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Bilaga 2.5 Psykologiska och psykoterapeutiska insatser
Utdrag från SBU:s databas med vetenskapliga kunskapsluckor

Listan i denna bilaga innehåller följande information:
Populationskategori
Övergripande
kategori för
population

Titel
Kunskapsluckans
titel

Insatskategori
Övergripande
kategori för
insats

Källa
(endast i DUETs)
Internationell
eller brittisk
arbetsgrupp som
tagit fram
underlaget
(t.ex. Cochrane,
NICE, JLA, DUETs
Mental Health
Module editorial
group)

Referens

Typ av kunskapslucka

Datum

Underlag som
kunskapsluckan
hämtats från

Tre typer:

Datum för
när den
senaste
versionen av
kunskapsluckan
publicerades





En systematisk
översikt behövs
En uppdaterad
systematisk översikt
behövs
Fler primärstudier
behövs

De tre typerna återspeglar
kunskapsläget sådant det
såg ut vid tidpunkten för
utredningen av
kunskapsluckan.
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Populationskategori

Titel

Insatskategori

Typ av kunskapslucka

Referens

Datum

Neuropsykiatriska
tillstånd

Uttryckande konstterapi vid ADHD

En systematisk översikt
behövs

Meditation vid ADHD

Neuropsykiatriska
tillstånd

Tomatis-metoden vid behandling av
ADHD

Neuropsykiatriska
tillstånd

Kognitiv beteendeterapi som tillägg till Läkemedel,
läkemedelsbehandling jämfört med
Psykologiska &
endast läkemedel hos vuxna med ADHD Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Neuropsykiatriska
tillstånd

Multimodal behandlingsinsats med
beteendeterapi kombinerat med
läkemedel jämfört med endast
beteendeterapi vid behandling av
ADHD - Vetenskaplig kunskapslucka
prioriterad av patienter/brukare och
profession enligt James Lind Alliance
metod
Multimodal behandlingsinsats med
beteendeterapi kombinerat med
läkemedel jämfört med endast
läkemedelsbehandling vid behandling
av ADHD - Vetenskaplig kunskapslucka
prioriterad av patienter/brukare och
profession enligt James Lind Alliance
metod
Atomoxetin i kombination med kognitiv
beteendeterapi (KBT) vid behandling av
personer med ADHD som samtidigt har
ett substansmissbruk/beroende

Läkemedel,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

SBU. Uttryckande konstterapi vid psykisk ohälsa. Stockholm:
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014. SBU:s
upplysningstjänst, publicerad 2014-06-26.
SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och
patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 97891-85413-58-4.
SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och
patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 97891-85413-58-4.
SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och
patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 97891-85413-58-4.
SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och
patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 97891-85413-58-4.

2014-06-27

Neuropsykiatriska
tillstånd

Komplementärmedicin,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska
Komplementärmedicin,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Läkemedel,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och 2014-02-26
patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 97891-85413-58-4.

Läkemedel,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och 2014-02-27
patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 97891-85413-58-4.

Neuropsykiatriska
tillstånd

Neuropsykiatriska
tillstånd

Fler primärstudier
behövs

Komplementärmedicin, Fler primärstudier
Psykologiska &
behövs
Psykoterapeutiska
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Populationskategori

Titel

Insatskategori

Typ av kunskapslucka

Referens

Neuropsykiatriska
tillstånd

Metylfenidat i kombination med
kognitiv beteendeterapi (KBT) vid
behandling av personer med ADHD som
samtidigt har ett substansmissbruk/beroende
Marte Meo vid ADHD hos barn

Läkemedel,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och 2014-02-27
patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 97891-85413-58-4.

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Neuropsykiatriska
tillstånd

Beteendeterapi vid ADHD

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Neuropsykiatriska
tillstånd

Dialektisk beteendeterapi (DBT) vid
ADHD

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Neuropsykiatriska
tillstånd

Stop now and plan-grupper (SNAPgrupper) vid ADHD hos barn

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Neuropsykiatriska
tillstånd

Time out vid ADHD hos barn och unga

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Neuropsykiatriska
tillstånd

Miljöterapi vid ADHD

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Neuropsykiatriska
tillstånd

Psykodrama vid ADHD

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och
patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 97891-85413-58-4.
SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och
patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 97891-85413-58-4.
SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och
patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 97891-85413-58-4.
SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och
patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 97891-85413-58-4.
SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och
patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 97891-85413-58-4.
SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och
patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 97891-85413-58-4.
SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och
patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 97891-85413-58-4.

Neuropsykiatriska
tillstånd
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2014-02-25

2014-02-25

2014-02-25

2014-02-26

2014-02-26

2014-02-26
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Populationskategori

Titel

Insatskategori

Typ av kunskapslucka

Referens

Datum

Neuropsykiatriska
tillstånd

Psykodynamisk terapi vid ADHD

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

2014-02-26

Neuropsykiatriska
tillstånd

Stresshanteringsgrupp (enligt J
Herlofsons modell) vid ADHD

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Neuropsykiatriska
tillstånd

Systemisk terapi vid ADHD

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Neuropsykiatriska
tillstånd

KBT vid ADHD

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Neuropsykiatriska
tillstånd

Biofeedback vid ADHD

Fler primärstudier
behövs

Neuropsykiatriska
tillstånd

Datorstödd arbetsminnesträning för
barn med ADHD - Vetenskaplig
kunskapslucka prioriterad av
patienter/brukare och profession enligt
James Lind Alliance metod
Neurofeedback för barn med ADHD

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi
Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi

SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och
patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 97891-85413-58-4.
SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och
patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 97891-85413-58-4.
SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och
patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 97891-85413-58-4.
SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och
patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 97891-85413-58-4.
SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och
patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 97891-85413-58-4.
SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och
patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 97891-85413-58-4.

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi
Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Sysselsättning &
Färdighetsträning

Fler primärstudier
behövs

Neuropsykiatriska
tillstånd
Neuropsykiatriska
tillstånd

Aggression replacement training (ART)
vid ADHD hos barn och unga

Fler primärstudier
behövs

Fler primärstudier
behövs

2014-02-26

2014-02-26

2014-04-10

2014-02-25

2014-06-24

SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och 2014-07-09
patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 97891-85413-58-4.
SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och 2014-02-25
patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 97891-85413-58-4.
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Populationskategori

Titel

Insatskategori

Typ av kunskapslucka

Referens

Datum

Neuropsykiatriska
tillstånd

Sensorisk integrationsterapi vid
autismspektrumtillstånd (AST)

Fler primärstudier
behövs

SBU. Autismspektrumtillstånd – diagnostik och insatser, vårdens
organisation och patientens delaktighet. Stockholm: Statens
beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr
215. ISBN 978-91-85413-54-6.

2014-02-25

Neuropsykiatriska
tillstånd

Musikterapi vid
autismspektrumtillstånd (AST)

Fler primärstudier
behövs

SBU. Autismspektrumtillstånd – diagnostik och insatser, vårdens
organisation och patientens delaktighet. Stockholm: Statens
beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr
215. ISBN 978-91-85413-54-6.

2014-02-25

Neuropsykiatriska
tillstånd

Kognitiv beteendeterapi (KBT) vid
autismspektrumtillstånd (AST)

Fysioterapi & Fysisk
aktivitet, Psykologiska
& Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi
Komplementärmedicin,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Sysselsättning &
Färdighetsträning
Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

2014-02-25

Neuropsykiatriska
tillstånd

Kognitiv beteendeterapi (KBT) i
kombination med risperidon jämfört
med enbart risperidon vid
autismspektrumtillstånd (AST)
Tidig intensiv träning med
beteendeterapeutiskt inriktad metod
vid autismspektrumtillstånd (AST) hos
barn
Musik vid dyslexi hos barn

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Läkemedel

Fler primärstudier
behövs

Sysselsättning &
Färdighetsträning,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska
Komplementärmedicin,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Affektiva tillstånd

Uttryckande konstterapi vid bipolär
sjukdom

En systematisk översikt
behövs

Affektiva tillstånd

Internetförmedlad kognitiv
beteendeterapi (KBT) med
behandlingsstöd vid bipolärt syndrom
(UPPDATERING PÅGÅR)

Komplementärmedicin,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska
Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi

SBU. Autismspektrumtillstånd – diagnostik och insatser, vårdens
organisation och patientens delaktighet. Stockholm: Statens
beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr
215. ISBN 978-91-85413-54-6.
SBU. Autismspektrumtillstånd – diagnostik och insatser, vårdens
organisation och patientens delaktighet. Stockholm: Statens
beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr
215. ISBN 978-91-85413-54-6.
SBU. Autismspektrumtillstånd – diagnostik och insatser, vårdens
organisation och patientens delaktighet. Stockholm: Statens
beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr
215. ISBN 978-91-85413-54-6.
SBU. Dyslexi hos barn och ungdomar – tester och insatser. En
systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2014. SBU-rapport nr 225. ISBN 97891-85413-66-9.
SBU. Uttryckande konstterapi vid psykisk ohälsa. Stockholm:
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014. SBU:s
upplysningstjänst, publicerad 2014-06-26.
SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.

Neuropsykiatriska
tillstånd
Neuropsykiatriska
tillstånd

Fler primärstudier
behövs

Fler primärstudier
behövs
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Populationskategori

Titel

Affektiva tillstånd

Internetförmedlad kognitiv
beteendeterapi (KBT) utan
behandlingsstöd vid bipolärt syndrom
(UPPDATERING PÅGÅR)
Internetförmedlad psykodynamisk
korttidsbehandling vid bipolärt
syndrom (UPPDATERING PÅGÅR)

Typ av kunskapslucka

Referens

Datum

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi
Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi
Kombinationsbehandling vid depression Läkemedel,
hos sköra äldre personer över 65 år
Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

2014-01-07

Affektiva tillstånd

Kombinationsbehandling vid depression Läkemedel,
hos personer över 65 år
Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Affektiva tillstånd

Fokuserad acceptance and commitment Psykologiska &
therapy för behandling av patienter
Psykoterapeutiska
med depression

En systematisk översikt
behövs

Affektiva tillstånd

Kognitiv beteendeterapi (KBT) i
kombination med sedvanlig vård
jämfört med enbart sedvanlig vård vid
depression hos sköra äldre personer
över 65 år
Kognitiv beteendeterapi (KBT) jämfört
med väntelista vid depression hos sköra
äldre personer över 65 år

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.
SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.
SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk
litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk
utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-8541376-8.
SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk
litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk
utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-8541376-8.
SBU. Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid
depression eller ångest. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2014. SBU:s upplysningstjänst,
publicerad 2014-12-18.
SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk
litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk
utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-8541376-8.

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

2015-03-19

Kognitiv beteendeterapi (KBT) i
kombination med sedvanlig vård
jämfört med enbart sedvanlig vård vid
depression hos personer över 65 år

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk
litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk
utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-8541376-8.
SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk
litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk
utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-8541376-8.

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Insatskategori

Fler primärstudier
behövs
Fler primärstudier
behövs
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2014-01-07

2015-03-19

2015-03-25

2015-02-16

2015-03-19

2015-03-24
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Populationskategori

Titel

Insatskategori

Typ av kunskapslucka

Referens

Datum

Affektiva tillstånd

Kognitiv beteendeterapi (KBT) jämfört
med väntelista vid depression hos
personer över 65 år

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

2015-03-25

Affektiva tillstånd

Kognitiv beteendeterapi (KBT) i
kombination med sedvanlig vård
jämfört med stödsamtal i kombination
med sedvanlig vård vid depression hos
sköra äldre personer över 65 år
Kognitiv beteendeterapi (KBT) i
kombination med sedvanlig vård
jämfört med stödsamtal i kombination
med sedvanlig vård vid depression hos
personer över 65 år
Sömndeprivation jämfört med fysisk
träning vid depression (inklusive bipolär
depression)

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk
litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk
utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-8541376-8.
SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk
litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk
utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-8541376-8.

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk
litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk
utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-8541376-8.

