Aktuella
publikationer

Områdena socialtjänst,
funktionstillstånd och funktionshinder

SBU Utvärderar

SBU Kommenterar

SBU Bereder

Organisatoriska modeller för att
barn och unga i familjehem eller på
institution ska få hälso- och sjukvård
och tandvård, www.sbu.se/289

Problemorienterade behandlingar
(counselling) vid lindrig till
medelsvår depression hos vuxna,
www.sbu.se/2018_09

Ensamkommande barn och unga
– insatser och u
 pplevelser,
www.sbu.se/294

Öppenvårdsinsatser för familjer
där barn utsätts för våld och
försummelse, www.sbu.se/280

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

Behandlingsfamiljer för ungdomar
med allvarliga b eteendeproblem
– Treatment Foster Care Oregon,
www.sbu.se/279
Insatser för bättre psykisk och
fysisk hälsa hos familjehems
placerade barn, www.sbu.se/265
Fetalt alkoholsyndrom (FAS) och
Fetala alkoholspektrumstörningar
(FASD) – tillstånd och insatser,
www.sbu.se/258
Kommande:
• Metoder för risk- och behovsbedömning vid k riminellt
beteende hos unga

Insatser för att minska hemlöshet
för personer med missbruk,
beroende och psykisk ohälsa,
www.sbu.se/2018_04
Effekt av stödinsatser samt
kognitiv beteendeterapi (KBT)
för kvinnor som utsatts för
partnervåld, www.sbu.se/2016_09

Behov av praktiknära forskning
och vetenskaplig utvärdering inom
viktiga områden, www.sbu.se/263

SBU Kartlägger
Ekonomiskt bistånd – kunskapsläget för utredning och insatser,
www.sbu.se/274

Screening i hälso- och sjukvård
för partnervåld mot kvinnor,
www.sbu.se/2016_08

Samverkan vid psykisk ohälsa inom
hälso- och sjukvård, socialtjänst samt
socialförsäkring, www.sbu.se/273

Placering i släktinghem
respektive vanliga familjehem
– Vad gynnar barnen?,
www.sbu.se/2016_07

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

Våld i ungas nära relationer
– förebyggande åtgärder,
www.sbu.se/2016_06

Kommande:
• Funktionstillstånd och -hinder
• Missbruks- eller beroendeproblem
• Äldreomsorg

Svar från SBU:s
upplysningstjänst
Träning i bassäng enligt
Halliwick konceptet för personer
med funktionsnedsättningar,
www.sbu.se/ut201828
Vad påverkar viljan att stanna
kvar eller att sluta på arbetet för
personer inom socialtjänsten?
www.sbu.se/ut201825
Samtal enligt Trappan-modellen
som stöd till barn som bevittnat
våld eller varit utsatta för direkt
våld, www.sbu.se/ut201820
Kognitiv beteendeterapi (KBT)
eller motiverande samtal (MI)
för barn eller ungdomar,
www.sbu.se/ut201813
Behandling av våldsutövare i nära
relationer, www.sbu.se/ut201809
Uppsökande arbete i socialt
utsatta bostadsområden,
www.sbu.se/ut201808
Psykologiska och farmakologiska
behandlingar av vuxna med
tics eller Tourettes syndrom,
www.sbu.se/ut201805
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SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering,
är en myndighet som har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar
av metoder och insatser inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård,
socialtjänst och området funktionstillstånd/funktionshinder.
De publikationstyper som listas i denna folder är:
• SBU Utvärderar – systematisk kunskapsöversikt
med ett samlat vetenskapligt underlag
• SBU Kommenterar – kommentar och sammanfattning
av utländska kunskapsöversikter
• SBU Bereder – underlag till andra aktörer
• SBU Kartlägger – kartläggning av systematiska översikter
• SBU:s upplysningstjänst – svar på avgränsade frågor.
Läs mer om ovanstående och andra publikationstyper på
www.sbu.se/publikationstyper

håll dig uppdaterad om sbu:s projekt, rapporter
och aktiviteter på www.sbu.se/socialtjanst

statens beredning för medicinsk och social utvärdering
www.sbu.se • twitter.com/sbu_se • facebook.com/sbukunskapscentrum

