HPVvaccinationsprogram www.sbu.se/2016_02
• Hantering av hot och våld inom psykiatrin:
–– riskfaktorer, riskbedömning och
hanteringsstrategier för unga
–– interventionsstrategier
vid pågående våldshändelser
–– förebyggande åtgärder
–– skattning av risk för våld och aggressivitet
–– riskfaktorer för våld och aggression

www.sbu.se/249

• Arbetsmiljöns betydelse för artrosbesvär
www.sbu.se/253

• Behandling av hetsätningsstörning
www.sbu.se/248

• Fetalt alkoholsyndrom (FAS) och
Fetala alkoholspektrumstörningar (FASD)
– tillstånd och insatser
www.sbu.se/258

• Fosterdiagnostik med mikroarray
för utökad analys av kromosomer
www.sbu.se/246

• Fosterdiagnostik med Next-generation
sequencing (NGS) www.sbu.se/247
• Operation vid besvär av sten i gallblåsan
och akut gallblåseinflammation www.sbu.se/259
• Preventiva insatser vid akut smärta från rygg
och nacke – Effekter av fysisk träning, manuell
behandling och beteendepåverkande åtgärder
www.sbu.se/245

• Program för ungdomar med antisocial
problematik inom institutionsvård
www.sbu.se/252

• Skakvåld – Triadens roll vid medicinsk utredning
av misstänkt skakvåld www.sbu.se/255
SBU Kartlägger Systematiska översikter
inom ett fält identifieras och kvalitetsgranskas av
ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

• Behandling av förlossningsskador som
uppkommit vid vaginal förlossning
www.sbu.se/250

• Behandling av luftvägsinfektioner hos barn
med läkemedel och andra preparat www.sbu.se/251

www.sbu.se/hot-vald-psykiatrin

• Kirurgisk simuleringsträning www.sbu.se/2016_03
• Placering i släktinghem respektive
vanliga familjehem – Vad gynnar barnen?
www.sbu.se/2016_07

• Screening i hälso- och sjukvård för partnervåld
mot kvinnor www.sbu.se/2016_08
• Stamcellsterapi efter akut hjärtinfarkt
www.sbu.se/2016_05

• Utvärdering av diagnostiska strategier
vid ärftlig tjocktarmscancer (Lynch syndrom)
www.sbu.se/2016_04

• Våld i ungas nära relationer – förebyggande
åtgärder www.sbu.se/2016_06
SBU:s metodik för systematisk granskning
av metoder inom hälso- och sjukvården finns
att ladda ner på www.sbu.se/metodbok
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