Appendix I
Vad är SBU?
SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) är en statlig myndighet
som vetenskapligt utvärderar sjukvårdens metoder och analyserar dess
nytta och kostnader. Målet är ett bättre beslutsunderlag för alla som avgör
vilken sjukvård som ska bedrivas. SBU etablerades 1987, först knutet till
Regeringskansliet, men fr o m 1 juli 1992 som en fristående myndighet
under Socialdepartementet.
På SBU:s kansli i centrala Stockholm arbetar ett trettiotal personer, och
runt om i landet finns cirka 300 forskare som arbetar i olika SBU-projekt.
Även internationellt har SBU ett brett kontaktnät.
Regeringens uppdrag till SBU innebär att SBU ska medverka till ett
rationellt utnyttjande av givna resurser inom hälso- och sjukvården
inklusive tandvården. Detta ska ske genom att SBU för hela landet
vetenskapligt utvärderar nya och etablerade medicinska metoder ur
medicinskt, ekonomiskt, socialt och etiskt perspektiv.
SBU ska med hjälp av en granskningsgrupp ta fram underlag i form av
kunskapsöversikter och synteser över befintligt vetenskapligt material.
Information om uppnådda resultat ska spridas för beslut på central,
lokal och medicinskt professionell nivå och därigenom främja en god
och effektiv vård i hela landet. SBU ska även tillvarata nationella och
internationella erfarenheter och resultat och vara en kontaktpunkt när
det gäller utvärdering av medicinska metoder.
SBU:s utvärderingar ska sammanställas på ett enkelt och lättfattligt
sätt som gör det möjligt för sjukvårdshuvudmännen och andra berörda
att tillägna sig de sammanställda kunskaperna. SBU ska även dokumentera hur kunskapsöversikterna har använts och vilka resultat som nåtts.
I SBU:s uppdrag ingår inte att utforma råd och rekommendationer för
vårdens behov.
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SBU:s leds av en styrelse som företräder centrala organisationer inom hälsosjukvårdens område, exempelvis Svenska Läkaresällskapet, Kommunförbundet Sveriges Läkarförbund, Vårdförbundet, Socialstyrelsen, och
Landstingsförbundet samt medicinska och odontologiska fakulteter.
SBU-rådet med 15 ledamöter representerar olika kunskapsområden
inom hälso- och sjukvården. Styrelsen och rådet väljer ämnen för SBU:s
rapporter, utser medlemmarna av granskningsgruppen och deltar aktivt
i projektarbetet.
För varje SBU-rapport utses ett antal speciellt sakkunniga externa granskare, som lämnar synpunkter på rapporten. Dessa synpunkter vägs in
vid utformningen av den sammanfattning och de slutsatser som SBU:s
styrelse och råd står bakom.
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