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3

Generaldirektörens förord
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har som
uppdrag att sammanställa forskning om metoder och insatser inom
hälso- och sjukvård, socialtjänst och funktionshinderområdet. Det gör
vi på ett transparent, systematiskt och pålitligt sätt.

sbu:s unika kompetens att systematiskt
granska och sammanställa stora mängder
vetenskapliga data för att ge svar på frågor
om effekterna av en behandling eller insats
och etiska och ekonomiska aspekter, har
varit vårt fokus också under 2020. Rege
ringen och SBU:s samarbetspartners har
behövt snabba och pålitliga svar på sina
frågor. Stora krav har behövt ställas på kom
munikationen av resultaten, för att de ska
vara tydliga och lätta att ta vidare.
SBU har under året fortsatt att utvecklas
med målet att bli den bästa samarbetspart
nern, med tillit till andra och tydligt eget
ansvar. Kontakten i partnerskapen med
regioner och kommuner samt med andra
myndigheter har upprätthållits, även om
fysiska möten i stor utsträckning bytts mot
digitala.

gångsrikt verkat för att sammanföra sådana
organisationer från andra länder, som också
utvärderar insatser inom socialtjänstens
område.
under 2020 har digitala lösningar för att
stödja eller ersätta processer och att kommu
nicera internt och externt utvecklats snabbt.
SBU:s tidskrift Vetenskap & Praxis har nu
ett digitalt format, ett översättningsverktyg
har introducerats på myndigheten och SBU
har infört ett nytt arbetssätt som minskar
behovet av fysiska underskrifter utan att
förbigå lagens krav.
sbu är en myndighet med kvalificerade
medarbetare som har hög kompetens och
stort engagemang. Under 2020 har det
också visat sig att vi har en uthållig förmåga
till förändring och en stor tillit till varandra.
Detta gäller också SBU:s nämnd, vetenskap
liga råd och alla de externa personer som
bidrar till SBU:s arbete och som har stöttat
myndigheten på olika sätt under året. Ett
stort tack till er alla!

susanna axelsson
generaldirektör

sbu:s internationella arbete har
fortsatt, även om samtliga internationella
möten från och med mars 2020 har hållits
digitalt. Myndigheten har till exempel fram
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år 2020 blev ett annorlunda år som präg
lades av coronapandemin. Samhället utsattes
för stora påfrestningar och medförde stora
omställningar och förändringar. För SBU
blev det förstås också nödvändigt att anpassa
verksamheten för att kunna fortsätta att
utföra myndighetens uppdrag under kom
plexa och osäkra förhållanden. Jag är stolt
och glad över att medarbetare, chefer och
alla andra som medverkat i SBU:s arbete har
visat stor uppfinningsrikedom, stort tålamod
och ett starkt fokus på att lösa alla de utma
ningar som vi ställdes inför.

1

SBU förbättrar
vård och omsorg

Hur påverkar SBU:s rapporter kunskapsnivå och praxis inom hälso- och sjukvård och
socialtjänst? SBU arbetar främst med att ta fram underlag till andra aktörer som ger
ut riktlinjer och rekommendationer samt genom att underlätta för beslutsfattande
närmare verksamheten. Det har varit särskilt viktigt under pandemiåret 2020 då samverkan mellan myndigheterna har behövts för att snabbt bistå hälso- och sjukvården.
För att nå ut brett inom socialtjänsten arbetar SBU också direkt mot dessa verksamheter.
I detta avsnitt ges några exempel på hur kunskap från SBU:s rapporter har tagits emot
och nått ut till vård och omsorg.
Underlag till nationella riktlinjer
SBU:s uppdrag i Rådet för styrning med
kunskap (förordning 2015:155) är att
ha ett samlat ansvar för de vetenskapliga
kunskapsöversikter som behövs, till exempel
arbeta fram underlag för nationella rikt
linjer och nationella screeningprogram
från Socialstyrelsen. På så sätt kan SBU:s
resultat direkt omsättas i praktisk verk
samhet och bidra till att styrningen med
kunskap blir samordnad, effektiv och
målgruppsanpassad. Under 2020 har
Socialstyrelsen gett ut uppdaterade natio
nella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom som bland annat bygger på
SBU:s underlag. Genom de nationella rikt
linjerna kan SBU:s resultat få brett genom
slag och bidra till förbättrad vård.

faktaruta 1.1 Kort om SBU.
SBU granskar aktuell och välgjord forskning.
Vi tar reda på vilken effekt olika metoder och
insatser har, om det finns några risker eller etiska
problem och vad som gör mest nytta för pengarna
inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård,
socialtjänst, funktionstillstånd och funktionshinder
samt arbetsmiljö.
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Socialtjänsten och
funktionshinderområdet
Efter önskemål från Myndigheten för
familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)
har SBU översatt och kommenterat en över
sikt om föräldrastödsprogram om vad som
kännetecknar effektiva program. I december
2020 publicerade MFoF ett nytt webbaserat
kunskapsmaterial om föräldraskapsstöd där
SBU:s rapport beskrivs. MFoF och SBU
genomförde även ett gemensamt semina
rium på Barnrättsdagarna i november 2020.
Förbättrad patientnära och
praktiknära forskning
SBU arbetar på flera sätt för att uppmärk
samma forskare och forskningsfinansiärer
på viktiga vetenskapliga kunskapsluckor
som rör metoder och insatser. Ett sätt är
att genomföra projekt där patienter, deras
närstående och personal kommer överens
om vilka som är de viktigaste forsknings
frågorna utifrån deras perspektiv. Under året
har SBU startat två sådana projekt. Det
ena rör långvariga symtom vid covid-19,
där SBU även gjort en utvärdering på
uppdrag av regeringen. Det andra är ett
samarbete mellan SBU och Socialstyrelsen
och gäller barn- och ungdomspsykiatrisk
heldygnsvård. Ett annat sätt att bidra till
att förbättra patientnära och praktiknära
forskning är att låta relevanta intressenter
årsredovisning för sbu 2020

(framför allt patienter, forskare och vård
personal) komma överens om vilka som är
de viktigaste utfallen inom ett område, så
kallade core outcome sets (COS). Under
2020 har SBU genomfört ett projekt med
detta syfte inom området depression vid
förlossningsvård.

Regeringsuppdrag och
prioriteringsprojekt om covid-19
SBU fick i juli 2020 uppdrag av regeringen
att utvärdera det vetenskapliga stödet för
förekomst, vård, behandling och rehabilite
ring av personer med långvariga symtom
av covid-19. Sammanställningen presente
rades den 1 december 2020. Man kunde
konstatera att det fanns få avslutade och
publicerade studier. SBU såg ett behov av
att ta reda på vilka forskningsfrågor som
bör prioriteras i fortsatta utvärderingar.
I detta projekt bjöd SBU in personer med
erfarenhet av långvariga symtom, både
patienter och vårdpersonal, att påverka
genom en webbenkät.

foto: shutterstock

foto: scandinav

Stöd till myndigheter och
regioner under pandemin
På förfrågan från Socialstyrelsen har SBU
under året tagit fram fem svar på frågor
om covid-19. Svaren överlämnades som mer
utförliga så kallade upplysningstjänstsvar
och på kortare tid än ett sådant svar van
ligtvis tar att arbeta fram. Erfarenheterna
från dessa projekt visar att dialogen mellan
SBU och mottagande myndighet om
avgränsning och förtydligande av frågan,
kunde utvecklas för att snabba på arbetet.
På SBU:s webbplats länkas det till
pågående SBU-projekt och publicerade
SBU-rapporter om covid-19 samt till

publikationer från de internationella
HTA-organisationerna. Att samla utvärde
ringar om detta nya virus är uppskattat,
eftersom regionerna kan undvika dubbel
arbete och få stöd i sammanställningar av
den internationella forskningens resultat.

årsredovisning för sbu 2020
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2

Resultatredovisning
av SBU:s arbete

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika
insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör
mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, social
tjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö. SBU ska i
utvärderingarna inkludera ett jämställdhetsperspektiv där det är möjligt.

Projektverksamhet
och uppdrag
SBU har under 2020 avslutat flera regerings
uppdrag, rapporter och vetenskapliga underlag och registrerat kunskapsluckor i SBU:s
databas för vetenskapliga kunskapsluckor.
Myndigheten har även hanterat 25 inkomna
remisser (2019: 29 st.) från departement och
myndigheter.

faktaruta 2.1 SBU:s publikationer.
SBU Utvärderar – en systematisk översikt av det
vetenskapliga underlaget för positiva och negativa
effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för
en metod eller insats. Beroende på frågans art kan
rapporten även innehålla analyser av ekonomiska,
etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar
i arbetet och rapporten granskas av oberoende
experter. Rapportens slutsatser fastställs av
SBU:s nämnd.
SBU Kartlägger – systematiska översikter
för att ringa in områden där det finns evidens
samt peka på områden med vetenskapliga
kunskapsluckor. Kartläggningen kvalitetsgranskas
av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.
SBU Bereder – beredning av frågor för andra
myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet
eller beslut. Kunskapsunderlag tas fram av SBU
i samarbete med ämnessakkunniga.
SBU Kommenterar – andra aktörers systematiska
översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på
SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv

8

tabell 2.1 Antal publikationer och underlag.
2020

2019

2018

SBU Utvärderar

3

3

10

SBU Kartlägger

1

3

1

SBU Bereder

9

5

8

SBU Kommenterar

10

12

10

SBU:s upplysningstjänst

40

42

43

Prioritering av
vetenskapliga
kunskapsluckor

0

2

1

Vetenskapliga
kunskapsluckor

287

202

199

av ämnessakkunniga. Rapporten granskas
av oberoende experter.
SBU:s upplysningstjänst – besvarande av
frågor från beslutsfattare på olika nivåer om vilka
relevanta översikter och studier som finns, genom
strukturerad litteratursökning. SBU utformar svaret,
vid behov med stöd av ämnessakkunnig.
Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor
– prioritering utifrån brukares, patienters, när
ståendes och vårdpersonals perspektiv på vilka
kunskapsluckor som är mest angelägna att täppa
till med klinisk forskning.
Vetenskapliga kunskapsluckor – SBU identifierar
metoder och insatser vars effekter det saknas
tillräcklig kunskap om, och registrerar dessa i
en databas.

årsredovisning för sbu 2020

Arbete med regeringsuppdrag
under 2020

foto: elin rye-danjelsen, sbu

Utveckling av Health Technology
Assessment-nätverket
SBU har i uppdrag att fortsätta att utveckla
och stärka det nationella HTA-nätverket.
Health Technology Assessment, HTA, är ett
internationellt begrepp som innebär utvär
dering av metoder inom hälso- och sjuk
vården. Huvudsyftet med HTA-nätverket
är att öka kunskapen om HTA för att i
förlängningen öka nyttan för patienterna
och vårdgivarna. Nätverket verkar även
för att öka samverkan mellan myndigheter
och regioner, samordna kommunikationen
och öka tillgängligheten, minska risken
för dubbelarbete samt sträva efter att alla
använder en enhetlig metod. I nätverket
ingår representanter för de regionala
HTA-enheterna; Camtö (Centrum för
evidensbaserad medicin och utvärdering av
medicinska metoder i region Örebro län),
HTA-centrum (Västra Götalandsregionen),
Metodrådet Region Stockholm-Gotland,
Metodrådet Sydöstra sjukvårdsregionen och
HTA Syd (region Skåne). Övriga regioner
som inte har en regional HTA-enhet är
också representerade. I nätverket ingår även
Cochrane Sverige, samt representanter för
Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen,

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
och Tandvårds- och läkemedelsförmåns
verket (TLV).
Arbetet har på flera sätt påverkats av den
rådande pandemisituationen. Tre av årets
fyra möten har varit helt digitala. Ett av
dessa möten fokuserade på medlemmarnas
covid-relaterade frågor. I ett tidigt skede
under pandemin tog SBU initiativet till att
samla allt covid-relaterat HTA-arbete, både i
Sverige och internationellt, på webben1.
Uppdraget redovisades till Social
departementet i januari 2020, SBU
har därutöver ett fortsatt uppdrag som
ska redovisas i januari 2021.
Utbilda och sprida kunskap om
vetenskapliga kunskapssamman
ställningar inom socialtjänsten
För att SBU:s arbete ska gynna brukare
och klienter måste kunskapen komma till
användning inom socialtjänstområdet och
funktionshinderområdet. I regeringens
uppdrag till SBU om att utbilda och sprida
kunskap om vetenskapliga kunskaps
sammanställningar inom socialtjänsten ska
myndigheten bidra med stöd och hand
ledning att systematisk söka, värdera och
använda kunskap. SBU ska utbilda och
sprida kunskap till strategiskt viktiga mål
grupper som stöd till fortsatt utveckling av
ett kunskapsbaserat arbete inom området.
För att kunskap ska komma till använd
ning och nytta har SBU påbörjat ett arbete
med att sprida SBU:s rapporter via film,
vilket även är något som efterfrågats av
praktiken. Under året har myndigheten
påbörjat en produktion av en längre film
om SBU:s processer för att ta fram systema
tiska forskningsöversikter. Dessutom har
två filmer med resultat från myndighetens
1
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SBU:s regionala metodnätverk för social
tjänst-, funktionstillstånd- och funktions
hinderområdet, som ska stödja Sveriges
regioner och kommuner med metodkom
petens och bidra till kunskapsspridning,
har under året haft fyra nätverksmöten
med representanter för 20 regioner samt
Socialstyrelsen. Mötena har kortats ner
under året och varit digitala vid de tre
senare tillfällena. Bland annat har det
diskuterats hur man kan göra en kvalitativ
syntes, samt samarbeten mellan FoUenheter och SBU.
SBU har under 2020 initierat ett projekt
som innebär metodstöd till andra myndig
heter. SBU har inlett ett nära samarbete
med Myndigheten för familjerätt och
föräldraskapsstöd (MFoF), där SBU startat
flera förstudier om vilket vetenskapligt
kunskapsunderlag det finns för vissa frågor
som MFoF ska ta fram kunskapsstöd om.
Metodstöd har även getts till Socialstyrelsen
10

foto: shutterstock

rapporter publicerats: en film om våld
i nära relationer, utifrån flera av SBU:s
rapporter, och en film om unga som begått
brott, som baseras på två utvärderingsrap
porter om risk- och behovsbedömning samt
om öppenvårdsinsatser.
På grund av risk för smittspridning av
covid-19 har flertalet planerade utbildnings
satsningar ställts in, tre kurser har dock
kunnat genomföras under året:
• En endagsutbildning i att ta fram syste
matiska forskningsöversikter för forskare
och FoU-anställda (FoU, forskning och
utveckling) i Gävle.
• En tredagarsutbildning i att ta fram
systematiska forskningsöversikter
för de licenciatdoktorander som går
forskarskolan för yrkesverksamma inom
socialtjänsten. Utbildningen ges via
medel från Forskningsrådet för hälsa,
arbetsliv och välfärd (Forte).
• En femdagarsutbildning för regionala
verksamhetsutvecklare och metodstöd
jare om vetenskapliga kunskapssamman
ställningar och evidensbaserad praktik.

och Jämställdhetsmyndigheten. I metod
stödet ingår exempelvis handledning utifrån
SBU:s granskningsmallar och formulering
av frågeställningar.
Under året har SBU fördjupat sitt
informationsutbyte med Gävle högskola
om fortbildning för personal och yrkes
aktiva socionomer. Tillsammans med
Forte och Socialstyrelsen arrangerar SBU
en seminarieserie om interventionsforsk
ning för socialarbetare, doktorander och
forskare. Under hösten har två seminarier
arrangerats, dessa har hållits digitalt vilket
möjliggjort att fler kan delta och antalet
deltagare har ökat.
Uppdraget redovisades till Socialdepartementet i februari 2020 och därutöver
har SBU ett fortsatt uppdrag som ska redo
visas i februari 2021.
Analys av viktiga patientrelaterade
utfallsmått inom området
förlossningsvård
SBU fick i uppdrag av regeringen att ana
lysera vilka patientrelaterade utfallsmått
som är viktiga inom förlossningsvård enligt
patienter, anhöriga och vårdpersonal. SBU
har genomfört en internationell inventering
av prioriterade utfall genom internationella
nätverk och en genomgång av den interna
tionella litteraturen, samt låtit patienter,
anhöriga och vårdpersonal belysa viktiga
områden för fortsatt arbete. Därefter har
SBU låtit patienter, anhöriga, vårdpersonal
årsredovisning för sbu 2020

och forskare gemensamt enas om vilka utfall
som är viktigast att mäta vid studier som
undersöker behandling av depression under
eller efter graviditet.
Uppdraget redovisades till Social
departementet i mars 2020 och SBU publi
cerade rapporterna Core outcome sets inom
förlossningsvård – sammanställning och analys
av studier och Vad är viktigt att mäta i
forskning som undersöker behandling av
depression under och efter graviditet –
framtagande av ett core outcome set.
Initiera och etablera ett
internationellt nätverk för
samarbete inom social utvärdering
Regeringen gav SBU i uppdrag 2019 att ta
initiativ till att etablera ett globalt nätverk
för organisationer som arbetar med utvärde
ringar inom det sociala området (Social
Technology Assessment, STA), som kan
bidra till metodutveckling av STA-rapporter.
Uppdraget har fortsatt under 2020 och
trots att arbetet har försenats på grund av
covid-19 har SBU under året genomfört
tre webbmöten med European Centre for
Social Welfare Policy and Research och
sex möten med hela nätverket. Vid dessa
möten har det varit deltagare från totalt
14 organisationer: 12 nationella från 11
länder samt två internationella organisa
tioner. Två arbetsgrupper har startats på
SBU:s initiativ, en med inriktning på hälso
ekonomi och en för informationsspecialister.
Nätverket har inte etablerats fullt ut
ännu, bland annat på grund av bedöm
ningen att det är nödvändigt att kunna
träffas fysiskt för att konstituera ett inter
nationellt nätverk. Det är särskilt viktigt
eftersom deltagarna inte har träffats och
inte har någon tidigare relation till varandra.
Uppdraget redovisades till Socialdepartementet i mars 2020 och det fortsatta
uppdraget ska redovisas i årsredovisningen
för 2021.