2015-03-24

Fysioterapi & Fysisk
aktivitet, Psykologiska
& Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Sömndeprivation som tillägg till
standardbehandling vid depression
(inklusive bipolär depression)

Fysioterapi & Fysisk
aktivitet, Psykologiska
& Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Ioannou M, Greenbrook JTV, Larson T, Magnusson K, Schmitz L,
2020-04-16
Sjögren P, Stadig I, Steingrimsson S, Svensson M, Szábo Z,
Wartenberg C. Efficacy of sleep deprivation in patients with
depression including bipolar depression [Effekter av
sömndeprivation som behandling vid depression (inklusive bipolär
depression)]. Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, HTA-centrum: 2019. Regional activity
based HTA 2019:110.
Ioannou M, Greenbrook JTV, Larson T, Magnusson K, Schmitz L,
2020-04-16
Sjögren P, Stadig I, Steingrimsson S, Svensson M, Szábo Z,
Wartenberg C. Efficacy of sleep deprivation in patients with
depression including bipolar depression [Effekter av
sömndeprivation som behandling vid depression (inklusive bipolär
depression)]. Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, HTA-centrum: 2019. Regional activity
based HTA 2019:110.
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Populationskategori

Titel

Insatskategori

Typ av kunskapslucka

Referens

Affektiva tillstånd

Sömndeprivation jämfört med
läkemedelsbehandling vid depression
(inklusive bipolär depression)

Fysioterapi & Fysisk
aktivitet, Psykologiska
& Psykoterapeutiska,
Läkemedel

Fler primärstudier
behövs

Affektiva tillstånd

Basal kroppskännedom jämfört med
sedvanlig allmänpsykiatrisk vård eller
råd om fysisk aktivitet som tillägg till
behandling hos vuxna med lindrig till
medelsvår depression eller
ångestsyndrom avseende flera utfall
Kognitiv beteendeterapi (KBT) jämfört
med väntelista vid behandling av
depressionssymtom hos sköra äldre
personer över 65 år som inte har
fastställd depressionsdiagnos
Reminiscensterapi jämfört med
väntelista vid behandling av
depressionssymtom hos sköra äldre
personer över 65 år som inte har
fastställd depressionsdiagnos
Kognitiv beteendeterapi (KBT) jämfört
med väntelista vid behandling av
depressionssymtom hos personer över
65 år som inte har fastställd
depressionsdiagnos
Reminiscensterapi jämfört med
väntelista vid behandling av
depressionssymtom hos personer över
65 år som inte har fastställd
depressionsdiagnos

Fysioterapi & Fysisk
aktivitet, Psykologiska
& Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Ioannou M, Greenbrook JTV, Larson T, Magnusson K, Schmitz L,
2020-04-16
Sjögren P, Stadig I, Steingrimsson S, Svensson M, Szábo Z,
Wartenberg C. Efficacy of sleep deprivation in patients with
depression including bipolar depression [Effekter av
sömndeprivation som behandling vid depression (inklusive bipolär
depression)]. Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, HTA-centrum: 2019. Regional activity
based HTA 2019:110.
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
2020-02-06
ångestsyndrom 2018, rad 13.

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk
litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk
utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-8541376-8.

2015-03-19

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk
litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk
utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-8541376-8.

2015-03-19

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk
litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk
utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-8541376-8.

2015-03-25

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk
litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk
utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-8541376-8.

2015-03-26

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd
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Datum
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Populationskategori

Titel

Insatskategori

Typ av kunskapslucka

Referens

Datum

Affektiva tillstånd

Kombinationsbehandling av
antidepressiva läkemedel med samtidig
insättning av kognitiv beteendeterapi
(KBT) jämfört med enbart
antidepressiva läkemedel för vuxna
med dystymi
Mindfulnessbaserad stressreduktion
(MBSR) som tillägg till annan
behandling jämfört med inget tillägg för
barn och ungdomar med lindrig
egentlig depression
Mindfulnessbaserad kognitiv terapi
(MBKT) jämfört med sedvanlig
behandling, psykopedagogik eller
kognitiv beteendeterapi (KBT) hos
vuxna med lindrig till medelsvår
egentlig depression
Kombinationsbehandling med
antidepressiva läkemedel och kognitiv
beteendeterapi (KBT) jämfört med
enbart KBT för barn och ungdomar med
medelsvår till svår egentlig depression
avseende remission, självskattade
symtom, funktionsförmåga, och
avbrytande av behandling
Kombinationsbehandling av
antidepressiva läkemedel med samtidig
psykologisk behandling (KBT, IPT eller
PDT) jämfört med enbart
antidepressiva läkemedel för vuxna
med svår egentlig depression
Repetitiv transkraniell
magnetstimulering (rTMS) jämfört med
psykologisk behandling vid medelsvår
till svår egentlig depression hos vuxna

Läkemedel,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom 2018, rad 67.

2020-03-02

Komplementärmedicin, Fler primärstudier
Psykologiska &
behövs
Psykoterapeutiska

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom 2018, rad 18.

2020-03-02

Komplementärmedicin, Fler primärstudier
Psykologiska &
behövs
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom 2018, rad 64.

2020-03-02

Läkemedel,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom 2018, rad 29.

2020-02-10

Läkemedel,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom 2018, rad 84.

2020-02-28

Medicinteknik &
Kirurgi, Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom 2018, rad 78.

2020-03-12

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd
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Populationskategori

Titel

Insatskategori

Typ av kunskapslucka

Referens

Affektiva tillstånd

Klinisk fokuserad beteendeanalys vid
lindrig egentlig depression hos vuxna

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Affektiva tillstånd

Interpersonell psykoterapi (IPT) jämfört
med minimal eller sedvanlig behandling
för barn och ungdomar med lindrig till
medelsvår egentlig depression
avseende depressionssymtom vid
längre uppföljning samt
suicidbenägenhet och avbrytande av
behandling
Psykodynamisk korttidsterapi (PDT)
jämfört med kognitiv beteendeterapi
(KBT) för barn och ungdomar med
lindrig till medelsvår egentlig
depression avseende remission,
funktionsförmåga, säkerhet och
oönskade effekter
Interpersonell psykoterapi (IPT) jämfört
med kognitiv beteendeterapi (KBT) för
barn och ungdomar med lindrig till
medelsvår egentlig depression
Psykodynamisk korttidsterapi (PDT)
jämfört med familjeterapi för barn och
ungdomar med lindrig till medelsvår
egentlig depression
Kognitiv beteendeterapi (KBT) som
tillägg till antidepressiva läkemedel
jämfört med enbart läkemedel för
ungdomar med behandlingsresistent
medelsvår till svår egentlig depression
avseende suicidbenägenhet

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
2014-07-23
ångestsyndrom 2010. Kontakta Socialstyrelsen för att ta del av det
vetenskapliga underlaget för denna version av riktlinjen.
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
2020-02-07
ångestsyndrom 2018, rad 20.

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom 2018, rad 21.

2020-02-07

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom 2018, rad 20.

2020-03-02

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom 2018, rad 21.

2020-03-02

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Läkemedel

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom 2018, rad 30.

2020-02-10

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd
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Datum
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Populationskategori

Titel

Insatskategori

Typ av kunskapslucka

Referens

Datum

Affektiva tillstånd

Interpersonell psykoterapi (IPT) jämfört
med sedvanlig behandling, KBT,
antidepressiva läkemedel eller placebo
för vuxna med lindrig till medelsvår
egentlig depression avseende
långtidseffekter, biverkningar eller
oönskade effekter
Psykodynamisk korttidsterapi (korttidsPDT) jämfört med sedvanlig behandling,
placebo eller antidepressiva läkemedel
för vuxna med lindrig till medelsvår
egentlig depression
Internetförmedlad kognitiv
beteendeterapi med behandlingsstöd
jämfört med terapeutledd kognitiv
beteendeterapi vid egentlig depression
hos vuxna (UPPDATERING PÅGÅR)
Internetförmedlad psykodynamisk
korttidsterapi vid egentlig depression
(UPPDATERING PÅGÅR)

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Läkemedel

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom 2018, rad 69.

2020-02-10

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Läkemedel

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom 2018, rad 70.

2020-03-02

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi

Fler primärstudier
behövs

SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.

2013-12-19

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi
Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi
Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi
Komplementärmedicin,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.
SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.
SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom 2018, rad 94.

2013-12-19

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Internetförmedlad kognitiv
beteendeterapi utan behandlingsstöd
vid egentlig depression (UPPDATERING
PÅGÅR)
Internetförmedlad kognitiv
beteendeterapi med behandlingsstöd
vid egentlig depression hos barn och
unga (UPPDATERING PÅGÅR)
Mindfulnessbaserad kognitiv terapi
(MBKT) jämfört med aktiv kontroll eller
sedvanlig behandling hos vuxna med
generaliserat ångestsyndrom (GAD)

Fler primärstudier
behövs
Fler primärstudier
behövs
Fler primärstudier
behövs

Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020– insatser för att utreda, diagnostisera, förebygga och behandla psykisk ohälsa,
inklusive stödjande och organisatoriska åtgärder
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2013-12-19

2013-12-19

2020-02-05
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Populationskategori

Titel

Insatskategori

Referens

Datum

Affektiva tillstånd

Mindfulnessbaserad stressreduktion
(MBSR) jämfört med aktiv kontroll eller
sedvanlig behandling hos vuxna med
generaliserat ångestsyndrom (GAD)
Problemlösningsterapi jämfört med
stödsamtal vid depression hos sköra
äldre personer över 65 år med lindrig
kognitiv svikt
Problemlösningsterapi jämfört med
stödsamtal vid depression hos personer
över 65 år med lindrig kognitiv svikt

Komplementärmedicin, Fler primärstudier
Psykologiska &
behövs
Psykoterapeutiska

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom 2018, rad 94.

2020-02-05

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

2015-03-19

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

Affektiva tillstånd

Meditation vid maladaptiv
stressreaktion

Komplementärmedicin, Fler primärstudier
Psykologiska &
behövs
Psykoterapeutiska

Affektiva tillstånd

Psykodynamisk terapi vid maladaptiv
stressreaktion

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

En systematisk översikt
behövs

Affektiva tillstånd

Kognitiv beteendeterapi (KBT) vid
maladaptiv stressreaktion

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Affektiva tillstånd

Primalterapi för personer med
neurotiska symtom
Kognitiv beteendeterapi (KBT) jämfört
med psykodynamisk terapi (PDT) för
vuxna med paniksyndrom avseende
symtom, respons på lång sikt, oönskade
effekter och långtidseffekter

Psykologiska &
Psykoterapeutiska
Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs
Fler primärstudier
behövs

SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk
litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk
utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-8541376-8.
SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk
litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk
utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-8541376-8.
SBU. Behandling av stressrelaterade sjukdomar, med fokus på
maladaptiv stressreaktion och utmattningssyndrom. Stockholm:
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012. SBU:s
upplysningstjänst, publicerad 2012-09-14.
SBU. Behandling av stressrelaterade sjukdomar, med fokus på
maladaptiv stressreaktion och utmattningssyndrom. Stockholm:
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012. SBU:s
upplysningstjänst, publicerad 2012-09-14.
SBU. Behandling av stressrelaterade sjukdomar, med fokus på
maladaptiv stressreaktion och utmattningssyndrom. Stockholm:
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012. SBU:s
upplysningstjänst, publicerad 2012-09-14.
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom 2018, rad 105.

2020-02-11

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Typ av kunskapslucka

Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020– insatser för att utreda, diagnostisera, förebygga och behandla psykisk ohälsa,
inklusive stödjande och organisatoriska åtgärder
www.sbu.se/335

2015-03-31

2013-01-16

2013-01-16

2013-01-16

2018-03-07

13 (47)
Populationskategori

Titel

Insatskategori

Typ av kunskapslucka

Referens

Datum

Affektiva tillstånd

Panikfokuserad psykodynamisk
korttidsterapi (PFPP) jämfört med
kognitiv beteendeterapi (KBT) för vuxna
med paniksyndrom avseende symtom,
respons på lång sikt och oönskade
effekter
Kognitiv beteendeterapi (KBT) jämfört
med avspänningsterapi för vuxna med
paniksyndrom avseende respons och
oönskade effekter

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom 2018, rad 107.

2020-02-12

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Komplementärmedicin,
Fysioterapi & Fysisk
aktivitet
Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Komplementärmedicin,
Fysioterapi & Fysisk
aktivitet
Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Läkemedel

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom 2018, rad 105.

2020-02-11

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom 2018, rad 107.

