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Generaldirektörens förord
Under 2021 har Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
(SBU) fortsatt att vara en angelägen myndighet som tillsammans med andra
aktörer bidrar till en god och jämställd vård, hälsa och omsorg. Även under
pandemiåret 2021 arbetade vi kontinuerligt med att utveckla en bra arbetsmiljö
och goda förutsättningar för SBU:s engagerade och kompetenta medarbetare
att förverkliga detta.
sbu sjösatte en ny strategi under våren
2021. Vi har satt fokus på några områden
som hjälper oss att bli till ännu större
nytta för partners och mottagare av våra
rapporter. Bland annat arbetar vi med att
utveckla en smidig extern samverkan för
prioriterade frågor och med att se till att
SBU:s kunskapsunderlag är relevanta, till
förlitliga och begripliga samt passar mot
tagarens behov.
Det är uppmuntrande att vi redan börjar
få positiv återkoppling från dem vi sam
arbetat med, inte minst från socialtjänstens
område. SBU har under året tagit aktiv del
i Rådet för styrning med kunskap och i
partnerskap med kommuner och regioner,
i syfte att stärka samverkan och bidra med
vår del till en kunskapsbaserad och jämlik
vård och omsorg.
under pandemin har våra uppdrags
givare och samarbetspartners uppskattat
snabba svar på sina frågor och vi har fortsatt
utvecklingen av effektivare processer med
bibehållen kvalitet. Under 2021 har SBU
levererat rapporter inom många områden,
kvinnors hälsa och psykisk ohälsa kan sär
skilt nämnas.

faktaruta sbu:s organisation.
SBU är en enrådighetsmyndighet som består av
fem utvärderingsavdelningar, en avdelning för
kommunikation och internationellt arbete, samt
en avdelning för administration. Som stöd till
generaldirektören finns SBU:s nämnd och
SBU:s vetenskapliga råd.

sbu:s internationella samarbeten har
fortsatt under 2021 genom digitala möten.
Det har varit viktigt för att hålla kontakt
vägarna öppna och värdefullt med regel
bundna avstämningar i angelägna frågor.
i sbu:s interna arbete har vi under 2021
fortsatt att arbeta med mer tillitsbaserat
ledarkap. Vi har också utvecklat möjligheten
att ta tillvara alla medarbetares kompetens
genom att arbeta på ett öppet, prestigelöst
och inkluderande sätt.
slutligen vill jag rikta ett stort tack
till alla engagerade medarbetare, SBU:s
nämnd, SBU:s vetenskapliga råd och alla
externa personer som under året bidragit
till myndighetens arbete.

susanna axelsson
generaldirektör
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1