årsredovisning för sbu 2020

Utvärdera det vetenskapliga stödet
avseende vård av patienter med
långvariga symtom av sjukdomen
covid-19
SBU fick i juli 2020 ett uppdrag om att
utvärdera det vetenskapliga stödet avseende
vård, behandling och rehabilitering av
patienter med långvariga symtom av sjuk
domen covid-19. I uppdraget ingick att
redovisa pågående och avslutade, men ännu
inte publicerade, studier inom området.
Sammantaget har över 8 000 vetenskapliga
studier granskats avseende relevans och den
metodologiska kvaliteten har bedömts på
relevanta studier.
Uppdraget redovisades till Social
departementet i december 2020 och SBU
publicerade rapporten Långvariga symtom
vid covid-19.
Kartlägga metoder för
diagnostik och behandling av
graviditetskomplikationer
Regeringen gav SBU i uppdrag att kartlägga
metoder för diagnostik och behandling
av graviditetskomplikationer. Uppdraget
avgränsades därefter till vanliga eller allvar
liga komplikationer som drabbar kvinnan
och som uppstår och är specifika för gravidi
teten. Tre olika graviditetskomplikationer
inkluderades: hotande spontan förtidsbörd,
graviditetsrelaterad bäckensmärta (så kallad
foglossning) och intrahepatisk cholestas
(klåda med samtidig leverpåverkan).
För var och en av dessa tre formades
en karta för diagnostik och en karta för
behandling och dessa delades upp efter
diagnostiska metoder eller behandlings
metoder samt efter utfall, som till exempel
smärta, förlängning av graviditet eller död.
I kartläggningen bedömdes evidens
och vetenskapliga kunskapsluckor utifrån
systematiska översikter. Resultaten har
redovisats i en rapport men tydliggörs även
i interaktiva kartor på SBU:s webbplats.
I de interaktiva kartorna får läsaren både
en överskådlig bild av evidens och veten
skaplig kunskap samtidigt som man genom
11

interaktiva valmöjligheter kan filtrera fram
specifik information för olika metoder och
även få fram enskilda systematiska över
sikter i kartan.
Uppdraget redovisades till Social
departementet i december 2020 och
i februari 2021 publiceras rapporten
Kartläggning av metoder för diagnostik och
behandling av graviditetskomplikationerna
hotande spontan förtidsbörd, graviditetsrelaterad bäckensmärta och intrahepatisk
cholestas.
Uppdrag om metoder för
diagnostik och behandling under
graviditet och förlossning
Under 2019 fick SBU två nya regerings
uppdrag inom kvinnohälsa och förlossning.
SBU arbetar med tre projekt inom ramen
för uppdragen; två utvärderingsrapporter
samt en så kallad SBU Kommenterar som
redan är publicerad:
• Förebyggande av depression under graviditet och efter förlossning. SBU har
sammanfattat och kommenterat en
systematisk översikt som har utvärderat
interventioner för att förebygga depres
sion under graviditeten och efter förloss
ningen. SBU publicerade rapporten i
mars 2020.
• Förlossningsbristningar – diagnostik
samt erfarenheter av bemötande och
information från vården. Bristningar i
bäckenbotten i samband med förloss
ning är vanligt förekommande. Hur
en förlossningsbristning diagnostiseras
och åtgärdas påverkar konsekvenserna
för kvinnan. Syftet med projektet är
att vetenskapligt utvärdera åtgärder
som främjar diagnostik av bristningar
vid vaginal förlossning. SBU ska även
studera vilka erfarenheter och/eller
upplevelser kvinnor har som vid förloss
ning får bristningar, och hur given vård,
information och bemötande i vårdsam
manhanget har påverkat dessa erfaren
heter och/eller upplevelser.
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• Förlossningsrädsla, depression och ångest
under graviditet. SBU ska utvärdera
det vetenskapliga underlaget avseende
metoder för identifiering och behandling
av förlossningsrädsla samt behandling
av lindrig till måttlig depression och
ångestsjukdom under graviditet ur ett
medicinskt, ekonomiskt, etiskt, socialt
och samhälleligt perspektiv. Rapporten
har avgränsats till mödrahälsovårdens
uppdrag och de psykosociala insatser
som kan ges där.
Uppdragen ska redovisas till Social
departementet i mars 2021.
Kunskapsläget avseende
psykisk ohälsa
År 2020 fick SBU ett regeringsuppdrag där
myndigheten utifrån identifierade kunskaps
luckor ska göra kunskapssammanställningar
inom området psykisk ohälsa, samt bistå
Socialstyrelsen med kunskapsunderlag
utifrån Socialstyrelsens regeringsuppdrag
inom psykisk ohälsa. SBU har fört dialog
med Socialstyrelsen om vilka nya kunskaps
underlag det finns behov av inom ramen för
deras arbete inom området psykisk ohälsa.
Dessutom medverkar SBU i den så kallade
BAS-gruppen där Folkhälsomyndigheten,
Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och
Regioner via månatliga möten samverkar
om frågor som rör psykisk ohälsa, för att
informera varandra om vad som pågår,
undvika dubbelarbete och att samarbeta där
det är möjligt.
SBU har startat nio projekt under 2020,
varav fyra har avslutats och publicerats
under året. De avslutade projekten är:
• Behandling av depression med transkraniell magnetstimulering med H-spole
(dTMS) – en uppdatering
• Diagnostik och behandling av uppgivenhetssyndrom hos barn
• Individanpassat stöd till arbete (IPS) för
personer med psykisk funktionsnedsättning
• Stöd till anhöriga efter suicid.
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De pågående projekten är:
• Inventering och analys av vetenskapliga
kunskapsluckor inom området psykisk
ohälsa. Utifrån de frågor som identi
fieras i inventeringen av vetenskapliga
kunskapsluckor beslutas sedan vilka
frågor som bör utredas eller utvärderas
inom regeringsuppdraget.
• Identifiering och prioritering av kunskapsbehov gällande barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård baserat på James Lind
Alliance metod.
• En uppdatering av SBU:s tidigare
utvärdering från 2013, Internetförmedlad
psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom.
• Ett underlag till kommande kunskaps
stöd om förlossningsvård, Identifiering av
kvinnor med möjliga depressions- och
ångestsyndrom under graviditet samt av
föräldrar med traumatiska förlossningsupplevelser.
• En utvärdering om återgång i arbete för
personer som är långtidssjukskrivna på
grund av psykiatrisk diagnos och personer
med försörjningsstöd, I arbete. Effekter
av arbetsmarknadsinsats vid långtidssjukskrivning eller ekonomiskt bistånd.
Uppdraget ska delredovisas till
Socialdepartementet årligen med start
i mars 2021 och slutredovisas i mars 2025.

effekter av diagnostiska metoder och
behandlingsmetoder för vestibulit. Bland
behandlingsmetoderna ingår både medi
cinska, psykologiska och fysioterapeutiska
metoder.
Uppdraget ska redovisas till
Socialdepartementet i juni 2021.

Utvärdera det vetenskapliga
stödet avseende metoder för att
diagnostisera och behandla vestibulit
SBU har ett pågående regeringsuppdrag
om att utvärdera det vetenskapliga stödet
avseende metoder för att diagnostisera och
behandla vestibulit.
Vestibulit är ett smärttillstånd som
drabbar främst unga kvinnor och innebär
smärta vid beröring av slemhinnan kring
slidöppningen. Tillståndet kan ha stor påverkan på sexuell funktion, allmänt välbe
finnande, relationer och livskvalitet. Många
av dem som är drabbade söker inte vård.
I SBU:s uppdrag ingår att göra systema
tiska översikter av positiva och negativa

Utvärdera det vetenskapliga
stödet avseende kejsarsnitt
på moderns önskan
SBU har under 2020 startat regeringsupp
draget om kejsarsnitt på moderns önskan
som också inkluderar kvalitativa samman
ställningar av patienters och vårdpersonals
upplevelser, samt hälsoekonomiska och
etiska aspekter. Det huvudsakliga syftet är
att få ännu bättre precisering av risker och
fördelar med ett kejsarsnitt, utan någon
egentlig medicinsk indikation, på moderns
önskan.
Uppdraget ska redovisas till
Socialdepartementet i december 2021.
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Utvärdera det vetenskapliga
stödet avseende metoder för att
diagnostisera och behandla lipödem
SBU har efter ett uppdrag från regeringen
påbörjat arbetet med att utvärdera det
vetenskapliga stödet för diagnostik och
behandling av lipödem, samt att utvärdera
upplevelser och erfarenheter av att få en
diagnos eller en behandling, samt vårdens
erfarenheter av att vårda en individ med
lipödem.
Lipödem drabbar framför allt kvinnor
vid hormonella förändringar såsom pubertet,
graviditet och menopaus. Tillståndet karak
teriseras av smärta och tryckömhet på lår,
underben och armar. Majoriteten av patien
terna har ett högt BMI och det kan därmed
vara svårt att skilja lipödem från fetma.
Hälsoekonomiska och etiska aspekter
samt möjligheter för framtida forskning
ska också belysas i denna utvärdering.
Uppdraget ska redovisas till
Socialdepartementet i juni 2021.
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Kartläggning av metoder för
behandling av psykisk ohälsa
som följd av förlossning
Under 2020 fick SBU flera regeringsupp
drag inom kvinnohälsa och förlossning.
Ett av dessa uppdrag gällde kartläggning av
metoder för behandling av psykisk sjukdom
efter förlossning. Syftet är att identifiera
vilka områden där det finns tillförlitlig och
sammanställd vetenskaplig kunskap och
vilka områden där sådan kunskap saknas.
Resultatet av kartläggningen Behandling av
psykisk sjukdom efter graviditet blir en karta
som visar var det finns, respektive saknas,
tillförlitliga sammanställda forsknings
resultat (systematiska översikter).
Uppdraget ska redovisas till Social
departementet i december 2021.
Utvärdera metoder för att
behandla och rehabilitera
personer med fibromyalgi
SBU ska enligt uppdraget utvärdera behand
ling och rehabilitering av fibromyalgi – ett
tillstånd med en mycket hög andel kvinnor.
Personer med fibromyalgi har utbredd
smärta och lider ofta också av utmattande
trötthet. Tillståndet kan få stora konse
kvenser för den drabbade med nedsatt fysisk
och psykisk funktion och livskvalitet. Flera
olika insatser, som prövas var och en för sig
eller i kombination med varandra, kan bli
aktuella vid behandling och rehabilitering.
SBU utvärderar därför effekter både av
enskilda behandlingsinsatser och av behand
lingsprogram för personer med fibromyalgi.
Projektet förväntas ge bättre kunskaper om
insatsernas effekter för att lindra smärta,
bibehålla och förbättra funktion och för att
uppnå en så god livskvalitet som möjligt,
när de används för behandling och rehabili
tering av vuxna personer med fibromyalgi.
Uppdraget ska redovisas till Social
departementet i december 2021.
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Utvärdera komplexa
långvariga smärttillstånd
Regeringen har gett SBU i uppdrag att
utvärdera komplexa interventioner vid
långvarig smärta – ett tillstånd som är vanli
gare hos kvinnor än hos män. Personer med
långvarig smärta behöver ofta flera insatser
som tillsammans kan bidra till att upprätt
hålla och förbättra funktion och livskvalitet
trots smärttillståndet. I det här projektet
utvärderar SBU samordnade insatser som
kombinerar olika behandlingsmodaliteter,
som till exempel medicin, psykologi och
fysioterapi, och som används för rehabilite
ring av komplexa smärttillstånd. Målet är
bättre kunskap om metodernas effekter på
smärta, psykisk och fysisk funktion och på
livskvalitet när de används för rehabilitering
av vuxna som lever med långvariga smärttillstånd.
Uppdraget ska redovisas till Social
departementet i december 2021.
Utvärdera insatser för att främja
psykisk hälsa och förebygga psykisk
ohälsa och suicid bland barn och unga
SBU har fått i uppdrag att utvärdera
insatser för att främja psykisk hälsa och
förebygga psykisk ohälsa och suicid bland
barn och unga. I uppdraget ingår att utvär
dera program som kan stödja en god psykisk
hälsa hos barn och ungdomar upp till 18 års
ålder. Arbetet är uppdelat i tre delprojekt
om program, varav de två första har startat
under 2020:
• Program för att förebygga psykisk ohälsa.
Projektet är en uppdatering av en tidi
gare rapport publicerad av SBU 2010.
Utvärderingen gäller såväl effekter av
programmen som deras möjliga använd
barhet i Sverige.
• Program för att förebygga suicid och suicidförsök. Projektet är en uppdatering och
utvidgning av en tidigare rapport pub
licerad av SBU 2015 om skolbaserade
program för att förebygga självskade
beteende inklusive suicidförsök.
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• Främjande av psykiskt välbefinnande hos
barn och unga. Detta tredje delprojekt
startar 2021, förarbete har gjorts under
2020.
De två första delprojekten ska redovisas till
Socialdepartementet i oktober 2021 och det
tredje i oktober 2022.
Utvärdera det vetenskapliga stödet
avseende metoder för att behandla
rektusdiastas
Utifrån regeringsuppdraget har SBU
påbörjat en utvärdering av det vetenskapliga
stödet för metoder för att behandla rektus
diastas. Tillståndet drabbar ofta kvinnor
i samband med graviditet men kan även
uppkomma av andra orsaker, till exempel
efter kraftig viktnedgång, och kännetecknas
av att de raka främre magmusklerna går isär.
En bestående rektusdiastas kan ge besvär
som exempelvis smärta i rygg och bäcken,
nedsatt funktionsförmåga och livskvalitet.
Förutom att utvärdera effekter av olika
behandlingsinsatser kommer utvärderingen
även att analysera metoderna ur ett hälso
ekonomiskt perspektiv och belysa etiska
aspekter med koppling till tillståndet.
Uppdraget ska redovisas till Social
departementet i maj 2022.
Underlag inför en kommande
nationell strategi inom området
psykisk hälsa och suicidprevention
Regeringen har gett Socialstyrelsen och
Folkhälsomyndigheten i uppdrag att, i
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nära samverkan med flera andra myndig
heter och däribland SBU, inkomma med
underlag inför en kommande nationell
strategi inom området psykisk hälsa och
suicidprevention. De samverkande myndig
heterna ska göra en individuell analys av
nuläget samt av de långsiktiga behoven
inom det egna verksamhetsområdet. Analy
serna ska redovisas till Socialstyrelsen samt
Folkhälsomyndigheten senast september
2021, och slutredovisning sker 2023.
Tre möten har genomförts och anvis
ningar för hur alla myndigheter ska ta sig
an uppdraget har utformats. SBU:s arbete
har under året fokuserats på att samman
ställa SBU:s relevanta publikationer.
Uppdrag om beredskapsjobb
och praktikplatser
SBU har tagit emot två personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga för praktik under året. Dessa
praktikanter har kunnat bidra med sin
kunskap i SBU:s arbete. Det finns en stor
vilja hos SBU:s personal att erbjuda den
här möjligheten till praktik.
SBU har inte haft möjlighet att ta emot
några nyanlända arbetssökande för praktik
under året. SBU undersöker kontinuerligt
möjligheten att ta emot personer som står
långt ifrån arbetsmarknaden, inklusive
nyanlända och personer med funktionsnedsättning.
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Särskilda återrapporteringskrav
Upplysningstjänst för vården
SBU ska tillhandahålla en upplysningstjänst
dit hälso- och sjukvårdspersonal kan vända
sig med verksamhetsanknutna frågeställ
ningar som kräver en snabb utvärdering av
det vetenskapliga underlaget inom området.
Under 2020 har det inkommit 54 frågor
(2019: 55 st.) och 40 svar (2019: 42 st.) har
tagits fram. De flesta besvarade frågor har
publicerats på SBU:s webbplats. SBU har
sammanställt fem svar på covid-19-relaterade
frågor från Socialstyrelsen krisledningsgrupp.
I det akuta läget med krav på snabba svar
användes en ny arbetsprocess som i viss mån
kommit att bli permanent.
Upplysningstjänsten har under 2020
fortsatt att ta fram vetenskapliga underlag till
Metodguiden för socialt arbete på Social
styrelsen, för vidare förmedling till social
tjänstens verksamhet. Det görs istället för
att besvara frågor direkt från socialtjänsten
för att verksamheterna ska kunna få mer

faktaruta 2.2 SBU:s upplysningstjänst.
Upplysningstjänsten arbetar i direkt dialog
med vården och socialtjänsten genom att
besvara avgränsade frågor. Det ger en unik
möjlighet att snabbt stödja beslutsfattare som
behöver kunskapsunderlag inför strategiska
beslut. Omfattningen på svaren är anpassade
efter frågeställarens och målgruppens behov.
Urval och granskning av litteratur är begränsad
jämfört med SBU:s utvärderingsrapporter och
arbetet utförs till stor del av SBU:s medarbetare.
Metodiken möjliggör en betydligt snabbare
process än för en systematisk litteraturöversikt
och målet är att ge ett svar inom ett par månader.
• SBU:s upplysningstjänst identifierar och
redovisar sammanställd forskning (systematiska
översikter) som svar på en avgränsad fråga.
• Risken för bias bedöms (systematiska fel)
i systematiska översikter och författarnas
slutsatser från översikter presenteras med låg
eller måttlig risk för bias.
• I svaret görs ingen sammanvägning av resultat
eller bedömning av vetenskaplig tillförlitlighet.
• Primärstudier identifieras då det är relevant
men det görs ingen bedömning av risk för
bias och av den anledningen presenteras inga
resultat.
• Vid behov bedöms kvalitet och överförbarhet
av resultat i hälsoekonomiska studier.
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vägledning utifrån studiernas resultat och
överförbarheten till svenska förhållanden.
Andra myndigheter vars frågor besvarats
under 2020 är Myndigheten för vårdoch omsorgsanalys och Myndigheten för
familjerätt och föräldraskapsstöd.
Upplysningstjänsten har utöver det
sammanställt svar till frågeställare inom
hälso- och sjukvården. Enligt en anonym
enkätundersökning till frågeställare från
hälso- och sjukvården var samtliga respon
denter nöjda med omfattningen på svaret
från upplysningstjänsten. Dessa svar användes av frågeställarna som underlag för rutiner
och för internt förbättringsarbete. Två av
svaren användes som underlag för beslut.
Internationella kunskapsöversikter
och utvärderingar
SBU ska enligt regleringsbrevet redovisa
myndighetens arbete med att granska och
tillgängliggöra internationella kunskaps
översikter. SBU sammanfattar och kom
menterar kunskapsöversikterna utifrån ett
svenskt perspektiv. Dessa rapporter, så
kallade SBU Kommenterar, ger möjlighet
att stödja beslutsfattare som behöver underlag för sina beslut. Metodiken innebär en
snabb och kostnadseffektiv process. Under
2020 har tio (2019: 12 st) SBU Kommenterar publicerats, vilka redovisas på sida 19
och framåt.
Med målsättning att framöver göra fler
högkvalitativa kunskapsöversikter tillgängliga har SBU under 2020 gjort målgrupps
undersökningar som visar att målgrupperna
(brukare, forskare, verksamma praktiker/
kliniker och beslutsfattare) har mycket skif
tande behov och att SBU behöver förhålla
sig till detta. Under året har även arbete
påbörjats med att utveckla omfattningen
och strukturen på rapportens format i syfte
att göra rapporterna tydligare.
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Korta resultat ur publicerade rapporter
och överlämnade underlag
SBU Utvärderar
Behandling av depression med
transkraniell magnetstimulering med
H-spole (dTMS) – en uppdatering