2020-03-03

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom 2018, rad 105.

2020-02-11

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi

Fler primärstudier
behövs

SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.

2013-12-20

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi
Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi

Fler primärstudier
behövs

SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.
SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.

2013-12-20

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Panikfokuserad psykodynamisk
korttidsterapi (PFPP) jämfört med
tillämpad avslappning för vuxna med
paniksyndrom avseende symtom på
lång sikt och oönskade effekter
Kognitiv beteendeterapi (KBT) jämfört
med selektiva
serotoninåterupptagshämmare (SSRI)
för vuxna med paniksyndrom avseende
respons, remission, oönskade effekter
och långtidseffekter
Internetförmedlad kognitiv
beteendeterapi (KBT) med
behandlingsstöd jämfört med
terapeutledd kognitiv beteendeterapi
vid paniksyndrom hos vuxna
(UPPDATERING PÅGÅR)
Internetförmedlad kognitiv
beteendeterapi (KBT) med
behandlingsstöd vid subsyndromalt
paniksyndrom (UPPDATERING PÅGÅR)
Internetförmedlad kognitiv
beteendeterapi med behandlingsstöd
vid paniksyndrom hos barn och unga
(UPPDATERING PÅGÅR)

Fler primärstudier
behövs

Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020– insatser för att utreda, diagnostisera, förebygga och behandla psykisk ohälsa,
inklusive stödjande och organisatoriska åtgärder
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2013-12-20

14 (47)
Populationskategori

Titel

Insatskategori

Typ av kunskapslucka

Referens

Datum

Affektiva tillstånd

Internetförmedlad kognitiv
beteendeterapi (KBT) utan
behandlingsstöd vid paniksyndrom
(UPPDATERING PÅGÅR)
Internetförmedlad kognitiv
beteendeterapi (KBT) utan
behandlingsstöd vid subsyndromalt
paniksyndrom (UPPDATERING PÅGÅR)
Internetförmedlad psykodynamisk
korttidsterapi vid paniksyndrom
(UPPDATERING PÅGÅR)

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi
Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi
Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi
Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi
Komplementärmedicin,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska
Komplementärmedicin,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska
Komplementärmedicin,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska
Komplementärmedicin,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska
Komplementärmedicin,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

2013-12-20

Fler primärstudier
behövs

SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.
SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.
SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.
SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.
SBU. Uttryckande konstterapi vid psykisk ohälsa. Stockholm:
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014. SBU:s
upplysningstjänst, publicerad 2014-06-26.
SBU. Uttryckande konstterapi vid psykisk ohälsa. Stockholm:
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014. SBU:s
upplysningstjänst, publicerad 2014-06-26.
Schückher-Ugge F, Zakrisson A-B. Utvärdering av effekten av
bildterapi, en systematisk litteraturöversikt. Örebro: HTA-enheten
CAMTÖ; 2014. HTA-rapport: 2014.
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom 2018, rad 113.

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom 2018, rad 129.

2020-02-14

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Internetförmedlad psykodynamisk
korttidsterapi vid subsyndromalt
paniksyndrom (UPPDATERING PÅGÅR)

Affektiva tillstånd

Uttryckande konstterapi vid
panikångest

Affektiva tillstånd

Uttryckande konstterapi vid
posttraumatiskt stressyndrom

Affektiva tillstånd

Bildterapi för behandling av
posttraumatiskt stressymtom

Affektiva tillstånd

Mindfulnessbaserad stressreduktion
(MBSR) jämfört med aktiv kontroll hos
vuxna med social fobi
Eye Movement Desensitization and
Reprocessing (EMDR) jämfört med
annan behandling (t.ex. icke
traumafokuserad KBT) för vuxna med
posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Affektiva tillstånd

Fler primärstudier
behövs
Fler primärstudier
behövs
Fler primärstudier
behövs
En systematisk översikt
behövs
En systematisk översikt
behövs
Fler primärstudier
behövs
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2013-12-20

2013-12-20

2013-12-20

2014-06-27
2014-06-27
2015-02-13
2020-02-06

15 (47)
Populationskategori

Titel

Insatskategori

Referens

Datum

Affektiva tillstånd

Eye Movement Desensitization and
Reprocessing (EMDR) jämfört med
väntelista eller aktiv kontroll för barn
och ungdomar med posttraumatiskt
stressyndrom (PTSD)
Kombinationsbehandling med
traumafokuserad kognitiv
beteendeterapi med exponering (TFKBT) och selektiva
serotoninåterupptagshämmare (SSRI)
jämfört med TF-KBT och
läkemedelsplacebo, enbart KBT eller
enbart SSRI för vuxna med
posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
Psykodynamisk korttidsterapi (korttidsPDT) jämfört med sedvanlig eller annan
behandling för vuxna med
posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
Interpersonell psykoterapi (IPT) jämfört
med sedvanlig eller annan behandling
för vuxna med posttraumatiskt
stressyndrom (PTSD)
Traumafokuserad kognitiv
beteendeterapi (KBT) jämfört med
annan behandling för vuxna med
posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
avseende klinikerrapporterade PTSDsymtom på lång sikt och oönskade
effekter
Psykodynamisk korttidsterapi (PDT)
jämfört med annan behandling för barn
och ungdomar med posttraumatiskt
stressyndrom (PTSD)

Komplementärmedicin, Fler primärstudier
Psykologiska &
behövs
Psykoterapeutiska

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom 2018, rad 41.

2020-03-02

Läkemedel,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom 2018, rad 134.

2020-02-14

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom 2018, rad 132.

2020-02-06

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom 2018, rad 135.

2020-02-06

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom 2018, rad 130.

2020-02-12

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom 2018, rad 40.

2020-03-02

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Typ av kunskapslucka
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16 (47)
Populationskategori

Titel

Insatskategori

Typ av kunskapslucka

Referens

Datum

Affektiva tillstånd

Internetförmedlad kognitiv
beteendeterapi (KBT) utan
behandlingsstöd vid subsyndromalt
posttraumatiskt stressyndrom
(UPPDATERING PÅGÅR)
Internetförmedlad kognitiv
beteendeterapi med behandlingsstöd
vid posttraumatiskt stressyndrom
(UPPDATERING PÅGÅR)
Internetförmedlad kognitiv
beteendeterapi med behandlingsstöd
vid subsyndromalt posttraumatiskt
stressyndrom (UPPDATERING PÅGÅR)
Internetförmedlad psykodynamisk
korttidsterapi vid posttraumatiskt
stressyndrom (UPPDATERING PÅGÅR)

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi

Fler primärstudier
behövs

SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.

2013-12-20

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi
Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi
Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi
Internetförmedlad psykodynamisk
Psykologiska &
korttidsterapi vid subsyndromalt
Psykoterapeutiska,
posttraumatiskt stressyndrom
Medicinteknik &
(UPPDATERING PÅGÅR)
Kirurgi
Internetförmedlad kognitiv
Psykologiska &
beteendeterapi (KBT) utan
Psykoterapeutiska,
behandlingsstöd vid posttraumatiskt
Medicinteknik &
stressyndrom (UPPDATERING PÅGÅR)
Kirurgi
Förebyggande psykosocial eller
Prevention,
psykologisk behandling för blivande och Psykologiska &
nyblivna pappor med risk att utveckla
Psykoterapeutiska,
depression.
Stöd & Information
Internetförmedlad kognitiv
Psykologiska &
beteendeterapi (KBT) med
Psykoterapeutiska,
behandlingsstöd vid separationsångest Medicinteknik &
hos barn och unga (UPPDATERING
Kirurgi
PÅGÅR)

Fler primärstudier
behövs

SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.
SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.
SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.
SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.
SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom 2018, rad 15.2.

2013-12-20

SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.

2013-12-20

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Fler primärstudier
behövs
Fler primärstudier
behövs
Fler primärstudier
behövs
Fler primärstudier
behövs
Fler primärstudier
behövs
Fler primärstudier
behövs
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2013-12-20

2013-12-20

2013-12-20

2013-12-20

2020-03-02

17 (47)
Populationskategori

Titel

Insatskategori

Typ av kunskapslucka

Referens

Datum

Affektiva tillstånd

Internetförmedlad kognitiv
beteendeterapi (KBT) utan
behandlingsstöd vid separationsångest
hos barn och unga (UPPDATERING
PÅGÅR)
Internetförmedlad psykodynamisk
korttidsterapi vid separationsångest
hos barn och unga (UPPDATERING
PÅGÅR)
Uttryckande konstterapi vid social fobi

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi

Fler primärstudier
behövs

SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.

2013-12-20

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi
Komplementärmedicin,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska
Komplementärmedicin,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska
Läkemedel,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

2013-12-20

Fler primärstudier
behövs

SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.
SBU. Uttryckande konstterapi vid psykisk ohälsa. Stockholm:
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014. SBU:s
upplysningstjänst, publicerad 2014-06-26.
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom 2018, rad 113.

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom 2018, rad 119.

2020-02-14

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom 2018, rad 117.

2020-02-06

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom 2018, rad 116.

2020-02-12

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi

Fler primärstudier
behövs

SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.

2013-12-19

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd
Affektiva tillstånd
Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd
Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Mindfulnessbaserad kognitiv terapi
(MBKT) jämfört med aktiv kontroll hos
vuxna med social fobi
Kombinationsbehandling med
monoaminoxidashämmare (MAOI) och
kognitiv beteendeterapi (KBT) jämfört
med enbart KBT för vuxna med social
fobi
Interpersonell psykoterapi (IPT) jämfört
med aktiv kontroll eller sedvanlig
behandling för vuxna med social fobi
Psykodynamisk korttidsterapi (korttidsPDT) jämfört med kognitiv
beteendeterapi (KBT) för vuxna med
social fobi avseende symtom och
remission på lång sikt samt oönskade
effekter
Internetförmedlad kognitiv
beteendeterapi med behandlingsstöd
vid social fobi hos barn och unga
(UPPDATERING PÅGÅR)

En systematisk översikt
behövs
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inklusive stödjande och organisatoriska åtgärder
www.sbu.se/335

2014-06-27
2020-02-05

18 (47)
Populationskategori

Titel

Affektiva tillstånd

Internetförmedlad kognitiv
beteendeterapi med behandlingsstöd
vid subsyndromal social fobi
(UPPDATERING PÅGÅR)
Internetförmedlad kognitiv
beteendeterapi utan behandlingsstöd
vid social fobi (UPPDATERING PÅGÅR)

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd
Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Insatskategori

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi
Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi
Internetförmedlad kognitiv
Psykologiska &
beteendeterapi utan behandlingsstöd
Psykoterapeutiska,
vid subsyndromal social fobi
Medicinteknik &
(UPPDATERING PÅGÅR)
Kirurgi
Internetförmedlad psykodynamisk
Psykologiska &
korttidsterapi vid social fobi
Psykoterapeutiska,
(UPPDATERING PÅGÅR)
Medicinteknik &
Kirurgi
Internetförmedlad psykodynamisk
Psykologiska &
korttidsterapi vid subsyndromal social
Psykoterapeutiska,
fobi (UPPDATERING PÅGÅR)
Medicinteknik &
Kirurgi
Långtidseffekt av internetförmedlad
Psykologiska &
kognitiv beteendeterapi med
Psykoterapeutiska,
behandlingsstöd vid social fobi hos
Medicinteknik &
vuxna (UPPDATERING PÅGÅR)
Kirurgi
Psykodynamisk korttidsterapi (korttids- Psykologiska &
PDT) jämfört med stödjande terapi för
Psykoterapeutiska,
vuxna med social fobi
Stöd & Information
Internetförmedlad kognitiv
Psykologiska &
beteendeterapi med behandlingsstöd
Psykoterapeutiska,
vid specifik fobi (UPPDATERING PÅGÅR) Medicinteknik &
Kirurgi
Internetförmedlad kognitiv
Psykologiska &
beteendeterapi utan behandlingsstöd
Psykoterapeutiska,
vid specifik fobi (UPPDATERING PÅGÅR) Medicinteknik &
Kirurgi

Typ av kunskapslucka

Referens

Datum

Fler primärstudier
behövs

SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.
SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.
SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.
SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.
SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.
SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom 2018, rad 116.

2013-12-19

SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.
SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.