SBU förbättrar
vård och omsorg

SBU:s rapporter kommer till användning på flera sätt i hälso- och sjukvården och
socialtjänsten. SBU:s kunskapsunderlag tas antingen vidare av andra aktörer som finns
närmare verksamheterna eller riktas direkt till verksamheter och beslutsfattare. SBU
ger också stöd på annat sätt, till exempel genom utbildningsinsatser till mottagare av
våra rapporter, för att öka genomslaget av rapporternas resultat. I detta avsnitt ges
några exempel på hur SBU:s arbete har nått ut till vård och omsorg och bidragit till
förändringar.
Underlag till nationella riktlinjer
och screeningprogram inom
hälso- och sjukvården
SBU samverkar nära med Socialstyrelsen
i arbetet med att ta fram nationella rikt
linjer och screeningunderlag i enlighet med
Förordning (2015:155) om statlig styrning
med kunskap. På så sätt kan SBU:s resultat
direkt omsättas i praktisk verksamhet och
bidra till att styrningen med kunskap blir
samordnad, effektiv och målgruppsanpassad.
Under 2021 har SBU bidragit med underlag
för nationella riktlinjer för tandvård och för
rörelseorganens sjukdomar.
Genom de nationella riktlinjerna får
SBU:s resultat ett brett genomslag och kan
bidra till förbättrad vård. SBU har också
lämnat underlag till Socialstyrelsens nya
rekommendation om screeningprogram
för SCID (svår kombinerad immunbrist)
som gavs ut under 2021. SBU publicerade
under hösten ett vetenskapligt underlag för
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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användning av självprovtagning av
HPV (humant papillomvirus), som
ett stöd till Socialstyrelsens uppdaterade
rekommendation för screeningprogram
för livmoderhalscancer.
Genomslag av SBU:s
arbete i socialtjänsten
SBU:s rapport Föräldrastödsprogram vid
utagerande beteende hos barn: effekter och
verksamma komponenter (publicerad 2019)
har visat att vissa föräldraskapsstödspro
gram för att hjälpa utåtagerande barn
fungerar bra. I Stockholms stad erbjuds nu
den här typen av hjälp som innehåller just
de komponenter som bedömts ha positiv
effekt för att minska risken för att barn
och unga dras in i kriminalitet.
År 2019 publicerades även SBU:s
utvärdering Risk- och behovsbedömning av
ungdomar avseende återfall i våld och annan
kriminalitet, som visade att beslutsstöd som
SAVRY (Structured Assessment of Violence
Risk in Youth) kan ge vägledning vid bedömning av ungdomars risk för återfall i våld
och annan kriminalitet. Stockholms stad
har utbildat närmare 200 chefer och social
sekreterare i beslutsstödet SAVRY.
Unga som hamnat i kriminalitet och
har andra allvarliga beteendeproblem klarar
sig bättre om de placeras i behandlingsfamilj
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beroende och psykisk ohälsa, enligt SBU:s
rapport Insatser för att minska hemlöshet för
personer med missbruk, beroende och psykisk
ohälsa (publicerad 2018). Stockholms stad
är en av de kommuner som använder in
satsen Bostad först.
Stockholms stad använder också
insatsen Individanpassat stöd till arbete
(IPS), stöd till personer med psykisk funk
tionsnedsättning med att hitta och behålla
en anställning. Insatsen utvärderades av
SBU år 2020 genom rapporten Individ
anpassat stöd till arbete (IPS) för personer
med psykisk funktionsnedsättning.
Arbete för genomslag i regionerna
SBU ingår tillsammans med andra myndig
heter, regionsföreträdare och Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) i ett
formaliserat partnerskap för regionernas
system för kunskapsstyrning. Partnerskapet
har till uppgift att genom samverkan bidra
till effektivare kunskapsstöd till verksam
heterna och därmed en effektiv och jämlik
vård av hög kvalitet. Partnerskapet ska

foto: shutterstock

(Treatment Foster Care Oregon) istället
för på institution, enligt SBU-rapporten
Behandlingsfamiljer för ungdomar med allvarliga beteendeproblem – Treatment Foster Care
Oregon (publicerad 2018). Behandlings
familj kan också vara kostnadsbesparande
för samhället i jämförelse med placering på
institutionsvård. Allt fler kommuner har
enligt uppgift kontaktat den vårdgivare som
erbjuder behandlingsfamilj.
Enligt en rapport från SBU, Stöd till
unga som ska flytta från placering i social
dygnsvård (publicerad 2020), underlättas
övergången från placering i HVB-hem
(hem för vård eller boende) eller familjehem till eget boende av stödprogram.
För att möta behovet av sådana program
utvecklar Stockholms stad två modeller
för att erbjuda ett sådant stöd. I det ena
modellen samarbetar staden med SOS
Barnbyar och i den andra med forskare
från Göteborg.
Insatserna som kallas Case management
(CM) och Bostad först, kan minska hem
löshet bland personer med missbruk,
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också samverka för att öka genomslag av
nationella kunskapsstöd, till exempel från
myndigheter som SBU. Under 2021 har
SBU deltagit i lärandeträffar för att stödja
detta arbete. SBU har även inom ramen
för ett pilotarbete tagit fram en kurs i
GRADE1 för arbetsgrupper som tar fram
vårdprogram.
SBU har under pandemin haft ett nära
samarbete med regionernas HTA2-organisa
tioner genom det så kallade HTA-nätverket
som administreras från SBU (se sida 17).
Viktiga frågor har fördelats mellan aktö
rerna och man har på så sätt undvikit
dubbelarbete.
Förbättrad patientnära och
praktiknära forskning
I SBU:s databas för vetenskapliga kunskaps
luckor förmedlas på ett systematiskt och
sökbart sätt viktiga vetenskapliga kunskaps
luckor som rör metoder och insatser. Det
finns flera exempel på att viktig forskning
som hänvisat till kunskapsluckor i tidigare
SBU-rapporter har fått avgörande anslag.
Ett exempel är en stor studie från Lunds
universitet om nedkylning efter hjärtstopp
(kunskapslucka från SBU: Nedkylning
efter hävt hjärtstopp) som finansierats av
Vetenskapsrådet. Man kan även se att det
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i Vetenskapsrådets utlysning av projekt
bidrag (50 miljoner kronor) för forskning
om postcovid hänvisas till SBU:s databas
för kunskapsluckor.
Svar från SBU:s upplysningstjänst
SBU:s upplysningstjänst besvarar frågor
som kommer direkt från verksamhets
företrädare inom hälso- och sjukvården.
Från mars 2021 har Upplysningstjänsten
även varit öppen för frågor om socialtjänst
området och svarar även på avgränsade
frågor från andra myndigheter. Under
2021 besvarades 43 frågor (2020: 40 st).
Opinionsundersökning
I den nationella opinionsundersökning
som genomfördes av SOM3-institutet 2020
fanns frågor om SBU med. SOM-under
sökningen hade skickats ut 2020 till ett
representativt urval av personer mellan 16
och 85 år och resultaten sammanställdes
våren 2021. Dessa visade bland annat att
flertalet svarande ansåg det mycket viktigt
eller ganska viktigt att det finns en myn
dighet som sammanställer befintlig forsk
ning inom vård och omsorg (84 % av 1 752
svarande) och som arbetar med att öka
medvetenheten om vad som är god forsk
ning (80 % av 1 756).

