Aktuella utvärderingar från SBU
SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, är en myndighet
som har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder och insatser
inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst samt funktionstillstånd- och
funktionshinderområdet. Nedan listas de senast publicerade rapporterna från
SBU med länk till fulltextrapport på SBU:s webbplats.

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

SBU Kartlägger  Systematiska översikter inom ett fält
identifieras och kvalitetsgranskas av ämnessakkunniga
samt av oberoende granskare.

• Behandlingsfamiljer för ungdomar med 
allvarliga beteendeproblem – Treatment
Foster Care Oregon www.sbu.se/279

• Behandling och bedömning i rättspsykiatrisk vård
– en kartläggning av systematiska översikter

• Diagnostik och behandling av epilepsi

• Ekonomiskt bistånd – kunskapsläget för
utredning och insatser www.sbu.se/274

• Endometrios – diagnostik, behandling
och bemötande www.sbu.se/277

• Samverkan vid psykisk ohälsa inom hälso- och
sjukvård, socialtjänst samt socialförsäkring

www.sbu.se/281

• Intraoperativ kolangiografi vid kolecystektomi
www.sbu.se/292

• Ljusbehandling och systemisk behandling
av psoriasis www.sbu.se/278
• Läkemedelsbehandling inom rättspsykiatrisk vård
www.sbu.se/286

• Organisatoriska modeller för att barn och unga
i familjehem eller på institution ska få hälso- och
sjukvård och tandvård www.sbu.se/289
• Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) som
stöd för diagnostik och bedömning av svårighetsgrad av depression www.sbu.se/276
• Psykologiska behandlingar och psykosociala
insatser i rättspsykiatrisk vård www.sbu.se/287
• Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts
för våld och försummelse www.sbu.se/280

www.sbu.se/264

www.sbu.se/273

• Välfärdsteknik – digitala verktyg som social
stimulans för äldre personer med eller vid risk
för psykisk ohälsa www.sbu.se/268

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

• Arbetsfrämjande åtgärder för personer
med funktionsnedsättning som söker arbete
www.sbu.se/2018_06

• Blodtransfusion till äldre patienter med anemi
efter kirurgi www.sbu.se/2018_07
• Interpersonell terapi (IPT), kognitiv beteende
terapi (KBT) och tidsbegränsad psykodynamisk
terapi (tidsbegränsad PDT) vid lindrig till medel
svår depression hos vuxna www.sbu.se/2018_05
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Mer från SBU
Några av SBU:s närmast kommande utvärderingar

• Missbruks- eller beroendeproblem
– kunskapsläget för utredning och insatser
• Stöd till ensamkommande barn
• Åtgärder vid sten i den djupa gallgången
• Äldreomsorg
– kunskapsläget för utredning och insatser

SBU:s nyhetsbrev mejlas när nya
rapporter publiceras och inkluderar
ibland andra stora nyheter. Anmäl
dig i sidfoten längst ner på SBU:s
webbplats.
www.sbu.se/prenumerera

SBU:s handbok beskriver arbets
gången för systematiska utvärde
ringar. Den används av SBU:s
projektgrupper och i undervisning.
www.sbu.se/handbok

SBU:s upplysningstjänst är en
möjlighet för sjukvården och social
tjänsten att snabbt få svar på avgrän
sade frågor. SBU sammanställer ett
svar på vilka publicerade vetenskap
liga studier som finns gällande olika
insatser eller åtgärder.
www.sbu.se/upplysningstjanst

Vetenskapliga kunskapsluckor
identifieras av SBU och publiceras
på SBU:s webbplats. Ett syfte är att
ge forskare tips om var det saknas
kunskap och identifiera var behovet
av forskning är stort. Ett annat syfte
är att ge de aktuella verksamheterna
ett underlag för prioritering.
www.sbu.se/kunskapsluckor
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Läs om dessa och andra pågående projekt
på www.sbu.se/projekt