2013-12-18

Fler primärstudier
behövs
Fler primärstudier
behövs
Fler primärstudier
behövs
Fler primärstudier
behövs
Fler primärstudier
behövs
Fler primärstudier
behövs
Fler primärstudier
behövs
Fler primärstudier
behövs
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2013-12-19

2013-12-19

2013-12-19

2013-12-19

2013-12-19

2020-02-28

2013-12-18

19 (47)
Populationskategori

Titel

Affektiva tillstånd

Internetförmedlad psykodynamisk
korttidsterapi vid specifik fobi
(UPPDATERING PÅGÅR)

Typ av kunskapslucka

Referens

Datum

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi
Internetförmedlad kognitiv
Psykologiska &
beteendeterapi utan behandlingsstöd
Psykoterapeutiska,
vid subsyndromal specifik fobi
Medicinteknik &
(UPPDATERING PÅGÅR)
Kirurgi
Internetförmedlad kognitiv
Psykologiska &
beteendeterapi med behandlingsstöd
Psykoterapeutiska,
vid subsyndromal specifik fobi
Medicinteknik &
(UPPDATERING PÅGÅR)
Kirurgi
Internetförmedlad psykodynamisk
Psykologiska &
korttidsterapi vid subsyndromal specifik Psykoterapeutiska,
fobi (UPPDATERING PÅGÅR)
Medicinteknik &
Kirurgi
Grön rehabilitering för patienter med
Komplementärmedicin,
långvarig stressrelaterad ohälsa
Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

2013-12-18

Affektiva tillstånd

Internetförmedlad psykodynamisk
korttidsterapi vid subsyndromal
depression (UPPDATERING PÅGÅR)

Fler primärstudier
behövs

Affektiva tillstånd

Internetförmedlad kognitiv
beteendeterapi utan behandlingsstöd
vid subsyndromal depression
(UPPDATERING PÅGÅR)
Internetförmedlad kognitiv
beteendeterapi med behandlingsstöd
vid subsyndromal depression
(UPPDATERING PÅGÅR)

SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.
SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.
SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.
SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.
Bernhardsson S, Aevarsson O, Björkander E, Blomberg A, Ellsén M,
Ericsson A, Larsson E-L, Persson J, Samuelsson O, Spalde G,
Svanberg T, Jivegård L. Nature-based rehabilitation for patients
with longstanding stress-related disorders [Grön rehabilitering för
patienter med långvarig stressrelaterad ohälsa] Göteborg: Västra
Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTAcentrum; 2016. Regional activity-based HTA 2016:90.
SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.
SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.
SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Insatskategori

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi
Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi
Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi

Fler primärstudier
behövs
Fler primärstudier
behövs
Fler primärstudier
behövs
Fler primärstudier
behövs

Fler primärstudier
behövs
Fler primärstudier
behövs
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2013-12-18

2013-12-18

2013-12-18

2016-10-25

2013-12-19

2013-12-19

2013-12-19
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Populationskategori

Titel

Insatskategori

Typ av kunskapslucka

Referens

Datum

Affektiva tillstånd

Kombinationsbehandling med selektiva
serotoninåterupptagshämmare (SSRI)
och kognitiv beteendeterapi (KBT)
jämfört med KBT för barn och
ungdomar med medelsvårt till svårt
tvångssyndrom (OCD) avseende
respons, livskvalitet, oönskade effekter
och långtidseffekter
Kombinationsbehandling med selektiva
serotoninåterupptagshämmare (SSRI)
och kognitiv beteendeterapi (KBT)
jämfört med enbart SSRI för barn och
ungdomar med medelsvårt till svårt
tvångssyndrom (OCD) avseende
remission, livskvalitet, oönskade
effekter och långtidseffekter
Kombinationsbehandling med selektiva
serotoninåterupptagshämmare (SSRI)
och kognitiv beteendeterapi (KBT)
jämfört med läkemedelsplacebo för
barn och ungdomar med medelsvårt till
svårt tvångssyndrom (OCD)
Internetförmedlad kognitiv
beteendeterapi med behandlingsstöd
vid tvångssyndrom (UPPDATERING
PÅGÅR)
Internetförmedlad kognitiv
beteendeterapi utan behandlingsstöd
vid tvångssyndrom (UPPDATERING
PÅGÅR)
Internetförmedlad psykodynamisk
korttidsterapi vid subsyndromalt
tvångssyndrom (UPPDATERING PÅGÅR)

Läkemedel,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom 2018, rad 52.

2020-02-10

Läkemedel,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom 2018, rad 52.

2020-02-10

Läkemedel,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom 2018, rad 52.

2020-03-02

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi
Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi
Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi

Fler primärstudier
behövs

SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.
SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.
SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.

2013-12-18

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Fler primärstudier
behövs
Fler primärstudier
behövs
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2013-12-18

2013-12-18
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Populationskategori

Titel

Affektiva tillstånd

Internetförmedlad psykodynamisk
korttidsterapi vid tvångssyndrom
(UPPDATERING PÅGÅR)

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd
Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd
Affektiva tillstånd
Affektiva tillstånd
Affektiva tillstånd

Insatskategori

Typ av kunskapslucka

Referens

Datum

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi
Internetförmedlad kognitiv
Psykologiska &
beteendeterapi utan behandlingsstöd
Psykoterapeutiska,
vid subsyndromalt tvångssyndrom
Medicinteknik &
(UPPDATERING PÅGÅR)
Kirurgi
Internetförmedlad kognitiv
Psykologiska &
beteendeterapi med behandlingsstöd
Psykoterapeutiska,
vid subsyndromalt tvångssyndrom
Medicinteknik &
(UPPDATERING PÅGÅR)
Kirurgi
Uttryckande konstterapi vid
Komplementärmedicin,
utmattningsdepression
Psykologiska &
Psykoterapeutiska
Fokuserad acceptance and commitment Psykologiska &
therapy för behandling av patienter
Psykoterapeutiska
med ångest

Fler primärstudier
behövs

2013-12-18

Uttryckande konstterapi vid
ångestsyndrom

Komplementärmedicin,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska
Psykodynamisk korttidsterapi (PDT)
Psykologiska &
jämfört med annan behandling för barn Psykoterapeutiska
och ungdomar med ångestsyndrom
Klinisk fokuserad beteendeanalys vid
Psykologiska &
lindrigt ångestsyndrom hos vuxna
Psykoterapeutiska

En systematisk översikt
behövs

SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.
SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.
SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.
SBU. Uttryckande konstterapi vid psykisk ohälsa. Stockholm:
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014. SBU:s
upplysningstjänst, publicerad 2014-06-26.
SBU. Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid
depression eller ångest. Statens beredning för medicinsk
utvärdering (SBU); 2014. SBU:s upplysningstjänst, publicerad
2014-12-18.
SBU. Uttryckande konstterapi vid psykisk ohälsa. Stockholm:
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014. SBU:s
upplysningstjänst, publicerad 2014-06-26.
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom 2018, rad 35.

Mindfulnessbaserad stressreduktion
Psykologiska &
(MBSR) som tillägg till sedvanlig
Psykoterapeutiska,
behandling jämfört med inget tillägg för Komplementärmedicin
barn och ungdomar med lindrigt till
medelsvårt ångestsyndrom

Fler primärstudier
behövs

Fler primärstudier
behövs
Fler primärstudier
behövs
En systematisk översikt
behövs
En systematisk översikt
behövs

Fler primärstudier
behövs
Fler primärstudier
behövs

2013-12-18

2013-12-18

2014-06-27
2015-02-16

2014-06-27
2020-02-04

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
2014-07-23
ångestsyndrom 2010. Kontakta Socialstyrelsen för att ta del av det
vetenskapliga underlaget för denna version av riktlinjen.
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
2020-02-04
ångestsyndrom 2018, rad 33.
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Titel

Insatskategori

Typ av kunskapslucka

Referens

Datum

Affektiva tillstånd

Internetförmedlad
diagnosöverskridande kognitiv
beteendeterapi (KBT) med
behandlarstöd vid flera olika
ångestsyndrom (UPPDATERING PÅGÅR)
Internetförmedlad
diagnosöverskridande kognitiv
beteendeterapi (KBT) utan
behandlarstöd vid flera olika
ångestsyndrom (UPPDATERING PÅGÅR)
Internetförmedlad
diagnosöverskridande psykodynamisk
korttidsterapi vid flera olika
ångestsyndrom (UPPDATERING PÅGÅR)
Psykodynamisk korttidsterapi (korttidsPDT) jämfört med aktiv kontroll eller
sedvanlig behandling för vuxna med
generaliserat ångestsyndrom (GAD)
Kognitiv beteendeterapi (KBT) jämfört
med läkemedel för vuxna med
generaliserat ångestsyndrom (GAD)
Kognitiv beteendeterapi (KBT) jämfört
med läkemedelsplacebo för vuxna med
generaliserat ångestsyndrom (GAD)
Internetförmedlad kognitiv
beteendeterapi (KBT) med
behandlingsstöd jämfört med
terapeutledd kognitiv beteendeterapi
vid generaliserat ångestsyndrom hos
vuxna (UPPDATERING PÅGÅR)
Internetförmedlad kognitiv
beteendeterapi (KBT) med
behandlingsstöd vid generaliserat
ångestsyndrom hos barn och unga
(UPPDATERING PÅGÅR)

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi

Fler primärstudier
behövs

SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.

2014-01-07

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi

Fler primärstudier
behövs

SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.

2014-01-07

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi
Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

2014-01-07

Fler primärstudier
behövs

SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom 2018, rad 97.

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Läkemedel
Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Läkemedel
Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom 2018, rad 95.

2020-02-28

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom 2018, rad 95.

2020-02-28

Fler primärstudier
behövs

SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.

2014-01-07

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi

Fler primärstudier
behövs

SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.

2014-01-07

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd
Affektiva tillstånd
Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd
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Populationskategori

Titel

Insatskategori

Typ av kunskapslucka

Referens

Datum

Affektiva tillstånd

Internetförmedlad kognitiv
beteendeterapi (KBT) med
behandlingsstöd vid subsyndromalt
generaliserat ångestsyndrom
(UPPDATERING PÅGÅR)
Internetförmedlad kognitiv
beteendeterapi (KBT) utan
behandlingsstöd vid generaliserat
ångestsyndrom (UPPDATERING PÅGÅR)
Internetförmedlad kognitiv
beteendeterapi (KBT) utan
behandlingsstöd vid subsyndromalt
generaliserat ångestsyndrom
(UPPDATERING PÅGÅR)
Internetförmedlad psykodynamisk
korttidsterapi vid generaliserat
ångestsyndrom (UPPDATERING PÅGÅR)

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi

Fler primärstudier
behövs

SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.

2014-01-07

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi
Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi

Fler primärstudier
behövs

SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.
SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.

2014-01-07

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi
Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi
Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi

Fler primärstudier
behövs

SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.
SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.
SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.

2014-01-07

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi

Fler primärstudier
behövs

SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.

2014-01-07

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Affektiva tillstånd

Internetförmedlad psykodynamisk
korttidsterapi vid subsyndromalt
generaliserat ångestsyndrom
(UPPDATERING PÅGÅR)
Internetförmedlad
diagnosöverskridande kognitiv
beteendeterapi (KBT) med
behandlarstöd vid flera olika
subsyndromala ångestsyndrom
(UPPDATERING PÅGÅR)
Internetförmedlad
diagnosöverskridande kognitiv
beteendeterapi (KBT) utan
behandlarstöd vid flera olika
subsyndromala ångestsyndrom
(UPPDATERING PÅGÅR)

Fler primärstudier
behövs

Fler primärstudier
behövs
Fler primärstudier
behövs
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2014-01-07

2014-01-07

2014-01-07
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Populationskategori

Titel

Insatskategori

Typ av kunskapslucka

Referens

Datum

Affektiva tillstånd

Internetförmedlad
diagnosöverskridande psykodynamisk
korttidsterapi vid flera olika
subsyndromala ångestsyndrom
(UPPDATERING PÅGÅR)
Avledande tekniker för att hantera
psykossymtom hos personer med
schizofreni eller schizofreniliknande
tillstånd med kvarstående positiva eller
negativa psykossymtom
Stödterapi eller stödsamtal till personer
med schizofreni eller
schizofreniliknande tillstånd med
kvarstående positiva eller negativa
psykossymtom
Konst och hantverksterapi för
behandling vid schizofreni

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi

Fler primärstudier
behövs

SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-02.
ISSN 1652-7151.