1

GRADE, Grading of Recommendations, Assessment, Development
and Evaluation, är ett internationellt framtaget system för evidensgradering
av resultat från systematiska översikter.

2

HTA, Health Technology Assessment, är ett internationellt begrepp
som innebär utvärdering av metoder inom hälso- och sjukvården.

3

SOM står för Samhälle-Opinion-Medier. SOM-undersökningarna
genomförs årligen av SOM-institutet vid Göteborgs universitet.
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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 2021 avslutat flera regerings‑
uppdrag, rapporter och vetenskapliga underlag samt registrerat kunskapsluckor i SBU:s
databas för vetenskapliga kunskapsluckor.
Myndigheten har även hanterat 47 inkomna
remisser (2020: 25 st.) från departement,
myndigheter och regioner.

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 inom
ett fält identifieras och kvalitetsgranskas av ämnes
sakkunniga samt av oberoende granskare. Syftar till
att ringa in områden där det finns evidens och peka
på områden där säker kunskap saknas (vetenskapliga
kunskapsluckor).
SBU Bereder – beredning av frågor för andra myndig
heters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut.
Kunskapsunderlag tas fram av SBU i samarbete med
ämnessakkunniga.

årsredovisning för sbu 2021

tabell 2.1 Antal publikationer och underlag.
2021

2020

2019

SBU Utvärderar

11

3

3

SBU Kartlägger

2

1

3

SBU Bereder

6

9

5

SBU Kommenterar

5

10

12

43

40

42

Prioritering av
vetenskapliga
kunskapsluckor

2

0

2

Vetenskapliga
kunskapsluckor

155

287

202

SBU:s upplysningstjänst

SBU Kommenterar – andra aktörers systematiska
översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på
SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv
av ämnessakkunniga. Rapporten granskas av
oberoende experter.
SBU:s upplysningstjänst – en strukturerad
litteratursökning som besvarar fråga från vården
eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter
och studier som finns. SBU bedömer risken för bias
i systematiska översikter och vid behov även kvalitet
och överförbarhet av resultaten i hälsoekonomiska
studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU,
vid behov med stöd av ämnessakkunnig.
Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor –
prioritering utifrån brukares, patienters, närståendes
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.
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Arbete med regeringsuppdrag
under 2021
Utbilda och sprida kunskap om
vetenskapliga kunskapssamman
ställningar inom socialtjänsten
SBU ska enligt regeringsuppdrag fortsatt
bidra med stöd och handledning att syste
matiskt söka, värdera och använda kunskap
inom socialtjänsten. SBU:s personal har
under året föreläst för personal från social
tjänst och funktionshinderområdet,
medverkat i ett seminarium på Utbild
ningsdepartementet, genomfört tre före
läsningar för Riksförbundet mot alkohol
och narkotikamissbruk, två föreläsningar
för personal inom Stockholms stad samt en
föreläsning för alla chefer inom Stockholms
socialtjänstförvaltning. Tillsammans med
Stockholm stad har även SBU producerat
en film, Möte mellan forskning och praktik,
som under 2021 hade 648 visningar.
SBU ansvarar för det nationella STA4nätverket som träffas fyra gånger per år för
ömsesidig informationsspridning. Nät
verket samlar organisationer som arbetar
med kvalitets- och verksamhetsutveckling
inom det sociala området. SBU medverkar
även regelbundet på avstämningsmöten
med FoU5 Välfärd (Intresseföreningen för
FoU-miljöer inom välfärdsområdet) och
har utöver det gett handledning till Västra
Götalandsregionen och till Äldrecentrum
i Stockholm. SBU ger också aktivt stöd till
FoU Gävleborg i deras förändringsarbete.
Under 2021 har SBU hållit utbildningar
för doktorander i socialt arbete vid Stock
holms universitet i att förstå och värdera
vetenskapliga sammanställningar, samt
hållit en utbildning för licentiatdoktorander
inom ramen för Forskningsrådet för hälsa,
arbetsliv och välfärds (Forte) forskarskola
för tillämpad välfärdsforskning i syste
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4