SBU har uppdaterat en rapport från 2015.
Uppdateringen visar att patienter med
svårbehandlad depression som behandlas
med djup transkraniell magnetstimulering
(dTMS) möjligen blir symtomfria i högre
utsträckning än patienter som behandlas
med overksam spole. Det är inte tillräckligt
utvärderat hur effekten av dTMS står sig
jämfört med annan behandling.
Projektet inleddes i februari 2020 och
rapporten publicerades i november 2020.
Insatser i öppenvård för att förebygga
ungdomars återfall i brott

I rapporten presenterar SBU det vetenskap
liga underlaget som finns för socialtjänstens
och barn- och ungdomspsykiatrins öppen
vårdsinsatser när det gäller effekter på fortsatt kriminalitet hos ungdomar (12–18 år).
Resultaten visar att ingen specifik öppenvårdsinsats är mer effektiv än det de jämförs
med när det gäller att förebygga återfall i
brott. Öppenvårdsinsatser verkar dock mer
effektiva när de är omfattande och intensiva.
Resultaten har SBU presenterat på flera
konferenser och en film har spelats in för
att tillgängliggöra rapportens resultat.
Projektet inleddes i september 2018 och
underlaget överlämnades till Socialstyrelsen
under 2019. SBU publicerade därefter en
rapport i mars 2020.
Läkemedelsbehandling av vanliga
smärttillstånd hos äldre personer

SBU:s utvärdering visar att läkemedel mot
vanliga och långvariga smärttillstånd hos
äldre personer i genomsnitt har en mycket
liten effekt jämfört med placebo. De utvär
derade läkemedlen är dessutom behäftade
årsredovisning för sbu 2020

med biverkningar, som i ovanliga fall kan
vara allvarliga. Det är viktigt att sådan
behandling löpande och individuellt följs
upp. Äldre personer med smärta upplever
att de blir förringade och inte tagna på
allvar i mötet med vården, just på grund av
att de är gamla. Det kan vara motiverat att
undersöka och vid behov förbättra vård
personalens attityder till smärta hos äldre.
Det behövs välgjorda studier av smärtlind
rande läkemedel hos äldre personer som är
multisjuka.
Projektet inleddes i oktober 2017 och
rapporten publicerades i september 2020.
SBU Kartlägger
Kartläggning av metoder för diagnostik och
behandling av graviditetskomplikationerna
hotande spontan förtidsbörd, graviditetsrelaterad bäckensmärta och intrahepatisk
cholestas

Kartläggningen inkluderar tre olika gravidi
tetskomplikationer: hotande spontan för
tidsbörd, graviditetsrelaterad bäckensmärta
och intrahepatisk cholestas.
För hotande spontan förtidsbörd identi
fierades både evidens och vetenskapliga
kunskapsluckor. Exempelvis finns det viss
evidens för att vissa läkemedel som stannar
upp värkarbetet kan förlänga graviditeten,
men det saknas vetenskaplig kunskap för
om sängvila kan förlänga graviditeten vid
hotande spontan förtidsbörd.
För graviditetsrelaterad bäckensmärta
identifierades både evidens och vetenskap
liga kunskapsluckor. Viss evidens finns för
att bålstabiliserande träning, bäckenbälte
eller akupunktur kan lindra smärta och
förbättra funktion. Det saknas vetenskaplig
kunskap för en metod som kan diagnostisera
bäckensmärta.
För intrahepatisk cholestas identifie
rades både viss evidens och vetenskapliga
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SBU Bereder
Apnétest vid diagnostik av total hjärninfarkt

SBU har tagit fram ett vetenskapligt underlag
till Nationellt Donationscentrum på Social
styrelsen för kommande uppdatering av
föreskrifter och allmänna råd om att fast
ställa människans död. Projektet genom
fördes i form av en systematisk översikt.
Översikten visade att riskerna för allvarliga
komplikationer i samband med apnétest på
vuxna är låg, under 3 procent. Det fanns för
få studier för att uppskatta riskerna för barn
men inget i underlaget antydde att riskerna
är högre.
Projektet inleddes i januari 2019 och
rapporten publicerades i maj 2020.
Core outcome sets inom förlossningsvård
– sammanställning och analys av studier

SBU har inventerat och sammanställt
studier som prioriterat utfall, så kallade
core outcome set (COS), inom området
förlossningsvård. Ett core outcome set
innebär att man för en sjukdom eller ett
tillstånd kommer överens om ett mindre
antal utfall med särskilt viktig betydelse.
Projektet inleddes i juni 2019 och rap
porten publicerades i februari 2020.

tionellt och i Sverige, som verkar undersöka
långvariga symtom vid covid-19 på olika sätt.
Projektet inleddes i juli 2020 och
rapporten publicerades i december 2020.
Nukleärmedicinska metoder som stöd
för diagnosen total hjärninfarkt

SBU har tagit fram ett vetenskapligt underlag till Nationellt Donationscentrum på
Socialstyrelsen för kommande uppdatering
av föreskrifter och allmänna råd om att
fastställa människans död. Projektet genom
fördes i form av en systematisk översikt.
Översikten visade att undersökning av
hjärnan med gammakamera och 99mTc
HMPAO har samma diagnostiska tillförlit
lighet som fyrkärlsangiografi för total hjärn
infarkt (måttlig tillförlitlighet). Resultatet
gäller för vuxna och barn över två år. Få
studier har undersökt barn under två år
men resultaten tyder på att diagnostiken
blir mer osäker.
Projektet inleddes i december 2018 och
rapporten publicerades i maj 2020.
Samband mellan snus, e-cigaretter
och tobaksrökning

SBU har tagit fram ett vetenskapligt
underlag till Folkhälsomyndigheten om
sambandet mellan att använda snus eller
e-cigaretter och tobaksrökning. Rapporten
visar att bland personer som använder snus
eller e-cigaretter är det fler som med tiden
även börjar använda röktobak än bland
personer som inte använder snus eller
e-cigaretter. Bland personer som röker
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kunskapsluckor. Viss evidens för effekten
eller avsaknad av effekt av läkemedel, men
vetenskapliga kunskapsluckor för andra
läkemedel eller egenvård.
Projektet inleddes i januari 2020 och
redovisades till Socialdepartementet i
december 2020. Rapporten publiceras i
februari 2021.

Långvariga symtom vid covid-19

SBU:s rapport visar att det finns veten
skapliga studier som beskriver långvariga
symtom, både självrapporterade upplevelser
och kliniska fynd, men också att endast en
studie kunde identifieras om behandling
eller rehabilitering av patienter med lång
variga symtom vid covid-19. Däremot pågår
eller planeras många studier, både interna
18
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tobak och som även börjat använda snus
eller e-cigaretter går det inte att dra några
slutsatser om det finns något samband med
förändrade rökvanor eller inte.
Projektet inleddes i augusti 2018 och
rapporten publicerades i juni 2020.
Stöd till unga som ska flytta från
placering i social dygnsvård

SBU har, efter förfrågan från Socialstyrelsen,
gjort en systematisk översikt om huruvida
stöd till unga som ska flytta från social
dygnsvård kan underlätta deras övergång
till ett självständigt liv och om stödet
har positiva effekter på deras framtida
livssituation.
Rapporten visar att stöd i form av Inde
pendent Living Services (ILS) kan förbättra
ungdomarnas boendesituation, hjälpa dem
till en gymnasieexamen och påbörja en
eftergymnasial utbildning, leda till ett arbete
samt öka deras självbestämmande och livs
kvalitet. SBU kan inte uttala sig om ILS har
någon påverkan på fysisk och psykisk hälsa,
på förekomsten av beteendeproblem, vålds
utsatthet eller socialt stöd.
Projektet inleddes i maj 2019 och rap
porten publicerades i september 2020.
Vad är viktigt att mäta i forskning som
undersöker behandling av depression
under och efter graviditet – framtagande
av ett core outcome set

SBU har låtit relevanta intressenter (framför
allt patienter, forskare samt vårdpersonal)
från Sverige såväl som andra länder fast
ställa vilka utfall som ska ingå i ett core
outcome set för framtida forskningsstudier
om behandling av depression under samt
efter graviditet.
Projektet inleddes i juni 2019 och rap
porten publicerades i juni 2020.
Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens
nationella riktlinjer för tandvård

SBU har under året överlämnat underlag till
Socialstyrelsen för 24 så kallade tillstånds-
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och åtgärdspar till Socialstyrelsens nationella
riktlinjer för tandvård. Underlaget handlar
bland annat om metoder för förebyggande
av karies samt för behandling av karies,
tandlossning, infektioner i tänder eller
infektioner kring implantat, lägesbestäm
ning av tänder med hjälp av röntgenologiska
metoder, och behandlingsstrategier för
personer i behov av särskilt stöd.
Projektet inleddes i januari 2019 och
underlaget överlämnades till Socialstyrelsen
i januari 2020.
Vetenskapligt underlag till
Socialstyrelsens nationella riktlinjer
för rörelseorganens sjukdomar

För uppdatering av Socialstyrelsens natio
nella riktlinjer om rörelseorganens sjuk
domar har SBU tagit fram vetenskapligt
underlag för ett antal tillstånds- och
åtgärdspar för områdena osteoporos och
artros samt hälsoekonomiska underlag för
områdena artros, reumatoid artrit, psoriasis
artrit och ankyloserande spondylit. Dessa
överlämnades successivt till Socialstyrelsen
under perioden 2017–2019.
Under 2020 har SBU bland annat gjort
uppdaterade litteratursökningar och
rapporten publicerades i april 2020.
SBU Kommenterar
Beteendeförändrande tekniker
för att öka fysisk aktivitet vid
fysisk funktionsnedsättning

Beteendeförändrande tekniker kan öka
fysisk aktivitet för personer med fysiska
funktionsnedsättningar. Effekten är större
för aktiviteter som bygger på eller testar en
specifik teori och som använder återkopp
ling och självmonitorering. Flera eller mer
intensiva beteendeförändrande tekniker
innebär inte bättre effekt. Det går inte att se
några skillnader som beror på olika typer
av funktionsnedsättningar, vem som
leder träningen eller under vilka former
träningen ges.
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Projektet inleddes i september 2019 och
rapporten publicerades i april 2020.
Effekt av botulinumtoxin vid
kronisk och episodisk migrän

Botulinumtoxin kan möjligtvis minska
antalet dagar med kronisk migrän per
månad med tre dagar. För personer med
episodisk migrän går det inte att bedöma
om botulinumtoxin minskar antalet dagar
med migrän.
Projektet inleddes i februari 2020 och
rapporten publicerades i juni 2020.
Effekt av förebyggande behandling
med CGRP-hämmare vid migrän

En förebyggande behandling med CGRPhämmarna eptinezumab, erenumab, fre
namezumab och galcanezumab minskar
migrän på kort sikt, det vill säga mindre än
tre månader.
Projektet inleddes i november 2019 och
rapporten publicerades i augusti 2020.
Extrakorporeal membranoxygenering
(ECMO) vid lungsvikt (ARDS)

Dödligheten vid akut svår lungsvikt
(ARDS) blir lägre då patienten får andnings
hjälp med så kallad V-V ECMO än då man
enbart sätter in konventionell mekanisk
ventilation med respirator.
Projektet inleddes i mars 2019 och
rapporten publicerades i februari 2020.
Förebyggande av depression under
graviditet och efter förlossning

Psykologisk behandling så som kognitiv
beteendeterapi (KBT) och interpersonell
psykoterapi (IPT) under graviditeten eller
efter förlossningen minskar troligen risken
för depression. Sammantaget minskade
de psykologiska behandlingarna risken för
depression med cirka 40 procent.
Projektet inleddes i september 2019 och
rapporten publicerades i mars 2020.
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Individanpassat stöd till arbete (IPS) för
personer med psykisk funktionsnedsättning

Jämfört med traditionell arbetsrehabilite
ring ökar individanpassat stöd till arbete
(IPS) troligen möjligheten för personer
med psykisk funktionsnedsättning att få en
anställning på den öppna arbetsmarknaden.
Med ett undantag fungerar IPS lika bra i
länder med olika välfärdssystem respektive
arbetsmarknad; ett starkt rättsligt skydd
mot uppsägning, såsom i Sverige, innebär
en något svagare effekt av IPS.
Projektet inleddes i augusti 2020 och
rapporten publicerades i oktober 2020.
Musikbaserade terapeutiska insatser
för personer med demenssjukdom

Musikbaserade terapeutiska insatser om
minst fem tillfällen minskar troligen depres
siva symtom och beteendeproblem hos
personer med demenssjukdom. I fråga om
känslomässigt välbefinnande, livskvalitet
samt oro visar översikten möjligen en
gynnsam effekt på kort sikt. När det gäller
agitation, aggression respektive kognitiv
förmåga är effekten möjligtvis liten eller
obefintlig. Det går inte att bedöma effekten
på socialt beteende på varken kort eller
lång sikt.
Projektet inleddes i september 2019 och
rapporten publicerades i mars 2020.
Palivizumab som förebyggande behandling
mot respiratoriskt syncytialvirus
(RS-virus) – kostnadseffektivitet

På grund av heterogena resultat uppvisar
internationell litteratur en osäkerhet gällande
kostnadseffektiviteten av palivizumab. Den
kommenterade översikten är inte tillräcklig
för att ifrågasätta svenska riktlinjer ur ett
hälsoekonomiskt perspektiv gällande för
tidigt födda barn före 26 fullbordade gravi
ditetsveckor utan underliggande diagnoser,
som enligt rådande riktlinjer idag inte bör
behandlas med palivizumab.
Projektet inleddes i oktober 2019 och
rapporten publicerades i juni 2020.
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Screening och beteendeförändrande
stödsamtal (counselling) för att minska
ohälsosam alkoholkonsumtion

Det finns screeninginstrument som kan användas inom primärvård för att identifiera
vuxna och troligen även ungdomar med
ohälsosam alkoholkonsumtion. Beteende
förändrande stödsamtal har troligen en
begränsad effekt på förekomsten av fortsatt
ohälsosam alkoholkonsumtion för vuxna.
Kunskapen är otillräcklig för att bedöma om
enbart screening, utan åtföljande behandling,
minskar fortsatt alkoholkonsumtion, liksom
om det finns ohälsosamma effekter av att
screena.
Projektet inleddes i maj 2020 och
rapporten publicerades i augusti 2020.
Träning för att lindra primär dysmenorré

Resultatet visar att 45 till 60 minuters fysisk
aktivitet två till tre gånger i veckan, oavsett
träningsform eller om träningsintensiteten
är hög eller låg, möjligen kan lindra mens
smärta hos unga kvinnor med ungefär 25
procent jämfört med ingen träning.
Projektet inleddes i november 2019 och
rapporten publicerades i mars 2020.
SBU:s upplysningstjänst
Under 2020 har 40 svar (2019: 42 st.) från
SBU:s upplysningstjänst tagits fram. 37 av
dessa var omfattande svar och publicerades
på SBU:s webbplats och tre var kortare
bestående av en litteraturlista som tagits
fram efter en strukturerad litteratursökning
och relevansgranskning. Sjutton av svaren
från upplysningstjänsten har överlämnats
till Socialstyrelsen, två svar till Myndigheten
för familjerätt och föräldraskapsstöd och
ett svar till Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys.
Här redovisas endast de svar som resul
terat i ett underlag till annan myndighet.
Utöver de svar som presenteras har upp
lysningstjänsten besvarat frågor direkt från
hälso- och sjukvården.
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Diagnostik och behandling av
uppgivenhetssyndrom hos barn

Upplysningstjänsten har svarat på en fråga
från Socialstyrelsen om vilka vetenskapliga
studier som finns om diagnostik och behand
ling av uppgivenhetssyndrom hos barn.
Efter litteratursökning och granskning har
upplysningstjänsten varken identifierat
någon relevant systematisk översikt eller
någon relevant primärstudie om tillförlit
ligheten vid diagnostik eller effekter av
behandling vid uppgivenhetssyndrom.
Projektet inleddes i oktober 2019 och
svaret publicerades i januari 2020.
Insatser för bättre psykisk och
fysisk hälsa hos adopterade barn

Myndigheten för familjerätt och föräldra
skapsstöd har ställt frågan om vilka veten
skapliga studier som finns om insatser för
att stödja adopterade barns psykiska och
fysiska hälsa. SBU:s upplysningstjänst har
efter litteratursökning och granskning
inkluderat en systematisk översikt i svaret.
Författarna till översikten drog slutsatsen
att forskningsområdet består av ett fåtal
studier och att studierna har ett flertal
brister vilket påverkar tilltron till deras
resultat.
Projektet inleddes i augusti 2020 och
svaret publicerades i december 2020.
Medgivandeutredning vid
internationella adoptioner