2014-01-07

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid
schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2011, rad 24.
Kontakta Socialstyrelsen för att ta del av det vetenskapliga
underlaget för denna version av riktlinjen.

2012-08-13

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid
schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2011, rad 22.
Kontakta Socialstyrelsen för att ta del av det vetenskapliga
underlaget för denna version av riktlinjen.

2012-08-13

Beteendepåverkande interventioner
med syfte att främja fysisk aktivitet
jämfört med stegräknare eller
arbetsterapi för att minska kroppsvikt
och BMI hos vuxna med schizofreni
Beteendepåverkande interventioner
med syfte att främja fysisk aktivitet
jämfört med stegräknare eller sedvanlig
vård för att förbättra livskvalitet hos
vuxna med schizofreni
Bildterapi som komplement till
sedvanlig vård jämfört med sedvanlig
vård vid schizofreni eller
schizofreniliknande tillstånd hos vuxna

Prevention,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Fysioterapi & Fysisk
aktivitet
Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Schizofreni &
Psykotiska tillstånd

Schizofreni &
Psykotiska tillstånd

Schizofreni &
Psykotiska tillstånd
Schizofreni &
Psykotiska tillstånd

Schizofreni &
Psykotiska tillstånd

Schizofreni &
Psykotiska tillstånd

Komplementärmedicin, En systematisk översikt
Psykologiska &
behövs
Psykoterapeutiska
Fler primärstudier
behövs

SBU. Hantverk som terapiform till personer med psykiska och
2016-08-08
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Stockholm: Statens
beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU:s
upplysningstjänst, publicerad 2015-06-10.
SBU. Åtgärder för att stödja personer med schizofreni att förändra 2015-03-24
ohälsosamma levnadsvanor. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 232. ISBN 97891-85413-90-4.

Fler primärstudier
behövs

SBU. Åtgärder för att stödja personer med schizofreni att förändra 2015-03-24
ohälsosamma levnadsvanor. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 232. ISBN 97891-85413-90-4.

Komplementärmedicin, Fler primärstudier
Psykologiska &
behövs
Psykoterapeutiska

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid
2020-03-06
schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 60.
Schückher-Ugge F, Zakrisson A-B. Utvärdering av effekten av
bildterapi: en systematisk litteraturöversikt. Örebro: HTA-enheten
CAMTÖ; 2014. HTA-rapport 2014.
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Titel

Insatskategori

Typ av kunskapslucka

Referens

Datum

Schizofreni &
Psykotiska tillstånd

Musikterapi som komplement till
sedvanlig vård jämfört med sedvanlig
vård vid schizofreni eller
schizofreniliknande tillstånd hos vuxna
avseende flera utfall
Kognitiv beteendeterapi (KBT) jämfört
med KBT med färre sessioner vid
schizofreni eller schizofreniliknande
tillstånd hos vuxna med kvarstående
psykossymtom
Kognitiv beteendeterapi (KBT) i grupp
jämfört med väntelista eller KBT-grupp
med färre sessioner vid schizofreni eller
schizofreniliknande tillstånd hos vuxna
med kvarstående psykossymtom
Psykodynamisk terapi (PDT) som
komplement till antipsykotisk
behandling jämfört med sedvanlig
behandling vid schizofreni eller
schizofreniliknande tillstånd hos vuxna
med kvarstående psykossymtom
Psykosocial insats för att minska
självstigmatisering enligt NECTmetoden jämfört med sedvanlig vård
vid schizofreni eller schizofreniliknande
tillstånd hos vuxna avseende symtom,
hantering (coping) av symtom och
oönskade effekter
Individuell terapi vid anorexia nervosa

Komplementärmedicin,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Sysselsättning &
Färdighetsträning
Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid
schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 59.

2020-03-05

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid
schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 55.

2020-03-06

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid
schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 56.

2020-03-06

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Läkemedel

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid
schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 57.

2020-03-06

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid
schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 65.

2020-03-05

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

En uppdaterad
systematisk översikt
behövs

Fisher CA, Hetrick SE, Rushford N. Family therapy for anorexia
2014-07-17
nervosa. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 4.
Hay PPJ, Bacaltchuk J, Byrnes RT, Claudino AM, Ekmejian AA,
Yong PY. Individual psychotherapy in outpatient treatment of
adults with anorexia. Cochrane Database of systematic reviews
2003, Issue 4.

Schizofreni &
Psykotiska tillstånd

Schizofreni &
Psykotiska tillstånd

Schizofreni &
Psykotiska tillstånd

Schizofreni &
Psykotiska tillstånd

Särskilda tillstånd
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Populationskategori

Titel

Insatskategori

Typ av kunskapslucka

Referens

Datum

Särskilda tillstånd

Viktnedgångsprogram (BWL) jämfört
med kognitiv beteendeterapi (KBT) i
grupp eller guidad självhjälp vid
hetsätningsstörning avseende
ätstörningsspecifik psykopatologi,
livskvalitet och biverkningar
Selektiva
serotoninåterupptagshämmare (SSRI) i
kombination med kognitiv
beteendeterapi (KBT) vid
hetsätningsstörning
Stämningsstabiliserande
(antikonvulsiva) läkemedel i
kombination med kognitiv
beteendeterapi (KBT) vid
hetsätningsstörning
Tricykliskt antidepressiva läkemedel i
kombination med kognitiv
beteendeterapi (KBT) vid
hetsätningsstörning
Interpersonell psykoterapi (IPT) jämfört
med kognitiv beteendeterapi (KBT) eller
KBT-baserad självhjälp vid
hetsätningsstörning avseende
ätstörningsspecifik psykopatologi,
depressiv symtomatologi, livskvalitet
och biverkningar
KBT-baserad vägledd självhjälp jämfört
med väntelista vid hetsätningsstörning
avseende body mass index (BMI),
livskvalitet och biverkningar

Diet & Nutrition,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

SBU. Behandling av hetsätningsstörning. Stockholm: Statens
beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBUrapport nr 248. ISBN 978-91-85413-91-1.

2017-10-16

Läkemedel,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

SBU. Behandling av hetsätningsstörning. Stockholm: Statens
beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBUrapport nr 248. ISBN 978-91-85413-91-1.

2017-10-11

Läkemedel,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

SBU. Behandling av hetsätningsstörning. Stockholm: Statens
beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBUrapport nr 248. ISBN 978-91-85413-91-1.

2017-10-16

Läkemedel,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

SBU. Behandling av hetsätningsstörning. Stockholm: Statens
beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBUrapport nr 248. ISBN 978-91-85413-91-1.

2017-10-16

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

SBU. Behandling av hetsätningsstörning. Stockholm: Statens
beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBUrapport nr 248. ISBN 978-91-85413-91-1.

2017-10-11

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

SBU. Behandling av hetsätningsstörning. Stockholm: Statens
beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBUrapport nr 248. ISBN 978-91-85413-91-1.

2017-10-11

Särskilda tillstånd

Särskilda tillstånd

Särskilda tillstånd

Särskilda tillstånd

Särskilda tillstånd
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Populationskategori

Titel

Insatskategori

Typ av kunskapslucka

Referens

Datum

Särskilda tillstånd

Kognitiv beteendeterapi (KBT) specifikt
utvecklad för behandling av
ätstörningar jämfört med väntelista vid
hetsätningsstörning avseende body
mass index (BMI), livskvalitet och
biverkningar
Planering och anpassning inför att leva i
den sociala roll som stämmer överens
med personens könsidentitet (real life
experience, RLE) för barn och
ungdomar som är under utredning för
könsdysfori
Samtalsbehandling och rådgivning till
barn och ungdomar med könsdysfori

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

SBU. Behandling av hetsätningsstörning. Stockholm: Statens
beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBUrapport nr 248. ISBN 978-91-85413-91-1.

2017-10-11

Diagnostik &
Utredning,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi
Diagnostik &
Utredning,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information
Diagnostik &
Utredning,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information
Komplementärmedicin,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska
Komplementärmedicin,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska
Psykologiska &
Psykoterapeutiska

En uppdaterad
systematisk översikt
behövs

Socialstyrelsen. God vård av barn och ungdomar med könsdysfori 2020-01-17
– Nationellt kunskapsstöd.
Socialstyrelsen. God vård av barn och ungdomar med könsdysfori
– Metodbeskrivning och kunskapsunderlag.

En uppdaterad
systematisk översikt
behövs

Socialstyrelsen. God vård av barn och ungdomar med könsdysfori 2020-01-16
– Nationellt kunskapsstöd.
Socialstyrelsen. God vård av barn och ungdomar med könsdysfori
– Metodbeskrivning och kunskapsunderlag.

En uppdaterad
systematisk översikt
behövs

Socialstyrelsen. God vård av barn och ungdomar med könsdysfori 2020-01-17
– Nationellt kunskapsstöd.
Socialstyrelsen. God vård av barn och ungdomar med könsdysfori
– Metodbeskrivning och kunskapsunderlag.

En systematisk översikt
behövs
Fler primärstudier
behövs

SBU. Uttryckande konstterapi vid psykisk ohälsa. Stockholm:
2014-06-27
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014. SBU:s
upplysningstjänst, publicerad 2014-06-26.
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk 2016-10-18
och beroende 2015, rad D10.

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk 2016-10-18
och beroende 2015, rad D08.

Särskilda tillstånd

Särskilda tillstånd

Särskilda tillstånd

Behandlingsgrupper organiserade av
vården för barn och ungdomar med
könsdysfori

Särskilda tillstånd

Uttryckande konstterapi vid
självskadebeteende

Missbruk & Beroende

Mindfulnessmeditation som tillägg till
annan behandling vid alkoholmissbruk
eller alkoholberoende
Psykodynamisk (PDT) eller
interaktionell terapi (ITP) jämfört med
kognitiv beteendeterapi (KBT) eller
återfallsprevention vid alkoholmissbruk
eller alkoholberoende avseende
psykiska symtom

Missbruk & Beroende
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Populationskategori

Titel

Insatskategori

Typ av kunskapslucka

Referens

Missbruk & Beroende

Acceptance and commitment therapy
(ACT) vid alkoholmissbruk eller
alkoholberoende
Lösningsfokuserat arbetssätt vid
alkoholmissbruk eller alkoholberoende
Brief strategic family treatment (BSFT)
vid användning, missbruk eller
beroende av alkohol eller narkotika hos
ungdomar under 18 år som är tidigare
kriminella
Integrerad behandlingsmetod (med
KBT) vid samtidigt missbruk eller
beroende av alkohol eller narkotika och
bipolär sjukdom avseende antal dagar
med droganvändning per månad
Samordnad behandling med dialektisk
beteendeterapi (DBT) eller
psykodynamisk terapi (PDT) vid
missbruk eller beroende av alkohol eller
narkotika och samtidig
personlighetsstörning
Integrerad behandlingsmetod (med
KBT) vid alkoholmissbruk eller
alkoholberoende och samtidig social
fobi jämfört med behandling (med KBT)
för alkoholmissbruk eller
alkoholberoende och social fobi var för
sig

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk 2016-10-18
och beroende 2015, rad D07.

Psykologiska &
Psykoterapeutiska
Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs
Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk 2019-12-19
och beroende 2015, rad D09.
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk 2016-10-18
och beroende 2015, rad G03.

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk 2019-12-19
och beroende 2015, rad F14.

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk 2016-10-18
och beroende 2015, rad F16.

Organisation,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk 2016-10-18
och beroende 2015, rad F13.