Myndigheten för familjerätt och föräldra
skapsstöd önskar ta fram en nationellt
enhetlig metod för medgivarutredning för
adoption till de olika familjerättsenheterna.
Upplysningstjänsten har besvarat frågan om
vilka vetenskapliga studier som finns om
användandet av medgivandeutredningar av
personer som önskar adoptera. Fem primär
studier som använder tre olika metoder för
utredning har identifierats och beskrivs kort
fattat i svaret.
Projektet inleddes i januari 2020 och
svaret publicerades i mars 2020.
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Stöd till anhöriga efter suicid

Upplysningstjänsten har svarat på en fråga
från Socialstyrelsen om vilken samman
ställd forskning som finns om effekter
av olika typer av stöd till anhöriga efter
suicid. I svaret redovisas resultat från tre
systematiska översikter. Författarna till
översikterna menar att det finns studier
som visar viss minskning av sorgens
intensitet och suicidrisk av stödinsatser
och behandling men att det sammantaget
endast finns svag evidens för effekterna.
Svaret ingår som en del i SBU:s regerings
uppdrag om psykisk ohälsa (sida 12).
Projektet inleddes i september 2020 och
svaret publicerades i december 2020.
Undanträngningseffekter eller
avlastning i den offentliga vården
genom privata sjukvårdsförsäkringar

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
har ett regeringsuppdrag rörande privata
sjukvårdsförsäkringar. Frågan till upplys
ningstjänsten avgränsas till vilken veten
skaplig kunskap som finns om effekten av
privata sjukvårdsförsäkringar på jämlikhet
och produktion, kapacitet eller använd
ningen av offentlig vård. Upplysnings
tjänsten har utfört litteratursökning i flera
databaser, relevansgranskat titlar och sam
manfattningar, och därefter levererat
en lista med potentiellt relevanta artiklar till
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.
Projektet inleddes i februari 2020 och
underlaget överlämnades samma månad.
Svar på covid-19-relaterade frågor

Upplysningstjänsten har tagit emot covid-19relaterade frågor från Socialstyrelsens krisled
ningsgrupp för covid-19 som har resulterat
i fem svar som beskrivs nedan. I det akuta
läget med krav på snabba svar som inne
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fattade både översikter och primärstudier
användes en ny arbetsprocess med flera
utredare och en extern sakkunnig i projekt
gruppen, oberoende granskning av littera
turen av minst två utredare, ett utförligare
svarsformat, samt utökad intern granskning
av svaret i SBU:s kvalitetssäkringsgrupp.
Upplysningstjänstens svar har använts av
Socialstyrelsens krisledningsgrupp och
Socialstyrelsen hänvisar till dessa svar på sin
webbsammanställning av frågor och svar
om att begränsa smittspridning och som
information och stöd till vården.
Clinical Frailty Scale för prediktion av död,
framtida funktionsnivå och livskvalitet
för personer i behov av intensivvård

Upplysningstjänsten har besvarat en fråga
om huruvida Clinical Fraility Scale (CFS)
predicerar död, framtida funktionsförmåga
eller livskvalitet för personer i behov av
intensivvård, på grund av luftvägsinfektion
eller annan orsak. Metoden används för
bedömning av skörhet hos äldre för att
förutsäga vårdbehov och förväntad återstående livslängd. I svaret redogörs för
resultat från elva primärstudier som
bedömdes ha låg eller måttlig risk för bias
för minst ett utfall. Ingen av studierna
undersökte personer som enbart hade
luftvägsinfektion. Studierna visar att CFS
bara till viss del kan predicera utfall som
död, funktionsförmåga och livskvalitet hos
intensivvårdpatienter.
Projektet inleddes i mars 2020, underlag
överlämnades i april och svaret publicerades
i juni 2020.
Effekt av icke-invasiv ventilering vid akut
andningsinsufficiens orsakad av coronavirus

I ett svar om behandlingseffekterna av
CPAP (continuous positive air pressure)
årsredovisning för sbu 2020

eller BiPAP (bi positive airway pressure)
identifierade upplysningstjänsten en studie
där icke-invasiv ventilering jämförts med
invasiv ventilering hos patienter med MERS.
Författarna fann att icke-invasiv ventilering
inte var associerat med någon statistiskt
signifikant skillnad i död och att nästan
alla deltagare som initialt behandlats med
icke-invasiv ventilering var tvungna att
övergå till invasiv ventilering.
Projektet inleddes i mars 2020, under
laget presenterades i april och svaret publi
cerades i juni 2020.
Koagulationspåverkan vid
infektion med coronavirus

Upplysningstjänsten har besvarat en fråga
från Socialstyrelsen rörande smittorisk vid
invasiv ventilering, CPAP eller BiPAP, nebu
lisator eller högflödesgrimma. Upplysnings
tjänsten fann inga systematiska översikter
eller primärstudier som inte hade hög risk
för bias. Det fanns dessutom mycket få
studier om SARS-CoV-2. Resultaten från
studierna gav därmed inga entydiga svar på
frågorna om smittorisk. I svaren ges en över
gripande beskrivning av de primärstudier
som identifierats.
Projektet inleddes i mars 2020, under
laget överlämnades i april och svaret publi
cerades i juni 2020.
Risk för smittspridning vid behandling
med nebulisator eller högflödesgrimma

I svaret redovisas de primärstudier som
studerat spridning av aerosoler eller smitt
spridning vid användning av nebulisator
eller högflödesgrimma i sjukhusmiljö. Ingen
signifikant skillnad i aerosolbildning mellan
högflödesgrimma och syrgasmask kunde
påvisas i den enda kliniska studien som
identifierades. En identifierad klinisk studie
om smittspridning vid behandling med
nebulisator handlade om patienter infekte
rade med SARS-CoV-2 och fyra andra om
SARS-CoV-1. Resultaten från dessa studier
gav ingen entydig bild av om det finns en
ökad risk för smittspridning eller inte.
Projektet inleddes i april 2020, underlag
överlämnades i maj och svaret publicerades
i juni 2020.
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Upplysningstjänsten har besvarat frågor
rörande coronavirusets påverkan på koagulation och hur det i sin tur har betydelse för
behandling med antikoagulantia. Två systematiska översikter har inkluderats. Samman
taget framgick att koagulationsrubbningar
var vanliga, och att tromboemboliska
komplikationer förekommer förhållandevis
ofta vid infektion med SARS-CoV-2-virus.
Två studier visade på en effekt av före
byggande antikoagulantiabehandling på
mortalitet för patienter med tydligt för
ändrade koagulationsvärden, men inte för
hela patientgruppen med covid-19. Ingen
studie identifierades om behandling av
covid-19-patienter med redan pågående
antikoagulantiabehandling.
Projektet inleddes i april 2020 och svaret
publicerades i juni 2020.

Risk för smittspridning vid behandling med
icke-invasiv ventilering med CPAP eller BiPAP
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Svar till underlag för Metodguiden

Upplysningstjänsten har publicerat åtta svar
som ligger som underlag till Socialstyrelsens
databas för metoder som används inom
socialtjänsten. Databasen är ämnad som ett
stöd till de som arbetar inom socialtjänsten
och innehållet behöver uppdateras regel
bundet. I databasen hänvisar Socialstyrelsen
till upplysningstjänstens svar. SBU har
under 2020 besvarat frågan om vilka veten
skapliga studier och sammanställd kunskap
som finns om följande metoder:
• Ett nytt vägval, ett program för unga
som riskerar att återfalla i kriminalitet
• Föräldrastegen för föräldrar med barn
i åldern 13–17 år
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• Ersta Vändpunktens barnprogram
• Förebyggande hembesök hos äldre
• CAP (children are people too), ett
program för barn som är anhöriga till
missbrukare
• Iowa Strengthening Families Program för
föräldrar med barn i de tidiga tonåren
• Familjerådslag inom socialtjänsten
• Marte meo, en samspelsbehandling med
videokamera som verktyg.

årsredovisning för sbu 2020

Pågående projekt
SBU Utvärderar
Planerad publicering 2021:
• Arbetsmiljöns betydelse för besvär och
sjukdom i nacke, axlar, armar, armbågar,
underarmar och händer
• Behandling och diagnostik av vestibulit
• Behandling och rehabilitering
av personer med fibromyalgi
• Förlossning med av den gravida kvinnan
önskat kejsarsnitt – fördelar och nack
delar för moder och barn
• Förlossningsbristningar – diagnostik
samt erfarenheter av bemötande och
information från vården
• Förlossningsrädsla, depression och
ångest under graviditet
• Hormonbehandling vid könsdysfori –
effekter och bieffekter
• Internetförmedlad psykologisk
behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom
• Komplexa interventioner vid långvarig
smärta
• Kontinuitet i vården
• Mat vid diabetes
• Metoder för att diagnostisera och
behandla lipödem
• Program för att förebygga psykisk ohälsa
• Program för att förebygga suicid och
suicidförsök.
Planerad publicering 2022:
• Hjälpmedel avseende rörelse och
förflyttning för personer med varaktigt
nedsatt rörelseförmåga
• I arbete. Effekter av arbetsmarknads
insats vid långtidssjukskrivning eller
ekonomiskt bistånd
• Behandling av rektusdiastas.
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SBU Kartlägger
Planerad publicering 2021:
• Behandling av psykisk sjukdom efter
graviditet
• Kartläggning av metoder för tandvården
– en kartläggning av systematiska över
sikter om metoder för prevention, diag
nostik och behandling av tillstånd och
sjukdomar som handhas av tandvården.
SBU Bereder
Planerad publicering 2021:
• Identifiering av kvinnor med möjliga
depressions- och ångestsyndrom under
graviditet samt av föräldrar med trauma
tiska förlossningsupplevelser
• Inventering och analys av vetenskapliga
kunskapsluckor inom området psykisk
ohälsa
• Screening för spinal muskelatrofi (SMA)
• Underlag till nationella riktlinjer för
neuropsykiatriska funktionsnedsätt
ningar (NPF)
• Underlag till nationella riktlinjer för
tandvård.
SBU Kommenterar
Planerad publicering 2021:
• Insatser för anställning för personer med
kognitiv funktionsnedsättning
• Kortisonspruta vid hälsporre.
Prioritering av vetenskapliga
kunskapsluckor
Planerad publicering 2021:
• Identifiering och prioritering av
kunskapsbehov gällande barn- och
ungdomspsykiatrisk heldygnsvård
baserat på James Lind Alliance metod
• Inventering och prioritering av forsk
ningsfrågor gällande långvariga symtom
vid covid-19.
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Kostnader för projektverksamheten
SBU:s totala kostnader för projektverksamheten under åren 2018–2020 redovisas i
Tabell 2.2. I beloppen ingår dels direkta
kostnader, dels schablonmässigt fördelade
kostnader (indirekta kostnader).
Kostnaderna för de olika projekten skiljer
sig åt beroende på omfattning, gruppstorlek,
med mera. De indirekta kostnaderna har fördelats på respektive projekt med 66 procent.

De gemensamma kostnaderna specificeras
i avsnittet ”Verksamhetens totala kostnader
och intäkter” på sida 48.
I Tabell 2.3 ingår dels direkta kostnader
(bland annat arvoden, resor, artiklar, tryck
ning och fördelade lönekostnader), dels
schablonmässigt fördelade kostnader (indi
rekta kostnader).

tabell 2.2 SBU:s kostnader för projektverksamheten inklusive indirekta kostnader, tkr.
Projekt

2020

2019

2018

Behandling av depression med transkraniell magnetstimulering med H-spole
(dTMS) – en uppdatering

764

–

–

Insatser i öppenvård för att förebygga ungdomars återfall i brott

626

4 416

1 485

2 069

2 482

3 534

2 013

–

–

1 805

2 488

–

477

1 376

–

Långvariga symtom vid covid-19

1 952

–

–

Samband mellan snus, e-cigaretter och tobaksrökning

2 771

3 666

674

Stöd till unga som ska flytta från placering i social dygnsvård

1 199

757

–

738

6 899

6 928

Arbetsmiljöns betydelse för besvär och sjukdom i nacke, axlar, armar, armbågar,
underarmar och händer

2 190

2 161

123

Behandling av rektusdiastas

1 212

–

–

Behandling och rehabilitering av personer med fibromyalgi

2 770

1 302

–

Avslutade projekt 2020
SBU Utvärderar

Läkemedelsbehandling av vanliga smärttillstånd hos äldre
SBU Kartlägger
Kartläggning av metoder för diagnostik och behandling av graviditetskomplika
tionerna hotande spontan förtidsbörd, graviditetsrelaterad bäckensmärta och
intrahepatisk cholestas
SBU Bereder
Analys av viktiga patientrelaterade utfallsmått inom området förlossningsvård:
• Core outcome sets inom förlossningsvård – sammanställning och analys av studier
• Vad är viktigt att mäta i forskning som undersöker behandling av depression
under och efter graviditet – framtagande av ett core outcome set
Diagnostiska metoder för att bekräfta total hjärninfarkt:
• Apnétest vid diagnostik av total hjärninfarkt
• Nukleärmedicinska metoder som stöd för diagnosen total hjärninfarkt

Vetenskapligt underlag till nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar
Pågående projekt
SBU Utvärderar

Främjande av psykiskt välbefinnande hos barn och unga
Förlossning med av den gravida kvinnan önskat kejsarsnitt – fördelar och nackdelar
för moder och barn

289

–

–

3 169

–

–

Tabellen fortsätter på nästa sida
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tabell 2.2 fortsättning
Projekt
Förlossningsbristningar – diagnostik samt erfarenheter av bemötande
och information från vården

2020

2019

2018

2 014

1 067

–

Förlossningsrädsla, depression och ångest under graviditett

2 729

1 889

–

Hjälpmedel avseende rörelse och förflyttning för personer med varaktigt
nedsatt rörelseförmåga

2 612

143

–

Hormonbehandling vid könsdysfori – effekter och bieffekter

1 369

–

–

I arbete. Effekter av arbetsmarknadsinsats vid långtidssjukskrivning eller ekonomiskt
bistånd

1 216

–

–

Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och förstämningssyndrom

2 280

–

–

Komplexa interventioner vid långvarig smärta

2 602

1 006

–

Kontinuitet i vården

3 150

343

–

Mat vid diabetes

3 795

1 084

–

Metoder för att diagnostisera och behandla lipödem

1 454

–

–

Behandling och diagnostik av vestibulit

1 778

–

–

• Program för att förebygga psykisk ohälsa
• Program för att förebygga suicid och suicidförsök

2 861

–

–

692

–

–

976

–

–

1 217

–

–

SBU Kartlägger
Behandling av psykisk sjukdom efter graviditet
SBU Bereder
Identifiering av kvinnor med möjliga depressions- och ångestsyndrom under
graviditet samt av föräldrar med traumatiska förlossningsupplevelser
Inventering och analys av vetenskapliga kunskapsluckor inom området psykisk ohälsa

888

–

–

Underlag till nationella riktlinjer för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Screening för spinal muskelatrofi (SMA)

3 861

–

–

Underlag till nationella riktlinjer för tandvård

1 987*

5 086

2 248

1 044

–

–

178

–

–

Brukarsamverkan

120

355

174

HTA-samverkan

511

793

738

Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor
Identifiering och prioritering av kunskapsbehov gällande barn- och
ungdomspsykiatrisk heldygnsvård baserat på James Lind Alliance metod
Inventering och prioritering av forskningsfrågor gällande långvariga symtom
vid covid-19
Löpande arbete, vissa uppdrag och särskilda återrapporteringskrav

Kunskapsläget avseende psykisk ohälsa

2 406

–

–

SBU Kommenterar

3 840

4 812

4 211

SBU:s upplysningstjänst

7 300

5 774

4 856

Underlag inför nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention

1 076

Utbildning och kunskapsspridning inom socialtjänsten

6 533**

Vetenskapliga kunskapsluckor

2 962

3 539

5 413

1 245
88 740

24 831
79 770

45 839
78 775

Projekt som publicerats före 2020
summa

–

–

3 501

2 552

* Kostnaderna redovisas tillsammans med Kartläggning av metoder för tandvården.
** Kostnaden inkluderar övergripande samordning socialtjänst/funktionshinderområdet.
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tabell 2.3 SBU:s totala kostnader för avslutade projekt 2018–2020, tkr.
Projekt

Total
kostnad

Pågått
(år)

4 293

2019–2020

764

2020

Diagnostiska metoder för att bekräfta total hjärninfarkt:
• Apnétest vid diagnostik av total hjärninfarkt
• Nukleärmedicinska metoder som stöd för diagnosen total hjärninfarkt

1 853

2019–2020

Insatser i öppenvård för att förebygga ungdomars återfall i brott

6 527

2018–2020

Kartläggning av metoder för diagnostik och behandling av graviditetskomplikationerna
hotande spontan förtidsbörd, graviditetsrelaterad bäckensmärta och intrahepatisk cholestas

2 013

2020

Läkemedelsbehandling av vanliga smärttillstånd hos äldre

9 136

2017–2020

Långvariga symtom vid covid-19

1 952

2020

Samband mellan snus, e-cigaretter och tobaksrökning

7 111

2018–2020

Stöd till unga som ska flytta från placering i social dygnsvård

1 956

2019–2020

14 814

2017–2020

Att förebygga problem med spel om pengar

1 424

2018–2019

Behandling av långvariga smärttillstånd med fokus på kvinnor

6 975

2018–2019

209

2019

6 229

2018–2019

Avslutade projekt 2020
Analys av viktiga patientrelaterade utfallsmått inom området förlossningsvård:
• Core outcome sets inom förlossningsvård – sammanställning och analys av studier
• Vad är viktigt att mäta i forskning som undersöker behandling av depression under och
efter graviditet – framtagande av ett core outcome set
Behandling av depression med transkraniell magnetstimulering med H-spole (dTMS)
– en uppdatering

Vetenskapligt underlag till nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar
Avslutade projekt 2019

Erfarenheter och upplevelser av sällsynta medfödda sjukdomar hos vuxna
Fördjupad prioritering av forskningsfrågor om förlossningsskador hos kvinnan
– prioritering baserat på James Lind Alliance metod
Komplementär- och alternativmedicinska metoder i SBU:s publikationer åren 1989–2018
Könsdysfori hos barn och unga – en kunskapskartläggning
Prioriteringar för forskning om socialtjänsten – perspektiv från brukare, policy och praktik

148

2019

2 801

2019

462

2018–2019

Rehabilitering för vuxna med traumatisk hjärnskada

7 547

2017–2019

Risk- och behovsbedömning av ungdomar avseende återfall i våld och annan kriminalitet

6 893

2017–2019

Vetenskaplig kunskap och kunskapsluckor:
• Kunskapsläget för bedömning och insatser inom äldreomsorgen
• Funktionstillstånd och funktionshinder – kunskapsläget för arbetsmetoder och insatser
• Missbruk och beroende av alkohol och narkotika – kunskapsläget för utredningar
och insatser inom socialtjänsten

9 497

2016–2019

Åtgärder vid sten i de djupa gallgångarna

3 806

2016–2019

Ätstörningar

1 814

2018–2019

Diagnos och behandling av epilepsi*

2 762

2018

Diagnostiska metoder för att bekräfta hjärndöd:
• EEG som stöd för diagnosen total hjärninfarkt hos barn yngre än två år
• Bilddiagnostik vid misstanke om total hjärninfarkt

1 511

2017–2018

Ekonomiskt bistånd – kunskapsläget för utredning och insatser

2 045

2016–2018

Endometrios – diagnostik, behandling och bemötande*

1 593

2018

Intraoperativ kolangiografi vid kolecystektomi

2 806

2016–2018

Ljusbehandling och systemisk behandling av psoriasis*

2 435

2018

Läkemedelsbehandling inom rättspsykiatrisk vård

4 177

2017–2018

Avslutade projekt 2018

Tabellen fortsätter på nästa sida
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tabell 2.3 fortsättning
Projekt
Myalgisk encefalomyelit och kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS)

Total
kostnad

Pågått
(år)

1 474

2018

Nyföddhetsscreening:
• Screening för 24 medfödda sjukdomar hos nyfödda barn
• Screening för svår kombinerad immunbrist

408

2018

Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) som stöd för diagnostik och bedömning
av svårighetsgrad av depression

426

2016–2018

3 615

2017–2018

12 845

2015–2018

Psykologiska behandlingar och psykosociala insatser i rättspsykiatrisk vård
Socialtjänstområdet:
• Behandlingsfamiljer för ungdomar med allvarliga beteendeproblem – TFCO
• Organisatoriska modeller för att barn och unga i familjehem eller på institution
ska få hälso- och sjukvård och tandvård
• Stöd till ensamkommande barn och unga – effekter, erfarenheter och upplevelser
Tilläggsmetoder till PSA-test för diagnostik av prostatacancer*

0

2018

Värdebaserad vård – kartläggning av kunskapsläget

3 268

2017–2018

Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och försummelse

1 164

2016–2018

* Underlag lämnades till Socialstyrelsen 2017. Projektet fortsatte och publicerades som en SBU-rapport 2018.
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Kommunikation
och spridning
Pandemin ledde till stora förändringar för kommunikationsarbetet på SBU. Två
medarbetare lånades ut till Socialstyrelsen respektive Folkhälsomyndigheten för att
stötta våra systermyndigheter. Vi ställde också om till digital kommunikation, dels
genom att arrangera och medverka på konferenser via länk, dels genom att använda
film i högre grad, till exempel genom filmade föreläsningar. Generellt har samverkan
ökat betydligt med våra systermyndigheter under covid-19. Ett av exemplen på detta
är att det nätverk av digitala strateger som SBU initierade har väckt mycket stort
intresse bland myndigheterna inom Rådet för styrning med kunskap.
Webbplatsen sbu.se
SBU:s webbplats är navet i myndighetens
kommunikation. Under 2020 var det
1 089 554 besök på webbplatsen (2019:
872 372 st.) och över 2,7 miljoner sidor har
besökts (2019: över 2,3 miljoner). Under
året har arbetet med SBU:s webbplats
fokuserat mycket på tillgänglighetsanpass
ning för att möta de lagkrav som ska uppnås
enligt webbtillgänglighetsdirektivet. I SBU:s
tillgänglighetsredogörelse2 kan man läsa mer
om webbtillgängligheten.
SBU i sociala medier
Så kallade ”fake news” och ovetenskapliga
forskningsnyheter fortsätter att vara ett
samhällsproblem, särskilt i sociala medier.
SBU:s rapporter är här viktiga referens
punkter i debatter och inlägg som ofta
delas och kommenteras av tongivande
personer i vetenskapsvärlden.
Antalet följare på Twitter har ökat till
drygt 2 800 följare (2019: ca 2 500).
SBU:s engelska Twitterkonto fortsätter
också att intressera – cirka 500 följare 2019
hade 2020 ökat till 600. Även SBU:s följare
på Facebook fortsätter att öka, till nuva
rande cirka 1 100 (2019: ca 900). Antalet
följare säger dock inte allt om räckvidden
som är långt större: 17 730 personer
2
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https://www.sbu.se/sv/kontakt/tillganglighetsredogorelse/

nåddes exempelvis av SBU:s mest delade
Facebookinlägg som handlade om enkäten
för projektet om prioritering av forsknings
frågor gällande långvariga symtom vid
covid-19. Facebook har visat sig vara ett
särskilt värdefullt hjälpmedel för att nå ut
till specifika målgrupper vid denna typ av
prioriteringsprojekt.
SBU:s LinkedIn-konto har nu cirka
1 700 följare, nästan en fördubbling sedan
2019. Under året har det använts alltmer
för information om SBU:s projekt, inbjud
ningar till webbinarier med mera. Kanalen
har visat sig särskilt användbar för att nå
vissa yrkesgrupper eller forskare.
SBU i andra medier
Under 2020 har SBU skickat ut 17 digitala
nyhetsbrev (2019: 22 st.). Antal mottagare
för nyhetsbreven har varit i snitt cirka 6 600
(2019: ca 7 100 st.), med en öppningsfrek
vens på i snitt 30 procent (2019: 30 %).
SBU:s rapporter tjänar som underlag för
sjukvårdens eller socialtjänstens professioner,
eller som underlag för andra myndigheter.
Vissa ämnen är av mer allmänt och därmed
medialt intresse: ett uppmärksammat svar
från SBU:s upplysningstjänst visade på
avsaknaden av studier kring uppgivenhets
syndrom, likaså kommenterade många

4

En ”unik besökare” är en dator/skärm där någon ser på konfe
rensen, det går inte att veta om flera personer tittar på samma
dator/skärm.
www.sbu.se/vop
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Vetenskap & Praxis ökar
sin digitala närvaro
SBU:s tidning Vetenskap & Praxis når ut
brett till vårdens och omsorgens professioner
och beslutsfattare. Den förklarar, populari
serar och levandegör SBU:s slutsatser,
sprider kunskap och verktyg för att tänka
kritiskt kring forskningsresultat och flaggar
pågående projekt.
SBU har utvecklat en digital version av
tidningen Vetenskap & Praxis4 och under
2020 lanserades tidningens nya startsida
med webbanpassad form, utökad interakti
vitet, förbättrad sökmöjlighet och komplet
tering av innehållet med video/animerade
illustrationer och ett pedagogiskt ”quiz” för
facktermer. Besöken på Vetenskap & Praxis
startsida ökade markant under året och hade
totalt 2 990 unika sidvisningar (2019: 747 st.).

hälle
s Sam
gen 00 ex
Da 26 5

Konferenser, seminarier och mässor
På grund covid-19 blev de flesta fysiska
konferenser och mässor inställda eller
digitalt omformade. I början av året med
verkade SBU dock på plats på konferensen
Psykisk (o)hälsa – Samhällets barn & unga
2020. Konferensen hölls i Stockholm för
cirka 200 deltagare och fokuserade på barn
och unga som har eller riskerar att drabbas
av problem till följd av psykisk ohälsa.
SBU var även utställare på Svenska
Psykiatrikongressen i Göteborg som hade
cirka 900 besökare. Svenska Psykiatri
kongressen vänder sig till läkare, annan
vårdpersonal, patienter och närstående,
tjänstemän och politiker.
Tillsammans med Sveriges Kommuner
och Regioner genomförde SBU en gemensam konferens i oktober: Spelar det någon
roll vilken metod man använder? Konferensen
var från början planerad att hållas som en
fysisk konferens i mars men omarbetades
till digital form. Målgruppen var personer
som ansvarar för utvecklings- och kun
skapsfrågor inom socialtjänst, vård och
omsorg, som till exempel chefer, process
ledare och utvecklingsledare. Nästan 500
unika besökare3 deltog under livesänd
ningen och drygt 480 unika besökare
tittade på sändningen i efterhand.
Myndigheten medverkade även som
föreläsare och utställare på Barnrättsdagarna
2020 som hade temat ”Varje barns rätt till

utveckling”. Även denna konferens genom
fördes digitalt med livesända föreläsningar
och med en digital plattform för utställare
där SBU hade en digital monter bland 25
andra myndigheter och föreningar.

tidning
Läkar 00 e en
x
48 0

medier SBU:s rapport om träning för att
lindra smärtsam menstruation. Men allra
mest uppmärksamhet fick den sammanställ
ning av vetenskaplig kunskap om långvariga
symtom vid covid-19 som SBU publicerade
i december. Läkartidningen var det medium
som refererade SBU:s rapporter oftast,
därefter de stora dagstidningarna och eter
medias nyhetskanaler.

Arbetsterapeuten
och Socionomen,
11 000 ex vardera

figur 2.1 Distribution av SBU:s resultat
via Vetenskap & Praxis i olika facktidskrifter
2020.
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SBU producerade också banners under
året som publicerades på webbplatsen
internetmedicin.se för att locka främst
yngre nybesökare till den digitala versionen
av tidningen. Detta samarbete genererade
205 besökare till Vetenskap & Praxis från
internetmedicin.se, varav 167 stycken var
nya besökare.
Vetenskap & Praxis utgavs tre gånger
under 2020 med två fysiska och digitala
dubbelnummer på svenska, och ett eng
elskt nummer som enbart gavs ut digitalt.
Tidningen samdistribuerades med tidskrif
terna i Figur 2.1 i 143 400 exemplar (2019:
144 700 st.). Dessutom skickades den till
3 269 direktprenumeranter (2019: 2 850 st.).

och spridning, tkr.
2020

2019

2018

IT-media

6 840

7 433

6 384

Informationsmaterial,
utskick, nytryck

2 295

1 711

1 233

Rapporthantering,
försäljning

592

661

922

Patientversioner
och särtryck

300

869

1 702

Utställningar och mässor

891

1 756

728

Samarbete med vård- och
omsorgsorganisationer*

200

509

298

Vetenskap & Praxis

3 807

3 476

2 296

Massmedia, media
bevakning m.m.

663

741

1 101

Uppföljningar

634

187

57

Kunskapsstöd för
vården*

440

395

188

Kunskapsstöd för
lekmän och allmänhet**
summa

293

266

298

16 955

18 004

15 207

Beloppen inkluderar direkta kostnader, fördelade löne
kostnader och schablonmässigt fördelade kostnader
(indirekta kostnader).
* Se avsnitt "Studiematerial och kunskapsstöd" på sida 34.
** Se avsnitten "SBU:s resultat sprids via Wikipedia" på
sida 32 och "Studiematerial och kunskapsstöd"
på sida 34.

foto: mockup pixelbuddha.net

SBU:s resultat sprids via Wikipedia
SBU utvidgade och uppdaterade under året
49 (2019: 49 st.) svenska Wikipedia-texter
med aktuella SBU-resultat. Dessa uppslagsord på Wikipedia visas över 450 000 gånger
under ett år. Länkarna från Wikipedia drev
trafik till webbplatsen sbu.se. År 2020 gene
rerades 3 560 besök (2019: 3 200 st.), varav
87 procent avsåg nya användare som inte
besökt sbu.se tidigare.

tabell 2.4 Totala kostnader för kommunikation
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Samverkan och utbildning
Rådet för styrning med kunskap
SBU ingår som en av nio myndigheter i
Rådet för styrning med kunskap5 (Rådet).
Rådet har i uppgift att verka för att den
statliga styrningen med kunskap avseende
hälso- och sjukvård och socialtjänst är sam
ordnad och effektiv.
SBU deltar i nätverket för kommunika
tionschefer inom Rådet där myndigheterna
tar del av varandras erfarenheter och nya
arbetssätt och samverkar även rent praktiskt.
Vid nätverksmötena deltar regelbundet
även kommunikationscheferna för Sveriges
Kommuner och Regioner och för Region
Stockholm, vilket innebär en ökad omvärlds
bevakning. Nätverket har varit extra bety
delsefullt under pandemin.
Inom ramen för Rådet har sedan tidigare
en arbetsgrupp initierats för patient- och
brukarorganisationers delaktighet. Arbetet
under året har fokuserats bland annat på
att utvärdera den myndighetsgemensamma
utbildningen tillsammans med brukarorga
nisationer. Ett annat fokus har legat på att
utveckla och färdigställa en myndighets
gemensam jävsblankett för samverkan med
brukarorganisationer.
Partnerskapen till stöd för
kunskapsstyrning inom hälsooch sjukvård och socialtjänst
SBU deltar aktivt i arbetet med att bygga
upp en fungerande organisation för kun
skapsstyrning inom landets regioner och är
med i Partnerskapet till stöd för kunskaps
styrning inom hälso- och sjukvården. SBU
är representerad i den strategiska styr
gruppen och i den taktiska samordnings
gruppen. Den taktiska samordningsgruppen
har, utöver de ordinarie mötena, haft regel5

bundna covid-avstämningar. Under året
har SBU genom arbetet med myndighetens
olika projekt varit i kontakt med flera natio
nella programområden (NPO) och natio
nella arbetsgrupper (NAG). Som exempel
kan nämnas NAG Långvariga symtom vid
covid-19 och NPO Infektionssjukdomar
för arbetet med SBU:s rapport Långvariga
symtom vid covid-19. NPO Kvinnosjuk
domar har kontaktats i samband med flera
av SBU:s projekt om graviditet och
förlossning.
SBU har även medverkat vid ett upp
startsmöte för en arbetsgrupp kopplad till
den nationella samverkansgruppen Metoder
för kunskapsstöd. Ett av syftena med
arbetsgruppen är att integrera de sjukvårds
regionala HTA-enheterna i systemet för
kunskapsstyrning. SBU kommer att vara
adjungerad till arbetsgruppen. Vidare deltar
SBU i arbetet med ordnat införande av
läkemedel och medicinteknik med represen
tation i både Nya terapirådet (NT-rådet)
och det nystartade Medicintekniska produkt
rådet (MTP-rådet). SBU deltar också i den
arbetsgrupp som tar fram en strategi för
utveckling av horisontella prioriteringar
inom kunskapsstyrningssystemet.
Inom socialtjänst- och funktionshinder
området har SBU samverkat med Sveriges
Kommuner och Regioner och Socialstyrelsen
i kunskapsutvecklingen på nationell och
regional nivå, SBU ingår bland annat i
arbetet med Partnerskapet.
Utbildning för myndigheter
och organisationer
Förutom SBU:s regeringsuppdrag om
utbildning och kunskapsspridning inom
socialtjänsten har SBU under 2020 arbetat

I Rådet för styrning med kunskap ingår eHälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten,
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Inspektionen för vård och omsorg,
Läkemedelsverket, Myndigheten för delaktighet, SBU, Socialstyrelsen och Tandvårdsoch läkemedelsförmånsverket.
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med extern utbildning för hälso- och sjuk
vård. Cirka 14 (2019: ca 30) utbildnings
insatser har genomförts som riktats till
andra myndigheter och organisationer och
olika nätverk som SBU deltar i. Personer
från flera olika målgrupper har deltagit i
undervisningen, som exempel kan nämnas
verksamhetsutvecklare och chefer, olika
yrkeskategorier inom vård- och omsorg,
medarbetare på andra myndigheter, fors
kare, personer i forskarutbildningen och
studenter. Längden på utbildningarna har
varierat från enstaka föreläsningar till utbild
ningar under två dagar. Cirka 300 personer
har deltagit i utbildningarna (2019: ca 470).
Det mest förekommande syftet har varit
undervisning i att genomföra och använda
systematiska översikter. Andra utbildnings
insatser från SBU har haft en bredare
inriktning mot evidensbaserad medicin.
Exempelvis hölls en utbildning i evidens
baserad medicin för doktorander vid
Sophiahemmets högskola. SBU:s informa
tionsspecialister har dels medverkat vid
längre utbildningar om systematiska över
sikter, dels genomfört workshops och
utbildningar för att sprida kunskap om
SBU:s metod, om litteratursökningar
till systematiska översikter och om hur
myndigheten arbetar med vetenskaplig
informationsförsörjning.
Då efterfrågan är stor på myndighetens
utbildningar utvecklade SBU 2019 en
tvådagars introduktionsutbildning för en
bredare målgrupp och denna gavs under
våren 2020. SBU har under året även arbetat
mycket aktivt med att ställa om från tidigare
framför allt fysiska kurser till numera digi
tala kurser och föreläsningar. Av de 14 akti
viteter som genomförts så har åtta av dessa
genomförts som digitala utbildningar. SBU
har även arbetat med att anpassa tvådagars
kursen i att göra en systematisk översikt
till ett digitalt format med målsättning att
kunna erbjuda denna under våren.
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Underlag till nationella riktlinjer
SBU och Socialstyrelsen planerar gemen
samt vilka kunskapsunderlag från SBU som
behövs i arbetet med Socialstyrelsens natio
nella riktlinjer, föreskrifter och vägledning,
både för hälso- och sjukvårds- samt social
tjänstområdet. Under hösten 2020 har SBU
i samarbete med Socialstyrelsen arbetat med
att ta fram vetenskapligt kunskapsunderlag
till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Det rör sig om cirka 35 tillstånds- och
åtgärdspar. Ett tiotal av dessa har avrappor
terats under 2020 och resterande kommer
att avrapporteras successivt fram till maj
2021. SBU och Socialstyrelsen arbetar paral
lellt med att ta fram en gemensam process
beskrivning i syfte att optimera samverkan
och resursanvändning i arbetet med natio
nella riktlinjer. SBU har även överlämnat
underlag till Socialstyrelsens riktlinjer för
tandvård och gjort uppdaterade litteratur
sökningar för underlag till riktlinjer för
rörelseorganens sjukdomar (sida 19).
Studiematerial och kunskapsstöd
SBU inledde under 2020 ett samarbets
projekt med förbundet Sveriges Arbets
terapeuter kring ett digitalt studiematerial
för självstudier i grupp, med syfte att öka
nyttiggörandet av evidens och kritisk reflek
tion. Ett liknande samarbete med profes
sions- och fackförbundet Fysioterapeuterna
fortsatte också under året.
En målgruppsanpassad samlingsskrift om
posttraumatiskt stressyndrom, riktad till
vård- och omsorgspersonal har tagits fram
av SBU och finns publicerad på svenska,
arabiska, somaliska samt lätt svenska.
Under året har myndigheten samarbetat
med Inera AB för att stämma av aktuella
kunskapssammanställningar från SBU med
motsvarande innehåll i Vårdguiden 1177
och UMO.se, ungdomsmottagningen på
nätet. Syftet är att se över texter som riktar
sig till allmänheten när det har tillkommit
ny tillförlitlig kunskap.
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Patient- och brukarsamverkan
SBU har under året genomfört flera projekt
där organisationer som representerar
patienter och brukare ingått. Samverkan
med patienter och brukare är bland annat
viktigt för att få en bra frågeställning i till
exempel SBU:s utvärderingar. Under året
har de flesta möten skett digitalt. Här redo
visas ett urval av arbetet.
I de fall det inte finns organisationer har
SBU kontakt med enskilda som har erfarenhet av det tillstånd som är i fokus. I projektet
om vestibulit (sida 13) har SBU för att få
patientperspektiv haft ett dialogmöte med
fyra personer med egen erfarenhet av diag
nosen vestibulit. I arbetet med projektet
om lipödem (sida 13) har myndigheten
träffat två patientorganisationer för att få
en inblick i hur det är att leva med lipödem
samt hur svårt det är att få en diagnos och
en behandling som lindrar symtomen:
Lymf Sverige och Svenska Ödemförbundet.
SBU träffade brukarorganisationer för ett
möte under arbetet med rapporten Läkemedelsbehandling av vanliga smärttillstånd
hos äldre personer (sida 17) för att visa de
preliminära resultaten och ge möjlighet att
ställa frågor. För att få relevanta synpunkter
på ett upplysningstjänstsvar kring hälsa
hos adopterade barn (sida 21) hade SBU
kontakt med tre olika organisationer som
representerar civilsamhället med inriktning
på adoption: Adoptionscentrum, Barnens
Vänner internationell adoptionsförening
samt Barnen Framför Allt.
SBU och Socialstyrelsen samverkar i ett
projekt som drivs enligt James Lind Alliance
metod, vars mål är att få veta vilka frågor
inom barn- och ungdomspsykiatrisk (BUP)
heldygnsvård som är viktigast att få mer
kunskap om (sida 13). Förutom projekt
ledare från SBU och Socialstyrelsen samt
en specialist inom barn- och ungdomspsy
kiatri, har det även i projektledningen ingått
en patientsakkunnig. I en anonym öppen
enkät på SBU:s webbplats har de med egen
erfarenhet från BUP heldygnsvård kunnat