Missbruk & Beroende
Missbruk & Beroende

Missbruk & Beroende

Missbruk & Beroende

Missbruk & Beroende

Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020– insatser för att utreda, diagnostisera, förebygga och behandla psykisk ohälsa,
inklusive stödjande och organisatoriska åtgärder
www.sbu.se/335

Datum

29 (47)
Populationskategori

Titel

Insatskategori

Typ av kunskapslucka

Referens

Missbruk & Beroende

Kort intervention eller
motivationshöjande behandling (MET)
jämfört med fem minuters
information/ingen behandling vid
användning, missbruk eller beroende av
alkohol eller narkotika hos ungdomar
under 18 år avseende kvantitet (mängd
alkohol vid varje
dryckestillfälle/genomsnittligt antal
jointar per vecka)
Cannabisprogram för ungdomar vid
användning, missbruk eller beroende av
cannabis hos ungdomar under 18 år
Haschavvänjningsprogrammet (HAP)
vid cannabismissbruk eller
cannabisberoende
MATRIX jämfört med sedvanlig
behandling vid missbruk eller beroende
av centralstimulerande preparat
(kokain eller amfetamin) avseende
social funktion och depression
Kognitiv beteendeterapi (KBT) jämfört
med kontrollinsats vid beroende av spel
om pengar (hasardspelssyndrom)
avseende flera utfall
Kognitiv beteendeterapi (KBT) i
kombination med motiverande samtal
(MI)/Motivational Enhancement
Therapy (MET) eller mindfulness
jämfört med väntelista eller sedvanlig
handläggning vid beroende av spel om
pengar (hasardspelssyndrom) avseende
flera utfall

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och Stöd vid missbruk 2016-10-17
och beroende 2015, rad G01.

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk 2016-10-18
och beroende 2015, rad G08.

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk 2016-10-18
och beroende 2015, rad D18.

Organisation,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och Stöd vid missbruk 2016-10-18
och beroende 2015, rad D25.

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

SBU. Spel om pengar – Behandling med psykologiska metoder
eller läkemedel vid beroende eller problemspelande. Stockholm:
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU);
2016. SBU-rapport nr 254.
SBU. Spel om pengar – Behandling med psykologiska metoder
eller läkemedel vid beroende eller problemspelande. Stockholm:
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU);
2016. SBU-rapport nr 254.

Missbruk & Beroende
Missbruk & Beroende
Missbruk & Beroende

Missbruk & Beroende

Missbruk & Beroende
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Populationskategori

Titel

Demens & Äldre

Bildterapi för behandling av Alzheimers
sjukdom

Demens & Äldre

Demens & Äldre

Demens & Äldre
Demens & Äldre
Övrig psykisk ohälsa
Övrig psykisk ohälsa

Insatskategori

Komplementärmedicin,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Omsorg & Boende
Strukturerade insatser med musik, sång Komplementärmedicin,
och dans vid måttlig till svår
Organisation,
demenssjukdom jämfört med frånvaro Omsorg & Boende,
av åtgärden
Psykologiska &
Psykoterapeutiska
Kognitiv stimulering jämfört med
Psykologiska &
sedvanlig vård vid demenssjukdom
Psykoterapeutiska,
avseende ångest hos personen med
Omsorg & Boende
demenssjukdom och dygnet-runtomsorg
Samtal om livsfrågor vid livets slutskede Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Omsorg & Boende
Bildterapi utförd av bildterapeut till
Komplementärmedicin,
patienter i livets slutskede
Psykologiska &
Psykoterapeutiska
Insatser för att stödja adopterade barns Stöd & Information,
psykiska och fysiska hälsa
Psykologiska &
Psykoterapeutiska
Stöd att motivera till behandling i form Stöd & Information,
av community reinforcement approach Psykologiska &
and family training (CRAFT) till anhörig Psykoterapeutiska
till person med missbruk eller beroende
av alkohol och narkotika jämfört med
al- eller nar-anon-inspirerade
stödprogram respektive Johnson
institute intervention (JII) avseende
social situation och hälsa hos personen
med missbruk

Typ av kunskapslucka

Referens

Fler primärstudier
behövs

Schückher-Ugge F, Zakrisson A-B. Utvärdering av effekten av
2015-02-13
bildterapi, en systematisk litteraturöversikt. Örebro: HTA-enheten
CAMTÖ; 2014. HTA-rapport: 2014.

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid
demenssjukdom 2017, rad 42.

2018-10-17

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid
demenssjukdom 2017, rad 90.

2018-10-24

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i
livets slutskede 2013, rad 4.

2013-10-07

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i
livets slutskede 2013, rad 6.

2013-10-07

En uppdaterad
systematisk översikt
behövs
Fler primärstudier
behövs

SBU. Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos adopterade
2021-02-09
barn. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social
utvärdering (SBU); 2020. SBU:s upplysningstjänst ut202034.
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk 2016-10-18
och beroende 2015, rad E11.
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Populationskategori

Titel

Insatskategori

Typ av kunskapslucka

Referens

Övrig psykisk ohälsa

Psykosocialt stöd i form av coping skills
training (CST) till anhörig till person
med missbruk eller beroende av alkohol
och narkotika avseende den
missbrukande personens våld i hemmet
och dennes fysiska hälsa, samt
deltagarens tillgång till nätverk
Familjeterapi vid anorexia nervosa

Stöd & Information,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Sysselsättning &
Färdighetsträning

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk 2019-12-19
och beroende 2015, rad E10.

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

En uppdaterad
systematisk översikt
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Familjeterapi jämfört med andra
psykologiska behandlingar vid anorexia
nervosa

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

En uppdaterad
systematisk översikt
behövs

Övrig psykisk ohälsa

A-CRA-programmet för ungdomar med
antisocial problematik inom
institutionsvård

Organisation,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Återfallsprevention (RP)-programmet
för ungdomar med antisocial
problematik inom institutionsvård

Prevention,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Aggression replacement therapy (ART)programmet för ungdomar med
antisocial problematik inom
institutionsvård
Dialektisk beteendeterapi (DBT) för
ungdomar med antisocial problematik
inom institutionsvård

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Fisher CA, Hetrick SE, Rushford N. Family therapy for anorexia
nervosa. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue
4.
Hay PPJ, Bacaltchuk J, Byrnes RT, Claudino AM, Ekmejian AA,
Yong PY. Individual psychotherapy in outpatient treatment of
adults with anorexia. Cochrane Database of systematic reviews
2003, Issue 4.
Fisher CA, Hetrick SE, Rushford N. Family therapy for anorexia
nervosa. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 4.
Hay PPJ, Bacaltchuk J, Byrnes RT, Claudino AM, Ekmejian AA,
Yong PY. Individual psychotherapy in outpatient treatment of
adults with anorexia. Cochrane Database of systematic reviews
2003, Issue 4.
SBU. Program för ungdomar med antisocial problematik inom
institutionsvård. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm:
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU);
2016. SBU-rapport nr 252. ISBN 978-91-85413-00-0.
SBU. Program för ungdomar med antisocial problematik inom
institutionsvård. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm:
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU);
2016. SBU-rapport nr 252. ISBN 978-91-85413-00-0.
SBU. Program för ungdomar med antisocial problematik inom
institutionsvård. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm:
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU);
2016. SBU-rapport nr 252. ISBN 978-91-85413-00-0.
SBU. Program för ungdomar med antisocial problematik inom
institutionsvård. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm:
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU);
2016. SBU-rapport nr 252. ISBN 978-91-85413-00-0.

Övrig psykisk ohälsa

Övrig psykisk ohälsa
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2014-07-17
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2016-10-27

2016-10-27

2016-10-27
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Populationskategori

Titel

Insatskategori

Typ av kunskapslucka

Referens

Datum

Övrig psykisk ohälsa

MST-FIT-programmet för ungdomar
med antisocial problematik inom
institutionsvård

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

2016-10-27

Övrig psykisk ohälsa

SITCAP-ART-programmet för ungdomar
med antisocial problematik inom
institutionsvård

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Teckenekonomi (TE)-programmet för
ungdomar med antisocial problematik
inom institutionsvård

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Funktionell familjeterapi (FFT) för
ungdomar med antisocial problematik
inom institutionsvård

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Psykodynamisk lekterapi för barn med
sexuella problembeteenden riktat mot
andra barn

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

En uppdaterad
systematisk översikt
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Kognitiv beteendeterapi (KBT) med eller
utan föräldrastöd för barn med sexuella
problembeteenden riktat mot andra
barn
Lågaffektivt bemötande inom
socialtjänstens öppenvård eller inom
social dygnsvård för barn och unga (7–
18 år) med utagerande beteende
Acceptance Committment Therapy i
grupp för barn och ungdomar som
begått brott

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

En uppdaterad
systematisk översikt
behövs

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

SBU. Program för ungdomar med antisocial problematik inom
institutionsvård. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm:
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU);
2016. SBU-rapport nr 252. ISBN 978-91-85413-00-0.
SBU. Program för ungdomar med antisocial problematik inom
institutionsvård. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm:
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU);
2016. SBU-rapport nr 252. ISBN 978-91-85413-00-0.
SBU. Program för ungdomar med antisocial problematik inom
institutionsvård. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm:
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU);
2016. SBU-rapport nr 252. ISBN 978-91-85413-00-0.
SBU. Program för ungdomar med antisocial problematik inom
institutionsvård. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm:
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU);
2016. SBU-rapport nr 252. ISBN 978-91-85413-00-0.
SBU. Medicinska och psykologiska metoder för att förebygga
sexuella övergrepp mot barn. En systematisk litteraturöversikt.
Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU);
2011. SBU-rapport nr 207. ISBN 978-91-85413-43-0.
SBU. Medicinska och psykologiska metoder för att förebygga
sexuella övergrepp mot barn. En systematisk litteraturöversikt.
Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU);
2011. SBU-rapport nr 207. ISBN 978-91-85413-43-0.
SBU. Lågaffektivt bemötande för unga med utagerande beteende.
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU);
2020. SBU:s upplysningstjänst ut202030.

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Prevention

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Övrig psykisk ohälsa

2016-10-27

2016-10-27

2016-10-27

2014-07-22

2014-07-22

2021-02-09

SBU. Insatser i öppenvård för att förebygga ungdomars återfall i
2021-06-12
brott. En systematisk översikt och utvärdering av ekonomiska,
sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU-rapport nr 308.
ISBN 978-91-88437-50-1.
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Populationskategori

Titel

Insatskategori

Typ av kunskapslucka

Referens

Datum

Övrig psykisk ohälsa

Aggression replacement training för
barn och ungdomar som begått brott

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Prevention

Fler primärstudier
behövs

2021-06-12

Övrig psykisk ohälsa

Dialektisk beteendeterapi för barn och
ungdomar som begått brott

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Prevention

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Funktionell familjeterapi för barn och
ungdomar som begått brott

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Prevention

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Connect för barn och ungdomar som
begått brott

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Prevention

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Återfallsprevention för barn och
ungdomar som begått brott

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Prevention

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Repulse för barn och ungdomar som
begått brott

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Prevention

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Kognitiv beteendeterapi (KBT) i grupp
för barn och ungdomar som begått
brott

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Prevention

Fler primärstudier
behövs

SBU. Insatser i öppenvård för att förebygga ungdomars återfall i
brott. En systematisk översikt och utvärdering av ekonomiska,
sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU-rapport nr 308.
ISBN 978-91-88437-50-1.
SBU. Insatser i öppenvård för att förebygga ungdomars återfall i
brott. En systematisk översikt och utvärdering av ekonomiska,
sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU-rapport nr 308.
ISBN 978-91-88437-50-1.
SBU. Insatser i öppenvård för att förebygga ungdomars återfall i
brott. En systematisk översikt och utvärdering av ekonomiska,
sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU-rapport nr 308.
ISBN 978-91-88437-50-1.
SBU. Insatser i öppenvård för att förebygga ungdomars återfall i
brott. En systematisk översikt och utvärdering av ekonomiska,
sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU-rapport nr 308.
ISBN 978-91-88437-50-1.
SBU. Insatser i öppenvård för att förebygga ungdomars återfall i
brott. En systematisk översikt och utvärdering av ekonomiska,
sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU-rapport nr 308.
ISBN 978-91-88437-50-1.
SBU. Insatser i öppenvård för att förebygga ungdomars återfall i
brott. En systematisk översikt och utvärdering av ekonomiska,
sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU-rapport nr 308.
ISBN 978-91-88437-50-1.
SBU. Insatser i öppenvård för att förebygga ungdomars återfall i
brott. En systematisk översikt och utvärdering av ekonomiska,
sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU-rapport nr 308.
ISBN 978-91-88437-50-1.
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Populationskategori

Titel

Insatskategori

Typ av kunskapslucka

Referens

Datum

Övrig psykisk ohälsa

Multidimensionell familjeterapi för
barn och ungdomar som begått brott

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Prevention

Fler primärstudier
behövs

2021-06-22

Övrig psykisk ohälsa

Kognitiv beteendeterapi för barn och
ungdomar som begått brott

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Prevention

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Lågaffektivt bemötande för barn och
ungdomar som begått brott

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Prevention

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Psykodynamisk terapi för barn och
ungdomar som begått brott

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Prevention

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Multisystemisk terapi för barn och
ungdomar som begått brott avseende
upprepad kriminalitet, internaliserade
symtom samt skolframgång

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information,
Prevention

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Vägledande samspel för barn och
ungdomar som begått brott

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information,
Prevention

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Komet för barn och ungdomar som
begått brott

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information,
Prevention

Fler primärstudier
behövs

SBU. Insatser i öppenvård för att förebygga ungdomars återfall i
brott. En systematisk översikt och utvärdering av ekonomiska,
sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU-rapport nr 308.
ISBN 978-91-88437-50-1.
SBU. Insatser i öppenvård för att förebygga ungdomars återfall i
brott. En systematisk översikt och utvärdering av ekonomiska,
sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU-rapport nr 308.
ISBN 978-91-88437-50-1.
SBU. Insatser i öppenvård för att förebygga ungdomars återfall i
brott. En systematisk översikt och utvärdering av ekonomiska,
sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU-rapport nr 308.
ISBN 978-91-88437-50-1.
SBU. Insatser i öppenvård för att förebygga ungdomars återfall i
brott. En systematisk översikt och utvärdering av ekonomiska,
sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU-rapport nr 308.
ISBN 978-91-88437-50-1.
SBU. Insatser i öppenvård för att förebygga ungdomars återfall i
brott. En systematisk översikt och utvärdering av ekonomiska,
sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU-rapport nr 308.
ISBN 978-91-88437-50-1.
SBU. Insatser i öppenvård för att förebygga ungdomars återfall i
brott. En systematisk översikt och utvärdering av ekonomiska,
sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU-rapport nr 308.
ISBN 978-91-88437-50-1.
SBU. Insatser i öppenvård för att förebygga ungdomars återfall i
brott. En systematisk översikt och utvärdering av ekonomiska,
sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU-rapport nr 308.
ISBN 978-91-88437-50-1.
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Populationskategori

Titel

Övrig psykisk ohälsa

Interpersonell psykoterapi (IPT) för att
stödja familjehemsplacerade barn

Typ av kunskapslucka

Referens

Datum

Prevention,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information
Samtal enligt ”Trappan-modellen”
Psykologiska &
jämfört med andra insatser till barn
Psykoterapeutiska,
som bevittnat våld eller varit utsatta för Stöd & Information
direkt våld
Anknytningsbaserade insatser för
Psykologiska &
familjer där man vet eller misstänker
Psykoterapeutiska,
att barn utsatts för någon form av våld Stöd & Information
och försummelse

Fler primärstudier
behövs

2017-10-23

Övrig psykisk ohälsa

Enhanced Group Behavioral Family
Intervention (EBFI) för familjer där man
vet eller misstänker att barn utsatts för
någon form av våld och försummelse

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Family Behavior Therapy (FBT) för
familjer där man vet eller misstänker
att barn utsatts för någon form av våld
och försummelse

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Kids Club och Moms Empowerment
Program (MEP) för familjer där man vet
eller misstänker att barn utsatts för
någon form av våld och försummelse

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Project Support för familjer där man vet Psykologiska &
eller misstänker att barn utsatts för
Psykoterapeutiska,
någon form av våld och försummelse
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

SBU. Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos
familjehemsplacerade barn. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk och social utvärdering (SBU); 2017. SBU-rapport nr 265.
ISBN 978-91-88437-07-5.
SBU. Samtal enligt Trappan-modellen som stöd till barn som
bevittnat våld eller varit utsatta för direkt våld. Stockholm:
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU);
2018. SBU:s upplysningstjänst ut201820.
SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.

Övrig psykisk ohälsa

Övrig psykisk ohälsa

Insatskategori

Fler primärstudier
behövs
Fler primärstudier
behövs
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Populationskategori

Titel

Insatskategori

Typ av kunskapslucka

Referens

Datum

Övrig psykisk ohälsa

Active parenting för familjer där man
vet eller misstänker att barn utsatts för
någon form av våld och försummelse

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

2018-07-30

Övrig psykisk ohälsa

Alternativ till våld (ATV) för familjer där
man vet eller misstänker att barn
utsatts för någon form av våld och
försummelse

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Anknytningsbaserad familjeterapi
(ABFT) för familjer där man vet eller
misstänker att barn utsatts för någon
form av våld och försummelse

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Barnkraft för familjer där man vet eller
misstänker att barn utsatts för någon
form av våld och försummelse

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Child Parent Psychotherapy (CPP) för
familjer där man vet eller misstänker
att barn utsatts för någon form av våld
och försummelse

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Barn i föräldrars fokus (BIFF) för
familjer där man vet eller misstänker
att barn utsatts för någon form av våld
och försummelse

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Barn i missbruksmiljöer (BIM) för
familjer där man vet eller misstänker
att barn utsatts för någon form av våld
och försummelse

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
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Populationskategori

Titel

Insatskategori

Typ av kunskapslucka

Referens

Datum

Övrig psykisk ohälsa

Barnsamtal för familjer där man vet
eller misstänker att barn utsatts för
någon form av våld och försummelse

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

2018-07-31

Övrig psykisk ohälsa

Children are people too/Bojen för
familjer där man vet eller misstänker
att barn utsatts för någon form av våld
och försummelse

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Cool kids för familjer där man vet eller
misstänker att barn utsatts för någon
form av våld och försummelse

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

De otroliga åren (Incredible years) för
familjer där man vet eller misstänker
att barn utsatts för någon form av våld
och försummelse

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Dep lyftet för familjer där man vet eller
misstänker att barn utsatts för någon
form av våld och försummelse

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Barnorienterad familjeterapi (BOF) för
familjer där man vet eller misstänker
att barn utsatts för någon form av våld
och försummelse

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Caring dads för familjer där man vet
eller misstänker att barn utsatts för
någon form av våld och försummelse

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
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2018-07-31

2018-07-31

2018-07-31

2018-07-31

2018-07-31

38 (47)
Populationskategori

Titel

Typ av kunskapslucka

Referens

Datum

Övrig psykisk ohälsa

Circle of security (COSP) för familjer där Psykologiska &
man vet eller misstänker att barn
Psykoterapeutiska,
utsatts för någon form av våld och
Stöd & Information
försummelse

Fler primärstudier
behövs

2018-07-31

Övrig psykisk ohälsa

Eye Movement Desensitisation and
Reprocessing (EMDR) för familjer där
man vet eller misstänker att barn
utsatts för någon form av våld och
försummelse
FamiljeART för familjer där man vet
eller misstänker att barn utsatts för
någon form av våld och försummelse

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Family check-up för familjer där man
vet eller misstänker att barn utsatts för
någon form av våld och försummelse

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Gruppsamtal barn – för familjer där
man vet eller misstänker att barn
utsatts för någon form av våld och
försummelse

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Intensiv hemmabaserad
familjebehandling (IHF) för familjer där
man vet eller misstänker att barn
utsatts för någon form av våld och
försummelse
Vägledande samspel (ICDP) för familjer
där man vet eller misstänker att barn
utsatts för någon form av våld och
försummelse

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.

Övrig psykisk ohälsa

Övrig psykisk ohälsa

Insatskategori
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2018-08-01

2018-08-01

2018-08-01
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Populationskategori

Titel

Insatskategori

Typ av kunskapslucka

Referens

Datum

Övrig psykisk ohälsa

Familjeterapi för familjer där man vet
eller misstänker att barn utsatts för
någon form av våld och försummelse

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

2018-08-01

Övrig psykisk ohälsa

Freda för familjer där man vet eller
misstänker att barn utsatts för någon
form av våld och försummelse

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Funktionell familjeterapi (FFT) för
familjer där man vet eller misstänker
att barn utsatts för någon form av våld
och försummelse

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Föräldragrupp för familjer där man vet
eller misstänker att barn utsatts för
någon form av våld och försummelse

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

KBT-behandling för individ och familj
för familjer där man vet eller
misstänker att barn utsatts för någon
form av våld och försummelse

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Kognitiv integrerad behandling vid
barnmisshandel (KIBB) för familjer där
man vet eller misstänker att barn
utsatts för någon form av våld och
försummelse
Komet för familjer där man vet eller
misstänker att barn utsatts för någon
form av våld och försummelse

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
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2018-08-01
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40 (47)
Populationskategori

Titel

Typ av kunskapslucka

Referens

Datum

Övrig psykisk ohälsa

Multisystemisk familjebehandling (MSF) Psykologiska &
för familjer där man vet eller
Psykoterapeutiska,
misstänker att barn utsatts för någon
Stöd & Information
form av våld och försummelse

Fler primärstudier
behövs

2018-08-02

Övrig psykisk ohälsa

No kids in the middle (Inga barn i kläm)
för familjer där man vet eller
misstänker att barn utsatts för någon
form av våld och försummelse

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Multisystemisk terapi vid våld och
försummelse mot barn (MST-CAN) för
familjer där man vet eller misstänker
att barn utsatts för någon form av våld
och försummelse
Nätverksarbete för familjer där man vet
eller misstänker att barn utsatts för
någon form av våld och försummelse

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Krisstöd för familjer där man vet eller
misstänker att barn utsatts för någon
form av våld och försummelse

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Lyktan för familjer där man vet eller
misstänker att barn utsatts för någon
form av våld och försummelse

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Marte Meo för familjer där man vet
eller misstänker att barn utsatts för
någon form av våld och försummelse

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
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2018-08-02

2018-08-02

2018-08-02
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Populationskategori

Titel

Insatskategori

Typ av kunskapslucka

Referens

Datum

Övrig psykisk ohälsa

Relationell terapi för familjer där man
vet eller misstänker att barn utsatts för
någon form av våld och försummelse

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

2018-08-02

Övrig psykisk ohälsa

SafeCare för familjer där man vet eller
misstänker att barn utsatts för någon
form av våld och försummelse

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Parent Child Interaction Therapy (PCIT)
för familjer där man vet eller
misstänker att barn utsatts för någon
form av våld och försummelse

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Stödsamtal för familjer där man vet
eller misstänker att barn utsatts för
någon form av våld och försummelse

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Systemisk familjebehandling för
familjer där man vet eller misstänker
att barn utsatts för någon form av våld
och försummelse

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Taping/tejping för familjer där man vet
eller misstänker att barn utsatts för
någon form av våld och försummelse

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Traumafokuserad kognitiv
Psykologiska &
beteendeterapi (TF-KBT) för familjer där Psykoterapeutiska,
man vet eller misstänker att barn
Stöd & Information
utsatts för någon form av våld och
försummelse

Fler primärstudier
behövs

SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
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2018-08-02

2018-08-06

2018-08-07

2018-08-07

2018-08-08

42 (47)
Populationskategori

Titel

Typ av kunskapslucka

Referens

Övrig psykisk ohälsa

Tryggare barn – för familjer där man vet Psykologiska &
eller misstänker att barn utsatts för
Psykoterapeutiska,
någon form av våld och försummelse
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Beardslee’s familjeintervention för att
främja fungerande familjerelationer
och förebygga psykisk ohälsa hos barn
till föräldrar med depression
Anknytningsbaserad familjeterapi
(ABFT) jämfört med utökad sedvanlig
behandling eller väntelista för barn och
ungdomar med lindrig till medelsvår
egentlig depression
Stödjande insatser för
ensamkommande barn och unga
avseende integrering i samhället och
fysisk och psykisk hälsa

Prevention,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska

En uppdaterad
systematisk översikt
behövs

SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och 2018-08-08
försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive
ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr
280. ISBN 978-91-88437-22-8.
SBU. Beardslee´s familjeintervention. Stockholm: Statens
2020-03-12
beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. SBU:s
upplysningstjänst ut201939.

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom 2018, rad 23.