årsredovisning för sbu 2020

skicka in vilka frågor de tycker är viktiga att
få mer kunskap om. Runt 280 personer har
svarat på enkäten. Resultatet från projektet
kommer bland annat att användas i Social
styrelsens fortsatta arbete inom ramen för
regeringsuppdrag inom området barn- och
ungdomspsykiatrisk heldygnsvård inklusive
tvångsvård.
Inom ramen för arbetet med SBU:s rap
porter Core outcome sets inom förlossningsvård
– sammanställning och analys av studier och
Vad är viktigt att mäta i forskning som undersöker behandling av depression under och efter
graviditet – framtagande av ett core outcome
set som publicerades under våren 2020
(sida 10), har SBU haft patient- och
brukardelaktighet på flera olika sätt. Dels
har en patientsakkunnig varit med i projekt
gruppen, dels har öppna enkäter genomförts
på SBU:s webbplats där såväl patienter och
anhöriga som vårdpersonal och forskare
bjudits in att svara. Arbetet med rapporten
Vad är viktigt att mäta i forskning som
undersöker behandling av depression under
och efter graviditet – framtagande av ett core
outcome set avslutades med ett konsensus
möte där patientrepresentanter tillsammans
med vårdpersonal och forskare deltog för att
komma överens om vilka utfall de tyckte var
viktigast.
Under hösten 2020 har SBU initierat
ett nytt projekt som syftar till att inventera
och prioritera forskningsfrågor kopplade
till långvariga symtom vid covid-19. Under
hösten har en enkät funnits på SBU:s webb
plats där patienter, anhöriga, forskare och
vårdpersonal har kunnat fylla i forsknings
frågor som de anser är viktiga. Majoriteten
av de som svarat har angett att de har egen
erfarenhet av tillståndet. De frågor som
kommit in via enkäten presenterades i
rapporten Långvariga symtom vid covid-19
som publicerades i december 2020
(sida 11). SBU fortsätter prioriteringen
av frågorna under våren 2021 och kommer
att publicera resultatet i en rapport.
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Internationellt arbete
SBU:s internationella arbete syftar till att främja kunskapsutbyte, metodutveckling
och att stärka internationella relationer för en bättre produktion av beslutsunderlag.
Under 2020 har det internationella arbetet påverkats kraftigt av den rådande
pandemin. Samtliga internationella möten efter mars har antingen ställts in,
skjutits upp eller genomförts digitalt.
Förslag på ny EU-lagstiftning
EU-kommissionen lade i januari 2018 fram
ett lagförslag om HTA-samarbetet i Europa
efter 2020. Där föreslås att EU:s medlems
stater ska ha ett obligatoriskt samarbete vad
gäller utvärdering av medicinska metoder
(clinical effectiveness). Utvärdering av hälso
ekonomiska, organisatoriska, etiska och
sociala aspekter ska fortfarande ske på natio
nell nivå enligt förslaget. SBU har under
året lämnat synpunkter på förslaget vid fyra
tillfällen.
Nordisk samverkan
Samarbetet mellan de nordiska HTA-organisationerna har i år befästs genom chefsnät
verket för organisationerna i Danmark,
Finland, Norge och Sverige. På ett möte i
mars i Danmark diskuterades gemensamma
frågor och fortsatt utveckling av samverkan.

foto: shutterstock

Regeringsuppdrag
för att initiera nätverk
Inom ramen för SBU:s regeringsuppdrag
att initiera och etablera ett internationellt
nätverk för samarbete inom social utvär
dering (sida 11) har SBU under året
genomfört tre webbmöten med the Euro
pean Centre for Social Welfare Policy and
Research och sex möten med hela nätverket.
Vid dessa möten har det varit deltagare från
totalt 14 organisationer: 12 nationella från
11 länder samt två internationella organisa
tioner. Två arbetsgrupper har startats på
SBU:s initiativ inom de områden där SBU
gjort bedömningen att erfarenheter från
HTA inte är tillräckliga: en grupp med
inriktning på hälsoekonomi och en grupp
för informationsspecialister. Nätverket
kommer att konstitueras under 2021, då det
sannolikt är möjligt att hålla fysiska möten.
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SBU har fortsatt det redan etablerade
samarbetet med Folkehelseinstituttet som är
den norska HTA-organisationen. Myndig
heterna utbyter information om publicerade
rapporter och pågående arbete bland annat
för att undvika dubbelarbete, och hänvisar
till varandras HTA-rapporter på respektive
webbplatser.
Europeiska nätverk
SBU är medlem i EU-kommissionens
nätverk för medicinsk utvärdering, Health
Technology Assessment Network (HTAN).
HTAN har ett metodologiskt och veten
skapligt fokus och samlar organisationer
och myndigheter som ansvarar för medi
cinsk utvärdering inom Europa.
Medlemsländernas gemensamma arbete
samordnas av det europeiska nätverket
EUnetHTA, där samarbetet inom Joint
Action 3 (2016–2020) har förlängts med
ett år och planeras avslutas 2021. EU-kom
missionen delfinansierar detta samarbete
och SBU deltar i två arbetsgrupper, Work
Package 6 och Work Package 7. Work
Package 6 har fokus på metod och kvalitet.
Den policy SBU bidrog till att ta fram för
att identifiera intressenter har publicerats
och ligger till grund för en ny riktlinje inom
nätverket för hur detta ska göras. Work
Package 7 fokuserar på implementering
och effekt på nationell nivå av internatio
nella HTA-rapporter och verktyg. Under
2020 har det gjorts analyser av bland annat
implementering och förhandlingar mellan
Joint Action 2 och Joint Action 3 samt
gjorts rekommendationer för en framtida
HTA-samverkan.
SBU ingår i en arbetsgrupp inom EUkommissionens initiativ om kolorektal
cancer (the European Comission Initiative
on Colorectal Cancer, ECICC). Resultaten
publiceras under 2020 och 2021.
Internationella nätverk
och organisationer
The International Network of Agencies for
Health Technology Assessment (INAHTA)
årsredovisning för sbu 2020

med 51 medlemsorganisationer från 32
länder, är ett globalt nätverk för organisa
tioner som gör medicinsk utvärdering och
som är offentligt finansierade. Deras upp
gift är att sprida det arbete som utförs i
INAHTA samt att dela erfarenheter och
kunskap mellan medlemmarna. Under
2020 har medarbetare från SBU ingått i
två arbetsgrupper för att ta fram ställnings
taganden (position statement), ett om
brukarsamverkan och en om så kallade
Real World Evidence. Sedan juni 2018 har
en medarbetare på SBU varit ordförande
i INAHTA:s styrelse och lett samarbetet.
Detta ordförandeskap överlämnades i
oktober 2020.
Health Technology Assessment interna
tional (HTAi) är en internationell veten
skaplig förening som SBU är medlem i.
Under året har SBU ingått i flera arbets
grupper och deltog i HTAi Policy Forums
årligen återkommande tredagarsmöte som
hölls i januari i New Orleans, USA.
SBU har också föreläst på ett virtuellt
möte för deltagare från hälsoministeriet i
Ukraina och dess region under 2020. Mötet
syftade till att stödja en integration av medi
cinsk utvärdering i hälso- och sjukvårds
reformer i tillväxtländer.
Under 2020 har SBU deltagit i arbets
gruppen GRADE Working Group genom
att leda eller aktivt bidra till flera av dess
projektgrupper. Myndigheten deltog i
arbetsgruppens två årliga möten som i år
genomfördes digitalt.
SBU är sedan 2015 svensk fokalpunkt för
Världshälsoorganisationen (WHO) avseende
HTA. Under 2020 har SBU fortsatt stödja
uppbyggnadsarbetet av HTA i Europa,
initierat av WHO:s regionkontor i Europa.
SBU deltog i februari på en workshop i
Ljubljana, Slovenien, med deltagare från
framför allt Balkanländerna.
SBU har under året deltagit på ett digitalt
expertmöte för OECD, Organisationen för
ekonomiskt samarbete och utveckling, om
att förstå olika länders sätt att utvärdera
policyer och riktlinjer.
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Internationella projekt
SBU har deltagit i ett samarbete initierat av
National Institute of Clinical Excellence
(NICE) och International International
Society for Pharmacoeconomics and
Outcomes Research (ISPOR) angående
mätning och värdering av livskvalitet hos
barn. Ett webbmöte hölls under hösten,
där deltagarna diskuterade nuvarande praxis
och behovet av forskning och vägledning
kring lämpliga metoder på området.
Under året har SBU deltagit i en expert
panel som syftade till att uppdatera check
listan CHEERS (Consolidated Health
Economic Evaluation Reporting Standards).
Arbetet initierades av en arbetsgrupp inom
ISPOR. Checklistan erbjuder vägledning
för forskare och granskare av hälsoekono
miska studier kring vilka uppgifter en
publikation bör redovisa. SBU är även
granskare av ISPOR:s arbetsgrupp för
systematiska översikter av hälsoekonomiska
utvärderingar. Under året har SBU bidragit
med synpunkter på hur översikter med
hälsoekonomiska utfall bör genomföras
och granskas.
SBU medverkade under 2020 i ett inter
nationellt projekt för att ta fram prioriterade
utfall för forskningsstudier inom behand
ling av astma6. Projektet leds av den ameri
kanska organisationen Center for Medical
6
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www.cmtpnet.org/greenparkcollaborative/coreoutcomesetinitiatives/
coreasthmacoreoutcomesetformoderatetosevereasthma

Technology Policy (CMTP) och resultatet
av arbetet förväntas publiceras under 2021.
SBU medverkar inom ramen för arbetet
med vetenskapliga kunskapsluckor i ett
internationellt nätverk av forskningsfinan
siärer, Ensuring Value in Research (EViR).
Nätverket har som mål att öka nyttan av
utdelade forskningsmedel.
Under 2020 har SBU själva drivit ett
projekt med internationella deltagare i syfte
att ta fram ett core outcome set avseende
behandling av depression under samt efter
graviditet.
tabell 2.5 Totala kostnader för internationellt
arbete, tkr.
2020

2019

2018

EUnetHTA

125

163

241

INAHTA

510

481

438

Internationellt nätverk
för STA

613

180

–

1 873

2 867

2 188

3 121

3 691

2 867

Övrig internationell
samverkan
summa

Beloppen inkluderar direkta kostnader, fördelade löne
kostnader och schablonmässigt fördelade kostnader
(indirekta kostnader).

Vetenskapliga
kunskapsluckor
I arbetet med vetenskapliga kunskapsluckor problematiserar SBU etiska och
ekonomiska konsekvenser när forskning inte är användbar. För att öka nyttan av
forskningsmedel och praktiknära forskning krävs samverkan mellan flera instanser
och det finns åtgärder som skulle kunna öka nyttan av forskningsmedel och forskningen. SBU illustrerar detta som ett ekologiskt system i form av ett kunskapshjul
där SBU:s arbete med de vetenskapliga kunskapsluckorna ingår. Centrala aktörer
är de som i slutändan påverkas av de olika aktiviteterna; brukare, klienter, patienter,
närstående och personal.
Identifiering och prioritering av
vetenskapliga kunskapsluckor
SBU:s databas ger möjlighet att samman
ställa, analysera och visa på vetenskapliga
kunskapsluckor inom hälso- och sjukvård,
tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd och
funktionshinder samt arbetsmiljö. Under
2020 har SBU påbörjat ett projekt med
sammanställning och analys av vetenskap
liga kunskapsluckor inom området psykisk
ohälsa. Forskare och forskningsfinansiärer
har också möjlighet att själva söka efter kon
staterade kunskapsluckor i databasen. Under
2020 har databasen kompletterats med
ämneskategorier för området funktionstill
stånd och funktionshinder för att göra det
lättare att söka rätt på kunskapsluckor inom
detta område.
Under 2020 har 287 nya vetenskapliga
kunskapsluckor identifierats och publicerats
(2019: 202 st) och vid årets slut fanns 2 673
vetenskapliga kunskapsluckor i databasen.
Under året har också ett antal kunskaps
luckor uppdaterats eller kompletterats med
ytterligare information. Detta resulterade i
att 27 kunskapsluckor togs bort från databasen och ersattes av totalt 58 kunskapsluckor.
Det är viktigt att de som berörs av den
producerade forskningen även får uttrycka
vilken forskning de ser som viktig. Om
forskning riktas mot icke prioriterade frågor
årsredovisning för sbu 2020

är detta forskning som inte ger maximal
nytta och som inte ger den efterfrågade
kunskapen. Under året har SBU startat två
projekt där patienter, anhöriga och vård
personal tillsammans inventerar och prio
riterar kunskapsluckor, ett projekt gällande
faktaruta 2.3 Vad är en vetenskaplig
kunskapslucka?
En vetenskaplig kunskapslucka uppstår när det
saknas evidens för vilken sammanvägd effekt en
metod eller insats har, det vill säga kunskap från en
systematisk översikt. Baserat på vilken forskning
som behövs för att fylla luckan finns tre typer av
vetenskapliga kunskapsluckor enligt SBU:s modell:
• En systematisk översikt behövs när vi inte vet
vilka studier som finns och därmed inte den
sammanvägda effekten. De primärstudier som
eventuellt finns behöver identifieras, granskas
och vägas samman i en systematisk översikt för
att kunskapsläget ska kunna fastställas.
• Fler primärstudier behövs när en tillförlitlig
systematisk översikt visar att det är osäkert
vilken den sammanvägda effekten är. Det kan
bero på att det saknas studier, att studierna
har bedömts ha hög risk för systematiska
fel, är för få, för små eller visar motsägande
resultat (tillförlitligheten hos den sammanvägda
effekten är mycket låg, till exempel enligt
GRADE*).
• En uppdaterad systematisk översikt behövs när
det tidigare gjorts en systematisk översikt som
visar att primärstudier behövs, och det finns
skäl att tro att nya studier har tillkommit som
möjligen kan ändra kunskapsläget.
* GRADE, Grading of Recommendations, Assessment,
Development and Evaluation, ett internationellt
framtaget system för evidensgradering av resultat från
systematiska översikter.
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faktaruta 2.4 Ekosystem
med centrala aktörer.
Centrala aktörer för praktiknära forskning är
brukare, klienter, patienter, närstående och
personal, det vill säga de som i slutändan påverkas
av de olika aktiviteterna.
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Praktiknära forskning och samverkan
med forskningsfinansiärer
För att forskning ska kunna ge nytta är det
avgörande att denna utförs med korrekt
studiemetodik. SBU har under 2020 uttalat
sig om ansökningars metodologi för både
Vetenskapsrådet och Forte, bland annat
under Vetenskapsrådets utlysning inom
klinisk behandlingsforskning samt Fortes
utlysning Tillämpad Välfärdsforskning. SBU
har i samråd med Vetenskapsrådet reviderat
utlysningstexten för Klinisk Behandlingsforskning.
Under året har myndigheten medverkat
i en referensgrupp bildad av Forte för att ta
fram en strategi för framtidens funktions
hinderforskning. SBU har även presenterat
och haft en dialog med Forte om de veten
skapliga kunskapsluckor som identifierats
i SBU:s kartläggning Funktionstillstånd och
funktionshinder – kunskapsläget för arbets
metoder och insatser som publicerades i
slutet av 2019.
SBU har även gjort yttrande om ansök
ningars studiemetodik inom Astma- och
Allergiförbundets utlysning för prioriterade
kunskapsluckor om matallergi hos barn och
unga.

foto: shutterstock

barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård
och ett projekt gällande långvariga symtom
vid covid-19. Resultaten från dessa projekt
kommer att publiceras under 2021. Det är
även av stor vikt att den forskning som sker
fokuserar på relevanta utfall och att samma
utfall används i olika studier så att resultaten
kan vägas samman. Som ett led i att arbeta
med detta har SBU genomfört två projekt
som undersöker vilka utfall som de som
berörs av forskningen tycker är viktiga inom
området förlossningsvård (sida 10). I detta
arbete har bland annat ingått att skapa en
process för hur SBU själva kan genomföra
projekt

i syfte att fastställa sådana prioriterade utfall
(core outcome set).
Under året har även kunskapsluckor inom
förlossningsvård som tidigare prioriterats av
patienter, anhöriga och vårdpersonal lagts in
i SBU:s databas, som har utvecklats tekniskt
så att man på ett enkelt sätt ska kunna söka
fram prioriterade kunskapsluckor.
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Arbetsmiljöns betydelse
för uppkomst av sjukdom
Sedan 2018 ingår det i SBU:s förordning (2007:1233) med instruktion att
myndigheten systematiskt ska sammanställa kunskap om arbetsmiljöns
betydelse för uppkomst av sjukdom, som ska användas vid bedömning
av arbetsskador enligt socialförsäkringsbalken. SBU har haft motsvarande
uppdrag sedan 2011 och har tidigare sammanställt kunskapsunderlag
inom ett flertal områden.
och organisationer som arbetar inom arbetsmiljö- eller arbetsskadeområdet, bland annat
Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan,
Inspektionen för Socialförsäkringar, Socialoch Arbetsmarknadsdepartementen,
Myndigheten för arbetsmiljökunskap
(Mynak), samt arbetsgivare, arbetstagare
och företagshälsovården.
SBU kommer under 2021 att starta upp
ett nytt arbetsmiljöprojekt som undersöker
sambandet mellan exponering i arbetsmiljön
och samband med sjukdom och/eller besvär.
Inför detta arbete har myndigheten samrått med Försäkringskassan kring val av
frågeställning. Innan projektet startar
kommer SBU även att samverka med
AFA Försäkringar, Arbetsmiljöverket,
Forte och Mynak.

foto: shutterstock

SBU har ett pågående projekt med en
utvärdering om arbetsmiljöns betydelse för
besvär och sjukdom i nacke, axlar, armar
och händer. Projektet påbörjades våren
2019 och är en uppföljning av en tidigare
SBU-rapport från 2012 (Arbetsmiljöns
betydelse för uppkomst av besvär och sjuk
domar – nacken och den övre rörelseappa
raten). Rapporten tar ett helhetsgrepp på
alla tänkbara arbetsmiljöexponeringar som
kan ha ett samband med smärta i nacke,
axlar, armar, armbågar, handleder och
händer. Inom ramen för projektet har SBU
haft flera avstämningar med Försäkrings
kassan angående frågeställningar och upplägg
av rapporten. Utvärderingen kommer att
publiceras under 2021. Målgrupperna för
rapporten är ett flertal olika myndigheter
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Personal och
kompetensförsörjning
År 2020 har präglats av pandemin och SBU ställde snabbt om till arbete
hemifrån med digitala möten och stöttade systermyndigheter med
utlånad personal. Den tidigare interna satsningen på Microsoft 365 och
Teams gjorde övergången till arbete på distans enklare och satsningen
har fortsatt under året för att stötta medarbetarna.
SBU:s personal
Den 31 december 2020 hade SBU 89
anställda (2019: 85 st.), varav 69 kvinnor
och 21 män. Andelen män har ökat under
2020 vilket beror på rekryteringar och en
medveten inriktning på att få in fler män.
Fyra personer var tjänstlediga under året,
varav två av dessa deltog i statliga utred
ningar. En person återkom i tjänst efter
att ha deltagit i en statlig utredning under
två år, en värdefull kompetensutveckling
som SBU ser positivt på. Sex personer har

entledigats, varav två har gått i pension
och fyra har gått vidare till andra arbets
givare, och vid årsskiftet var tre personer
föräldralediga.
13 personer har rekryterats under 2020,
varav fem är ersättningsrekryteringar för
tjänster för någon som gått i pension eller
har slutat på SBU och fyra personer är på
vikariat för föräldralediga. Ytterligare fyra
personer är anställda på visstidsanställning
bland annat för att förstärka hälsoekonomer
och projektledare.
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figur 2.2 Fördelning kvinnor och män
vid utgången av 2020 jämfört med 2019.

42

2019

figur 2.3 Medelålder för anställda på SBU 2020
jämfört med 2019.
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I samband med pandemin hade SBU en
dialog med Socialstyrelsen och Folkhälso
myndigheten och SBU erbjöd möjligheten
att låna ut personal för att stärka myndig
heterna, som hade kompetensbrist vid
pandemins start. En person var under en
kortare period utlånad till Socialstyrelsen
och två personer till Folkhälsomyndigheten.
Under året har SBU haft en projektledare
från Vinnova inlånad för utbytestjänstgöring
under nio månader.
Förändrade arbetssätt
under pandemin
Året har präglats av pandemin. Sedan mars
har 85–90 % av personalen arbetat regel
bundet hemifrån. Ett ändrat arbetssätt gick
förhållandevis lätt, delvis tack vare att en
stor satsning på utbildning i Microsoft 365
och Teams hade erbjudits personalen under
hösten 2019.
Under första halvåret hade lednings
gruppen återkommande möten för att följa
pandemins utveckling och påverkan på oss
som myndighet, till vilka även arbetsmiljö
ombuden bjöds in. Under hösten har det
funnits en beredskap för att snabbt kunna
kalla in till dessa möten igen. SBU:s general
direktör skickar också kontinuerligt upp
daterad information till hela myndigheten.
SBU har gjort två enkätundersökningar
(svarsfrekvens 75 %) till hela personalen
med fokus på hur man upplevt det att
arbeta hemifrån under den här perioden.
De flesta som har svarat har upplevt det
som positivt att arbeta hemifrån, bland
annat för att man bättre kunnat anpassa sin
arbetstid till sin familjesituation men även
för att kunna slippa resorna till och från
jobbet. Baksidan av att ha nära till jobbet
har också inneburit för vissa att det har varit
svårare att sluta arbeta på kvällen. Detta till
trots har SBU inte kunnat notera någon
ökad sjukfrånvaro under den här perioden.
Cheferna har uppmanats att ha tätare kon
takter med sina anställda och digitala fika
har lagts in i kalendrarna. De anställda har
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också erbjudits att låna hem kontorsstolar
och extra datorskärmar. Enkäterna komp
letterades under december med en med
arbetarundersökning. Inte heller i denna
undersökning framkommer någon ökad
stress eller ohälsa hos personalen.
Kompetensutveckling
De anställda har erbjudits ett antal utbild
ningar för hela personalen, förutom de
specialistutbildningar som finns för de
olika professioner som finns på SBU. Bland
annat en kurs i hur man leder digitala
möten, en kurs om hur man ger feedback
och flertal kurser i Officeprogrammen. Sats
ningen på Microsoft 365 har fortsatt under
året med återkommande öppna workshops
för personalen. Medarbetarna har även
erbjudits att via företagshälsovården gå
digitala kurser och på föreläsningar om
stress och hälsa.
Två digitala personaldagar genomfördes
i december, där fokus var på att hitta sina
inre drivkrafter och motivation och att
möjliggöra för alla medarbetare att träffas i
olika gruppkonstellationer under dagarna.
SBU:s miljöarbete
SBU:s miljögrupp har vid tre tillfällen under
året presenterat myndighetens pågående
miljöledningsarbetet för personalen samt
informerat om SBU:s riktlinjer för resor
för att beakta ett hållbarhetsperspektiv.
Miljögruppen har under 2020 bland annat
arbetat med att följa upp mängden tryck av
rapporter och skrifter för att se vilka bespa
ringar som skulle kunna göras av miljöskäl.
Under året har SBU även tagit beslut om ett
nytt digitalt, arbetssätt för dokumentunder
skrifter vilket kommer att minska pappers
utskrifter på myndigheten.
SBU ingår i Miljöledningsnätverket för
små myndigheter, där myndigheterna kan
träffas för att samverka och utbyta erfaren
heter när det gäller miljöledningsarbetet.
Under 2020 har nätverket haft tre digitala
möten.
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Likabehandling
SBU:s arbete med likabehandling bedrivs
med hjälp av en arbetsgrupp på SBU.
Under året har gruppen gjort en enkät
undersökning om sexuella trakasserier.
Enkäten kompletterades senare med dilem
madiskussioner där alla medarbetare bjöds
in att delta. Diskussionerna var uppskattade
och de dilemman som diskuterades berörde
flera olika situationer med utgångspunkt i
likabehandling.

foto: shutterstock

Tillitsbaserad styrning och ledning
Myndighetens tillitsgrupp arbetar för att
stärka och utveckla den tillitsbaserade

styrningen och ledningen på SBU, med
fokus på arbetsorganisation och kultur.
Under året har tillitsgruppen med hjälp
av en enkät undersökt och analyserat
medarbetarnas upplevelser av tillit på SBU.
Resultatet visar på en generellt sett fortsatt
hög upplevelse av tillit.
Gruppen har även utrett och tagit fram
förslag på hur vi i organisationen kan bli
bättre på att ta tillvara på varandras kompe
tenser. Detta var ett område som medarbe
tarna prioriterat fram som en viktig aspekt
av tillit. Under året har medarbetarna även
erbjudits att delta på en digital föreläsning
om ledarskap i en transformativ ålder.
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Myndighetens
interna utveckling
Myndigheten arbetar kontinuerligt för att vidareutveckla de interna projektprocesserna och har under året genomfört flera digitala utvecklingsprojekt.
SBU:s metodbok är en viktig vägledning i arbetet med att ta fram SBU:s
rapporter, under året har den genomgått en översyn och även utvecklats till
en helt digital version. SBU:s nämnd och SBU:s vetenskapliga råd är viktiga för
myndighetens arbete och speglar de sakområden som ingår i SBU:s uppdrag.
Kvalitetssäkringsarbete
SBU:s kvalitetssäkringsgrupp (K-gruppen)
utgörs av cheferna för utvärderingsavdel
ningarna, en vetenskaplig sekreterare och
generaldirektören. K-gruppen granskar
alla projektplaner och förslag till rapporter
och fastställer också viktigare principer för
SBU:s vetenskapliga arbete. En metod
grupp bereder frågor åt K-gruppen och
ansvarar för SBU:s metodbok samt för
kompetensutveckling av SBU:s medarbetare
när det gäller vetenskapliga metoder. Till
K-gruppen knyts så kallade metodstöd där
medarbetare med särskild kompetens, till
exempel i statistik, kvalitativa metoder eller
slutsatsskrivning, ingår.
Under 2020 har myndighetens system
för kvalitetssäkring utvecklats, arbetsfor
merna för kvalitetssäkringen av produkter
och metoder har setts över och reviderats.
SBU:s metodbok
SBU:s metodbok7 är en vägledning för
SBU:s medarbetare och sakkunniga i arbetet
med att systematiskt, enhetligt och transpa
rent ta fram SBU:s rapporter, men den kan
också vara ett stöd för andra som gör eller
tolkar systematiska översikter och utvärde
ringar. I oktober 2020 publicerade SBU
7

en ny version av metodboken där samtliga
kapitel har uppdaterats och till den hör nya
granskningsmallar. Metodboken har även
utvecklats till en helt digital version och är
uppbyggd med en grundtext med fördjup
ningsdelar samt möjlighet att ladda ner hela
eller delar av den.
Enhetliga termer på evidensområdet
Myndigheten har under året fortsatt sitt
arbete med ökad enhetlighet och precision i
användningen av facktermer inom sitt verk
samhetsfält, vilket ska underlätta använd
ningen av SBU:s publikationer i vård och
omsorg. SBU:s populärvetenskapliga ord
förklaringar har under 2020 uppdaterats,
granskats och kompletterats. Myndighetens
termgrupp har byggt vidare på och i SBU:s
metodbok publicerat en baslista av fack
termer med vanliga definitioner som bör
användas konsekvent i vetenskapliga texter,
samt implementerat en checklista med
terminologiska principer och hjälpmedel.
Nämnden för medicinsk
och social utvärdering
SBU:s nämnd har enligt SBU:s förordning
(2007:1233) med instruktion till uppgift att
fatta beslut om fastställandet av slutsatser

https://www.sbu.se/metodbok
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i de utvärderingar som myndigheten gör.
Nämnden ska även medverka till att rappor
terna sprids och kommer till användning.
Ledamöterna utses av regeringen och
nämnden har under 2020 utgjorts av 15
ledamöter, inklusive ordförande och SBU:s
generaldirektör.
Under 2020 har nämnden sammanträtt
sju gånger och fastställt slutsatser för tre
utvärderingsrapporter. Nämnden har även
blivit uppdaterade om arbetet med pågående
rapporter och deltagit i prioriteringen av
förslag till nya projekt och förslag på upp
dateringar av tidigare rapporter. Medarbe
tare från SBU har även hållit utbildning för
ledamöterna i SBU:s processer och metodik.
SBU:s vetenskapliga råd
SBU:s vetenskapliga råd består av 20 per
soner, inklusive ordförande och vice ord
förande. Ledamöternas kompetenser speglar
de sakområden som ingår i SBU:s uppdrag;
medicin, odontologi, socialt arbete, funk
tionshinderområdet samt arbetsmiljö
området. Det finns även hög kompetens
avseende olika vetenskapliga ansatser.
Rådets uppgift är att ge råd inför beslut av
Nämnden för medicinsk och social utvärde
ring. Rådet kan även ge råd som en del av
SBU:s beredning inför beslut i ärenden om
projektplan, externa sakkunniga i projekten,
externa granskare och rapporter. Arbetet
kan även innebära att ge råd i metodutveck
ling och andra metodfrågor samt att delta
i arbetet med spridning av rapporter och
annan information från SBU.
Under 2020 har SBU:s vetenskapliga
råd haft tio heldagsmöten med mycket
hög närvaro. Samtliga sakområden har
hanterats och utbildning i SBU:s processer
och metodik har genomförts. Vid det sista
mötet för året hölls det ett gemensamt
utbildningsmoment för både rådet och
SBU:s nämnd om myndighetens arbete
inom ramen för covid-19.
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Utveckling av projektprocesser
Myndigheten har uppdaterat och vida
reutvecklat projektprocessen för SBU
Utvärderar och publicerat denna på SBU:s
intranät. En projektprocess för prioritering
av kunskapsluckor enligt James Lind
Alliances metod har tagits fram under året
för att underlätta arbetet med att driva
projekt enligt denna metodik och för att
öka möjligheten för fler intressenter att
använda sig av metoden.
Det digitala utvecklingsprojekt som
syftade till att ta fram ett verktyg för att
presentera resultaten från SBU Kartlägger
på ett visuellt och interaktivt sätt har fär
digställts. Under 2020 kunde därför resul
tatet från två rapporter, Kunskapsläget för
bedömning och insatser inom äldreomsorgen
samt Funktionstillstånd och funktionshinder
– kunskapsläget för arbetsmetoder och insatser,
presenteras som interaktiva och visuella
”evidenskartor”. Kartorna gör att läsaren,
utifrån intresse, kan filtrera fram delresultat
och sedan ladda ned och spara just dessa.
Digital utveckling på SBU
Under 2020 har digitaliseringstakten ökat
enormt i hela samhället och även inom
SBU. Framför allt är det behovet av digitala
tjänster för distansmöten, samarbete och
informationsdelning som har drivit på
denna utveckling hos SBU.
Bland de digitaliseringsprojekt som
slutfördes under 2020 kan nämnas ett nytt
arbetssätt för dokumentunderskrifter och
ett förberedande arbete inför upphandling
av e-arkiv. Ett antal initiativ har påbörjats
och fortsätter under 2021. Dessa är framför
allt införandet av en ny metadatahantering
för SBU:s publikationer, vidareutveckling
av SBU:s öppna data, samt den verksamhetsutveckling som användningen av Microsoft
365 innebär för organisationens medarbe
tare. Denna utveckling är nödvändig för
att möta det nämnda behovet av digitala
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SBU stod även för ett viktigt initiativ
genom att starta ett nätverk för digitalise
ringsansvariga inom Rådet för styrning med
kunskap. Nätverket gav väldigt god respons
från alla myndigheter och fortsätter under
2021. Syfte är att – informellt, enkelt och
smidigt – diskutera digitaliseringsfrågor och
att stödja varandra i utveckling av arbetssätt,
metoder och tekniska lösningar.

foto: mockup ninadiz

tjänster för distansmöten, samarbete och
informationsdelning. Det är också en nöd
vändig utveckling för att medarbetarna och
även SBU som organisation ska kunna följa
med i omvärldens digitalisering.
SBU har också utvecklat tre nya digitala
format: ett för bättre synlighet för SBU:s
rapportsammanfattningar på engelska i den
internationella databasen NCBI Bookshelf,
ett för myndighetens tidskrift Vetenskap &
Praxis och slutligen även ett nytt digitalt
format för SBU:s metodbok, som tidigare
nämnts.
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Verksamhetens totala
kostnader och intäkter
tabell 2.6 Finansiering av verksamheten, anslag och externa medel under 2020, tkr.
Ingående
balans

Tillkommit
2020

Förbrukat
2020

Utgående
balans

Anslag
Anslag (Not 7)
summa

2 506*
2 506

87 923
87 923

88 373**
88 373

2 056
2 056

Uppdrag och projekt med externa medel
EUnetHTA

150

120

0

270

Insatser för att främja psykisk hälsa och
förebygga psykisk ohälsa och suicid bland barn
och unga

0

2 500

2 500

0

Internationellt nätverk för samarbete inom
området social utvärdering, STA

0

200

200

0

Kunskapsläget avseende psykisk ohälsa

0

5 000

5 000

0

Samband mellan snus, e-cigaretter och
tobaksrökning***

0

500

500

0

Underlag inför nationell strategi inom området
psykisk hälsa och suicidprevention