2020-02-04

Organisation,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

2019-11-19

Övrig psykisk ohälsa

Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) för
stöd till familjehem

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Kognitiv beteendeterapi (KBT) för
utbildning av familjehemsföräldrar,
stöd till familjehemsföräldrar och stöd
till familjehemsplacerade barn
Föräldraträningsprogram vid fetala
alkoholspektrumstörningar (FASD)

Prevention,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information
Prevention,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information
Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

SBU. Stöd till ensamkommande barn och unga – Effekter,
erfarenheter och upplevelser. Systematisk litteraturöversikt och
etiska och samhälleliga aspekter. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport
nr 294. ISBN 978-91-88437-36-5.
SBU. Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos
familjehemsplacerade barn. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk och social utvärdering (SBU); 2017. SBU-rapport nr 265.
ISBN 978-91-88437-07-5.
SBU. Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsam hos
familjehemsplacerade barn. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk och social utvärdering (SBU); 2017. SBU-rapport nr 265.
ISBN 978-91-88437-07-5.
SBU. Fetalt alkoholsyndrom (FAS) och Fetala
alkoholspektrumstörningar (FASD) – tillstånd och insatser: En
systematisk översikt och utvärdering ur ett socialt, medicinskt,
ekonomiskt och etiskt perspektiv. Stockholm: Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr
258. ISBN 978-91-88437-00-6.

Övrig psykisk ohälsa

Övrig psykisk ohälsa

Övrig psykisk ohälsa

Insatskategori

Fler primärstudier
behövs
Fler primärstudier
behövs
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Datum

2017-10-23

2017-10-23

2018-06-29
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Populationskategori

Titel

Insatskategori

Typ av kunskapslucka

Referens

Datum

Övrig psykisk ohälsa

Föräldrastödsprogrammet Förstärkt
Komet för föräldrar som upplever att
de ofta hamnar i konflikt med sina barn
och som har psykosociala svårigheter
Iowa Strengthening Families Program
för föräldrar med barn i de tidiga
tonåren

Prevention,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information
Prevention,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information
Prevention,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information
Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

SBU. Föräldrastödsprogrammet Förstärkt Komet. Stockholm:
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU);
2019. SBU:s upplysningstjänst ut201937.

2020-03-23

En uppdaterad
systematisk översikt
behövs

SBU. Iowa Strengthening Families Program för föräldrar med barn
i de tidiga tonåren. Stockholm: Statens beredning för medicinsk
och social utvärdering (SBU); 2020. SBU:s upplysningstjänst
ut202015.
SBU. Föräldrastegen för föräldrar med barn i åldern 13–17 år.
Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social
utvärdering (SBU); 2019. SBU:s upplysningstjänst ut202014.

2020-06-30

2020-03-23

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Munthe-Kaas HM, Baiju N, Nguyen L. Effect of, and experiences
with interventions for young people exposed to forced marriage
or honour-related violence: a systematic literature search with
sorting. Rapport nr. −2017. Oslo: Folkehelseinstituttet; 2017.
Socialstyrelsen. Kartläggning av risk- och skyddsfaktorer och
interventioner vid hedersrelaterat våld mot kvinnor. Stockholm:
Socialstyrelsen; 2014.
SBU. Spel om pengar – Behandling med psykologiska metoder
eller läkemedel vid beroende eller problemspelande. Stockholm:
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU);
2016. SBU-rapport nr 254.

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

2020-05-27

Congruence couple therapy (CCT) riktad Psykologiska &
till partner till person med beroende av Psykoterapeutiska
spel om pengar (hasardspelssyndrom)

Fler primärstudier
behövs

SBU. Spel om pengar – Behandling med psykologiska metoder
eller läkemedel vid beroende eller problemspelande. Stockholm:
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU);
2016. SBU-rapport nr 254.
SBU. Spel om pengar – Behandling med psykologiska metoder
eller läkemedel vid beroende eller problemspelande. Stockholm:
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU);
2016. SBU-rapport nr 254.

Övrig psykisk ohälsa

Övrig psykisk ohälsa

Föräldrastegen för föräldrar i behov av
stöd i relationen med sina tonårsbarn

Övrig psykisk ohälsa

Familjebaserade interventioner jämfört
med individuella interventioner vid
hedersrelaterat våld och förtryck

Övrig psykisk ohälsa

Programmet Community
Reinforcement and Family Training
(CRAFT) riktat till nära anhörig till
person med beroende av spel om
pengar (hasardspelssyndrom)
Träning i coping skills riktad till nära
anhörig till person med beroende av
spel om pengar (hasardspelssyndrom)

Övrig psykisk ohälsa

Övrig psykisk ohälsa

Fler primärstudier
behövs
Fler primärstudier
behövs
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2020-04-17

2020-05-27

2020-05-27
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Populationskategori

Titel

Insatskategori

Referens

Datum

Övrig psykisk ohälsa

Reminiscens jämfört med ingen
behandling vid demenssjukdom
avseende depression,
beteendestörning, ADL-funktion,
livskvalitet, ångest, dygnet-runt-omsorg
och utfall mätt på anhöriga
Validation enligt Feil jämfört med
sedvanlig vård vid demenssjukdom och
beteendestörning avseende depression,
ADL-funktion, ångest, livskvalitet,
dygnet-runt-omsorg och utfall mätt på
anhöriga
Kognitiv träning och rehabilitering
jämfört med sedvanlig vård vid mild till
måttlig demenssjukdom avseende
ångest, beteendestörning, livskvalitet
och dygnet-runt-omsorg hos personen
med demenssjukdom samt depression
hos anhörig
Psykosociala och psykodynamiska
insatser för personer i rättspsykiatrisk
vård

Komplementärmedicin, Fler primärstudier
Psykologiska &
behövs
Psykoterapeutiska

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid
demenssjukdom 2017, rad 44.

2018-10-17

Komplementärmedicin, Fler primärstudier
Psykologiska &
behövs
Psykoterapeutiska

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid
demenssjukdom 2017, rad 45.

2018-10-17

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Omsorg & Boende

Fler primärstudier
behövs

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid
demenssjukdom 2017, rad 50.

2018-10-17

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Stöd & Information

Fler primärstudier
behövs

2018-12-10

Metakognitiv träning (MCT) för
personer i rättspsykiatrisk vård

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Sysselsättning &
Färdighetsträning

Fler primärstudier
behövs

SBU. Psykologiska behandlingar och psykosociala insatser i
rättspsykiatrisk vård. Systematiska översikter av effektstudier,
patientupplevelser och ekonomiska aspekter, samt en etisk
analys. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social
utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr 287. ISBN 978-91-8843729-7.
SBU. Psykologiska behandlingar och psykosociala insatser i
rättspsykiatrisk vård. Systematiska översikter av effektstudier,
patientupplevelser och ekonomiska aspekter, samt en etisk
analys. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social
utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr 287. ISBN 978-91-8843729-7.

Övrig psykisk ohälsa

Övrig psykisk ohälsa

Övrig psykisk ohälsa

Övrig psykisk ohälsa

Typ av kunskapslucka
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2018-12-10

45 (47)
Populationskategori

Titel

Insatskategori

Övrig psykisk ohälsa

Bildterapi för behandling av kvinnor
som utsatts för sexuella övergrepp

Komplementärmedicin, Fler primärstudier
Psykologiska &
behövs
Psykoterapeutiska

Övrig psykisk ohälsa

Kognitiv beteendeterapi (KBT) med
återfallsförebyggande insatser för
vuxna som begått sexuella övergrepp
mot barn
Kriminalvårdens behandlingsprogram
(ROS) för ungdomar som begått
sexuella övergrepp mot barn

Prevention,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska

En uppdaterad
systematisk översikt
behövs

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

En uppdaterad
systematisk översikt
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Kognitiv beteendeterapi (KBT) för
ungdomar som begått sexuella
övergrepp mot barn

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

En uppdaterad
systematisk översikt
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Kriminalvårdens behandlingsprogram
(ROS) för vuxna som begått sexuella
övergrepp mot barn

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Läkemedel

En uppdaterad
systematisk översikt
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Gradvis utsläckande för friska barn 0-6
år med sömnproblem

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Barnorienterad familjeterapi (BOF) vid
ADHD hos barn

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Familjeterapi vid ADHD

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Övrig psykisk ohälsa

Typ av kunskapslucka

Referens

Datum

Ioannou M, Greenbrook JTV, Larson T, Magnusson K, Schmitz L,
Sjögren P, Stadig I, Steingrimsson S, Svensson M, Szábo Z,
Wartenberg C. Efficacy of sleep deprivation in patients with
depression including bipolar depression [Effekter av
sömndeprivation som behandling vid depression (inklusive bipolär
depression)]. Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, HTA-centrum: 2019. Regional activity
based HTA 2019:110.
SBU. Medicinska och psykologiska metoder för att förebygga
sexuella övergrepp mot barn. En systematisk litteraturöversikt.
Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU);
2011. SBU-rapport nr 207. ISBN 978-91-85413-43-0.
SBU. Medicinska och psykologiska metoder för att förebygga
sexuella övergrepp mot barn. En systematisk litteraturöversikt.
Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU);
2011. SBU-rapport nr 207. ISBN 978-91-85413-43-0.
SBU. Medicinska och psykologiska metoder för att förebygga
sexuella övergrepp mot barn. En systematisk litteraturöversikt.
Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU);
2011. SBU-rapport nr 207. ISBN 978-91-85413-43-0.
SBU. Medicinska och psykologiska metoder för att förebygga
sexuella övergrepp mot barn. En systematisk litteraturöversikt.
Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU);
2011. SBU-rapport nr 207. ISBN 978-91-85413-43-0.
Gradvis utsläckande med eller utan föräldrars närvaro som
behandlingsmetod av sömnproblem hos barn i
förskoleåldern. Regionala HTA-rådet Uppsala/Örebroregionen
HTA-rapport 2016:01
SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och
patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 97891-85413-58-4.
SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och
patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 97891-85413-58-4.

2015-02-13
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2014-07-18

2014-07-18

2014-07-22

2014-07-18

2016-08-08

2014-02-25

2014-02-25
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Populationskategori

Titel

Insatskategori

Typ av kunskapslucka

Referens

Datum

Somatiska tillstånd

Bildterapi för behandling av
bröstcancer

Fler primärstudier
behövs

Multiprofessionell smärtrehabilitering
vid endometrios och långvarig svår
smärta

Somatiska tillstånd

Psykologisk behandling vid Ménières
sjukdom hos vuxna

Psykologiska &
Psykoterapeutiska

En systematisk översikt
behövs

Somatiska tillstånd

Uttryckande konstterapi vid trauma

En systematisk översikt
behövs

Graviditet &
Förlossning

Bildterapi vid förlossningsrädsla

Komplementärmedicin,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska
Komplementärmedicin,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska

Graviditet &
Förlossning

Internetbaserad kognitiv
beteendeterapi (KBT) vid
förlossningsrädsla

Psykologiska &
Psykoterapeutiska,
Medicinteknik &
Kirurgi

Fler primärstudier
behövs

Schückher-Ugge F, Zakrisson A-B. Utvärdering av effekten av
bildterapi, en systematisk litteraturöversikt. Örebro: HTA-enheten
CAMTÖ; 2014. HTA-rapport: 2014.
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid endometrios
2018, rad B28.
För endometrios har James Lind Alliance (JLA) gjort en
inventering och prioritering av forskningsbehov, för mer
information se JLA hemsida.
SBU. Psykologisk behandling vid Ménières sjukdom. Stockholm:
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU);
2020. SBU:s upplysningstjänst ut202011.
SBU. Uttryckande konstterapi vid psykisk ohälsa. Stockholm:
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014. SBU:s
upplysningstjänst, publicerad 2014-06-26.
Khunpradit S, Tavender E, Lumbiganon P, Laopaiboon M, Wasiak
J, Gruen RL. Non-clinical interventions for reducing unnecessary
caesarean section. Cochrane Database of Systematic Reviews
2011, Issue 6. Art. No.: CD005528. DOI:
10.1002/14651858.CD005528.pub2.
Khunpradit S, Tavender E, Lumbiganon P, Laopaiboon M, Wasiak
J, Gruen RL. Non-clinical interventions for reducing unnecessary
caesarean section. Cochrane Database of Systematic Reviews
2011, Issue 6. Art. No.CD005528.
DOI:10.1002/14651858.CD005528.pub2.

2015-02-13

Somatiska tillstånd

Komplementärmedicin,
Psykologiska &
Psykoterapeutiska
Organisation,
Fysioterapi & Fysisk
aktivitet, Psykologiska
& Psykoterapeutiska

Fler primärstudier
behövs

Fler primärstudier
behövs
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2020-06-30
2014-06-27
2013-11-08
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