0

500

500

0

Uppdrag inom kvinnors hälsa och förlossning

0

8 800

8 800

0

Utbildning och kunskapsspridning
inom socialtjänsten
summa

0

1 500

1 500

0

150

19 120

19 000

270

2 656

107 043

107 373

2 326

summa

* Utgående balans 2019 (5 146) minus indraget belopp (2 640).
** Intäkter enligt resultaträkningen (88 338 plus minskning semesterlöneskuld 1997–2008 under 2020 (35).
*** Intäkter från Folkhälsomyndigheten. Rubriceras i resultaträkningen som Avgift.
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Tabell 2.7 redovisar en samlad bild av
kostnaderna för de senaste tre åren. I de
redovisade beloppen ingår indirekta kost

nader som för år 2020 utgör ett påslag
med 66 procent.

tabell 2.7 Totala kostnader uppdelat på verksamhetens olika områden, tkr.
2020

2019

2018

Projektverksamhet

88 740

79 770

78 775

Informationsspridning

16 955

18 004

15 207

3 121
108 816

3 691
101 465

2 867
96 849

Internationell samverkan
summa

I Tabell 2.8 redovisas dels de direkta kostna
derna för respektive verksamhetsgren, dels
de gemensamma kostnaderna (indirekta
kostnader). De gemensamma kostnaderna
har i tabellerna i tidigare avsnitt fördelats

på verksamhetsgrenarna som ett schablon
mässigt påslag som för år 2020 uppgår
till 66 procent (Tabell 2.9). De direkta
kostnaderna utgör 60 procent av de totala
kostnaderna.

tabell 2.8 Direkta kostnader för respektive område samt gemensamma omfördelade kostnader
(indirekta kostnader), tkr.
2020

2019

2018

Projektverksamhet

53 574

43 640

48 440

Informationsspridning

10 236

9 849

9 352

Internationell samverkan
summa

1 884
65 694

2 019
55 508

1 763
59 555

Lokaler

6 324

6 128

6 011

Nämnd och råd

1 450

1 390

671

35 348
43 122

38 439
45 957

30 612
37 294

108 816

101 465

96 849

Direkta kostnader

Gemensamma kostnader

Kansli och gemensamt
summa
summa
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tabell 2.9 Finansiering uppdelat på verksamhetens olika områden, tkr.
2020

50

2019

2018

Totalt

Anslag,
ränta
samt
avgifter

Extern
finansi
ering

Totalt

Anslag,
ränta
samt
avgifter

Extern
finansi
ering

Totalt

Anslag,
ränta
samt
avgifter

Extern
finansi
ering

Projekt

88 740

69 740

19 000

79 770

61 263

18 507

78 775

62 093

16 682

Informations
spridning

16 955

16 955

–

18 004

18 004

–

15 207

15 207

–

Internationell
samverkan
summa

3 121

3 121

–

3 691

3 610

81

2 867

2 711

156

108 816

89 816

19 000

101 465

82 877

18 588

96 849

80 011

16 838
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Ekonomisk
redovisning

Samtliga belopp redovisas i enheten tusentals kronor, om inte annat anges.

Sammanställning av
väsentliga uppgifter
Not

2020

2019

2018

2017

2016

Beviljad låneram

2 500

2 500

2 500

3 000

2 500

Utnyttjad låneram

1 425

1 601

1 965

2 451

2 037

2 000

2 000

1 200

2 200

1 200

Maximalt utnyttjad kontokredit

0

0

0

0

0

Ränteintäkter

1

7

12

12

14

Räntekostnader

2

52

64

90

78

1 562

3 137

3 092

673

4 284

2 637

2 505

2 481

2 282

2 230

Utnyttjad anslagskredit

0

0

0

0

0

Beviljad anslagskredit 09 01 02
anslagspost 2

0

0

0

0

0

Utnyttjad anslagskredit

0

0

0

0

0

2 056

5 146

4 595

667

3 936

Medelantalet anställda

87 st

83 st

83 st

82 st

71 st

Årsarbetskrafter

81 st

75 st

76 st

77 st

68 st

1 334

1 345

1 267

1 317

1 282

Låneram

Räntekonto Riksgäldskontoret
Beviljad kontokredit

Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter 4§ Avgiftsförordningen

1

Anslagskredit
Beviljad anslagskredit 09 01 02
anslagspost 1

Anslagssparande
Utgående överföringsbelopp

7

Personal

Driftskostnad per årsarbetskraft
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Resultaträkning
Not

2020

2019

88 338

80 829

1 562

3 137

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra ersättningar

1

Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter
summa

18 915

17 492

2

1
108 816

7
101 465

3

–82 349

–74 242

–6 516

–6 497

–19 429

–20 178

–2

–52

–520
–108 816

–496
–101 465

0

0

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Övriga driftskostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
summa
årets kapitalförändring

52

2
4–5
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Balansräkning
Tillgångar

Not

2020-12-31

2019-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet

4

199

138

Maskiner, inventarier installationer m.m.
summa

5

1 225
1 424

1 463
1 601

Kundfordringar

226

1

Fordringar hos andra myndigheter

642

1 455

Övriga kortfristiga fordringar
summa

2
870

1
1 457

Fordringar

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
summa

6

2 376
2 376

1 797
1 797

Avräkning med statsverket

7

–1 894

–4 950

Behållning räntekonto Riksgäldskontoret
summa

16 219
16 219

20 552
20 552

summa tillgångar

18 995

20 457

2020-12-31

2019-12-31

Kassa och bank

Kapital och skulder

Not

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

8

71

187

Övriga avsättningar
summa

9

189
260

350
537

Skulder
1 425

1 601

Kortfristiga skulder till andra myndigheter

Lån i Riksgäldskontoret

10

2 947

2 683

Leverantörsskulder

6 669

6 153

1 534
12 575

1 935
12 372

Upplupna kostnader

5 890

6 729

Oförbrukade bidrag
summa

270
6 160

819
7 548

18 995

20 457

Övriga kortfristiga skulder
summa

11

Periodavgränsningsposter

12

summa kapital och skulder
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Anslagsredovisning
Ramanslag
Nomen
klatur 9
1:2 (001-2)

Ingående
överföringsbelopp

Årets till
delning
enligt
reglerings
brev

Indragning

Totalt
disponibelt
belopp

Utgift

Utgående
överförings
belopp

Not

9 1:2
anslagspost 1

5 146

87 923

2 640

90 429

88 373

2 056

7

Redovisningsprinciper
SBU:s årsredovisning är upprättad i
enlighet med Förordning om myndig
heters årsredovisning och budgetunderlag
(2000:605), FÅB. SBU:s redovisning
följer god redovisningssed såsom den
kommer till uttryck i Förordning om
myndigheters bokföring (2000:606).
Fakturor som understiger 20 000
kronor exklusive mervärdesskatt har
inte bokförts som periodavgränsnings
poster per 2020-12-31.
Omsättningstillgångar och skulder
Kundfordringar och övriga ford
ringar upptas till det belopp varmed
de beräknas inflyta. Övriga omsätt
ningstillgångar och skulder värderas
till anskaffningsvärdet om inte annat
anges i not. Eventuella fordringar och
skulder i utländsk valuta värderas till
balansdagens kurs. SBU har ett lager
av färdigproducerade rapporter. De
resurser som använts för att ta fram
rapporterna kostnadsförs löpande.
Anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande
bruk med ett anskaffningsvärde på
över 20 000 kronor och en beräknad
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livslängd på tre år eller längre defi
nieras som anläggningstillgång.
Anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde med avdrag för ack
umulerade avskrivningar enligt plan.
Anläggningstillgångarna skrivs av
linjärt över den bedömda ekonomiska
livslängden. Tillämpade avskrivnings
tider är:
• 3 år för datorer (bärbara kostnads
förs vid anskaffningstillfället)
• 5 år för förbättringsutgifter
på annans fastighet och
kontorsmaskiner
• 5 år för maskiner, installationer
med mera
• 7 år för övriga inventarier.
Kostnadsmässig anslagsavräkning
Den 1 januari 2009 trädde för
ändringar i anslagsförordningen
(1996:1189) i kraft som innebär en
övergång till kostnadsmässig anslags
avräkning av förvaltningsutgifter.
Myndigheternas semesterlöneskuld
per den 31 december 2008 undantogs
från reformen. Den ska även i fortsätt
ningen avräknas utgiftsmässigt tills den
är helt reglerad.
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Noter
Resultaträkning
not 1 Intäkter av avgifter och andra ersättningar

not 3 Kostnader för personal.

med stöd av 4§ Avgiftsförordningen.

Rapportförsäljning
Konsultuppdrag
Övriga intäkter
summa

2020

2019

9

15

500

1 487

1 053
1 562

1 635
3 137

not 2 Finansiella intäkter och kostnader.
2020

2019

1
1

7
7

2

52

2

52

2020

2019

Lönekostnader
(exklusive avgifter
och premier)

51 798

46 859

varav avser till
styrelse samt ej
anställd personal

5 138

3 348

Avgifter avseende
lönekostnader

13 500

12 853

Övriga
personalkostnader
summa

17 051

14 530

82 349

74 242

Finansiella intäkter
Lån i Riksgäldskontoret
summa
Finansiella kostnader
Räntekonto i
Riksgäldskontoret
summa
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Balansräkning
not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet.
2020-12-31

not 6 Periodavgränsningsposter.

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

1 657

1 436

719

361

2 376

1 797

Förutbetald hyra

Anskaffningsvärde
Ingående balans
Årets anskaffningar
Årets utrangering
utgående balans

260

260

0

0

117
377

0
260

Övriga förutbetalda
kostnader
utgående balans

Ackumulerad avskrivning
–122

–70

Årets avskrivningar

Ingående balans

–56

–52

Årets utrangering
utgående balans

0
–178

0
–122

199

138

bokfört värde

not 7 Avräkning med statsverket.
2020-12-31
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Indragning
Redovisat mot anslag

not 5 Inventarier och övriga anläggningstillgångar.
2020-12-31

2019-12-31

Anskaffningsvärde
Ingående balans
anskaffningsvärde

3 397

3 264

Årets utrangering

0

0

226
3 623

133
3 397

–1 934

–1 489

Årets anskaffningar
utgående balans

2019-12-31

Anslagmedel som
tillförts räntekontot
summa skulder

–5 146

–4 595

2 640

2 113

88 373

80 862

–87 923

–83 526

–2 056

–5 146

Fordran avseende semesterlöneskuld
som inte redovisats mot anslag
Ingående balans

196

229

Redovisat mot anslag
under året enligt
undantagsregeln
summa

–35

–33

161

196

summa avräkning
med statsverket

–1 895

–4 950

Ackumulerad avskrivning
Ingående balans
Årets utrangering
Årets avskrivningar
utgående balans
bokfört värde

56

0

0

–463
–2 397

–445
–1 934

1 226

1 463
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not 8 Avsättningar för pensioner

not 12 Periodavgränsningsposter.

och liknande förpliktelser.
2020

2019

187

359

Årets pensionskostnad

0

0

Årets
pensionsutbetalningar
utgående
avsättning

–116

–172

71

187

Ingående avsättning

2020-12-31

2019-12-31

4 700

5 714

Upplupna övriga löner

711

420

Övriga upplupna
kostnader
summa

479

595

5 890

6 729

0

669

270

150

270

819

6 160

7 548

Upplupna kostnader
Upplupna
semesterlöner

Oförbrukade bidrag
Oförbrukade bidrag
inomstatliga

not 9 Övriga avsättningar.
2020

2019

189

350

50

50

2020

2019

Lokala
omställningsmedel
varav bedöms
komma att regleras
innevarande år

Bidrag från icke statliga
organisationer
summa
utgående balans

not 10 Lån i Riksgäldskontoret.
Låneram

2 500

2 500

Ingående skuld

1 601

1 965

343

132

–519
1 425

–496
1 601

Lån upptagna
under året
Årets amorteringar
utgående balans

not 11 Övriga kortfristiga skulder.
2020-12-31

2019-12-31

Personalens källskatt

1 530

1 928

Övriga skulder
utgående balans

4
1 534

7
1 935
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Övriga tilläggsupplysningar
Anställdas frånvaro
på grund av sjukdom

Kön- och åldersfördelning av anställda
Grupp

2020

2019

Grupp

2020

2019

Kvinnor

77 %

80 %

Total sjukfrånvaro
i förhållande till den
sammanlagda arbetstiden

1,8 %

2,8 %

Män

23 %

20 %

Anställda under 30 år (1)

1%

1%

55 %

53 %

44 %

46 %

Kvinnor

2,0 %

2,9 %

Anställda 30–49 år (44)

Män

1,1 %

2,4 %

Anställda över 49 år (36)

*

*

Anställda 30–49 år

2,3 %

2,9 %

Anställda över 49 år

1,2 %

2,8 %

Andelen av total sjukfrånvaro
som har varat samman
hängande i en period om
60 kalenderdagar eller mer

0,0 %

21,8 %

Anställda under 30 år

* Gruppen är för liten för att redovisa procentsatsen,
på grund av risk att röja individens identitet.
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Ersättning till ledande befattningshavare och redovisning av andra uppdrag
Lön/skattepliktig
ersättning

Styrelse- eller rådsledamot i andra statliga myndigheter
eller styrelseledamot i aktiebolag

SBU:s generaldirektör
Susanna Axelsson

1 194 556 kr

• Rådet för evidensbaserad miljöanalys, Forskningsrådet Formas

Nämnd
Jonas Claesson
Heike Erkers
Björn Halleröd

11 250 kr

–

9 000 kr

–

0 kr

–

Jan-Ingvar Jönsson

2 250 kr

• Nationella styrgruppen för ALF

Fredrik Lennartsson

4 500 kr

• Insynsrådet, Jämställdhetsmyndigheten
• Insynsrådet, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
• SKL International

Thomas Lindén

11 250 kr

–

Olle Lundberg

11 250 kr

• Insynsrådet, Folkhälsomyndigheten
• Rådet för forskningens infrastrukturer, Vetenskapsrådet

Kerstin Nilsson
(ordförande)

65 000 kr

• Kommittén för kliniska studier, Vetenskapsrådet
• Statens medicinsk-etiska råd

Ulf Näslund

15 750 kr

• Beredningsgrupp 2, nationell högspecialiserad vård, Socialstyrelsen

Jenny Rehnman

11 250 kr

–

Sineva Ribeiro

13 500 kr

–

Monica Persson

13 500 kr

–

Johan Sanmartin
Berglund

15 750 kr

•
•
•
•
•

Heidi Stensmyren

6 750 kr

Elisabeth Wallenius

årsredovisning för sbu 2020

13 500 kr

Berg i kvadrat AB
CAREBEAN lnvest AB
Optriva AB
Regeringens Äldreforskarråd
Vestons AB

• Folksam Sak
• Läkartidningen förlag AB
• Fremia
• Nämnden för läkemedelsförmåner, Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket
• Patient- och brukarrådet, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
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4

Beslut

Beslut om årsredovisningen för SBU 2020 har fattats den
18 februari 2021 av SBU:s generaldirektör Susanna Axelsson.
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av
verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och
myndighetens ekonomiska ställning.
Stockholm den 18 februari 2021

susanna axelsson
generaldirektör
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5

Bilagor

Bilaga 1. Ledamöter i SBU:s nämnd
Ordförande
Kerstin Nilsson
(ordförande SBU:s nämnd)
Seniorprofessor, institutionen för
medicinska vetenskaper, Örebro universitet
Ledamöter
Susanna Axelsson
Generaldirektör, SBU
Jonas Claesson
Hälso- och sjukvårdsdirektör,
Region Örebro län
Heike Erkers
Ordförande, Akademikerförbundet SSR
Björn Halleröd
(fr.o.m. 2020-11-01)
Huvudsekreterare, Vetenskapsrådet
Jan-Ingvar Jönsson
(t.o.m. 2020-10-31)
Tidigare huvudsekreterare, Vetenskapsrådet
Fredrik Lennartsson
Avdelningschef, Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR)
Thomas Lindén
Avdelningschef, Socialstyrelsen
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Olle Lundberg
Huvudsekreterare, Forte
Ulf Näslund
Prefekt, Umeå universitet
Monica Persson
Socialdirektör, Karlstads kommun
Jenny Rehnman
Avdelningschef, Socialstyrelsen
Sineva Ribeiro
Ordförande, Vårdförbundet
Johan Sanmartin Berglund
Professor, Blekinge Tekniska Högskola
Heidi Stensmyren
Tidigare ordförande, Sveriges läkarförbund
Elisabeth Wallenius
Ordförande, Funktionsrätt Sverige
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Bilaga 2. Ledamöter i SBU:s
vetenskapliga råd
Ordförande
Svante Twetman
Professor emeritus, Köpenhamns universitet
Ledamöter
Christel Bahtsevani
Universitetslektor, Malmö universitet

Lars Sandman
Professor, Linköpings universitet

Martin Bergström
Docent, Lunds universitet

Anna Sarkadi
Professor, Uppsala universitet

Lena Dahlberg
Docent, Högskolan Dalarna,
Karolinska Institutet

Katarina Steen Carlsson
Docent, Lunds universitet

Anna Ehrenberg
Professor, Högskolan Dalarna
Ata Ghaderi
Professor, Karolinska institutet
Martin Henriksson
Docent, Linköpings universitet

Sten-Åke Stenberg
Professor, Stockholms universitet
Britt-Marie Stålnacke
Professor, Umeå universitet
Magnus Svartengren
Professor, Uppsala universitet

Jan Holst
Docent, Malmö och Lunds universitet

Sverker Svensjö
Medicine doktor, Falun och Uppsala
universitet

Ulrik Kihlbom
Docent, Uppsala universitet

Magnus Tideman
Professor, Högskolan Halmstad

Mussie Msghina
Docent, Örebro universitet

Pernilla Åsenlöf
Professor, Uppsala universitet

Christina Nehlin-Gordh
Docent, Uppsala universitet
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www.sbu.se • twitter: @sbu_se • telefon: 08-412 32 00
facebook.com/sbukunskapscentrum