STA = Social Technology Assessment.

5

FoU = forskning och utveckling.

matiska översikter. SBU:s personal har
också medverkat vid två högre seminarier,
om evidensbaserad praktik inom soci
altjänsten vid Högskolan i Dalarna samt
om systematiska översikter vid högskoaln
Gävle. Under 2021 har myndigheten även
tagit emot två praktikanter från dessa två
högskolor.
SBU har tillsammans med Forte och
Socialstyrelsen fortsatt att anordna semi
narieserien om interventionsforskning.
Den vänder sig bland annat till forskare,
myndighetspersoner och professionella
inom regioner och kommuner, och de fyra
seminarierna har sänts live digitalt och
även spelats in för möjligheten att kunna
se dem i efterhand. Seminariet om 30 år av
svenska effektutvärderingar av psykosociala
insatser hade 1 065 tittare under livesänd
ningen. De andra seminarierna handlade
om kliniskt behandlingsarbete och forsk
ning om beroende (151 tittare live), om
kärnkomponenter i sociala insatser (523
tittare live), och om överförbarhet mellan
olika kontexter inom socialtjänsten (180
tittare live).
För att öka tillgängligheten av SBU:s
rapporter finns sedan oktober 2021 en sida
på SBU:s webbplats www.sbu.se som på
lättfattlig svenska beskriver 20 effektiva
insatser utifrån insats, jämförelsegrupp,
utfallsmått och resultat; effektiva insatser
och metoder inom socialtjänstområdet,
se www.sbu.se.
Uppdraget redovisades till Socialdepartementet i februari 2021. Därutöver
har SBU fortsatt uppdrag som ska del
redovisas i februari 2022 och slutredovisas
i februari 2023.
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Utvärdering av metoder för att
behandla förlossningsrädsla,
depression och ångest
under graviditet
Inom ramen för SBU:s uppdrag om
kvinnohälsa och förlossning har SBU
under 2021 publicerat en utvärdering
om identifiering och behandling av svår
förlossningsrädsla samt behandling av
lindrig till måttlig depression och ångest
sjukdom under graviditet.
Uppdraget redovisades till Socialdepartementet i februari 2021 och SBU
publicerade rapporten Förlossningsrädsla,
depression och ångest under graviditet.
Utvärdering av metoder för
diagnostik av förlossningsskador
och erfarenheter av bemötande
och information
Inom ramen för SBU:s andra uppdrag inom
kvinnohälsa och förlossning har SBU utvär
derat vilket vetenskapligt stöd som finns för
olika metoder att diagnostisera levator- och
förlossningsbristningar, samt vilka erfaren
heter och upplevelser kvinnor har av infor
mation och bemötande från vården när de
har fått bristningar vid sina förlossningar.
Uppdraget redovisades till Socialdepartementet i mars 2021 och SBU
publicerade rapporten Förlossningsbristningar
– diagnostik samt erfarenheter av bemötande
och information.
Utvärdering av det vetenskapliga
stödet avseende metoder för att
diagnosticera och behandla
provocerad vulvodyni
SBU har på uppdrag av regeringen utvär
derat forskning om positiva och negativa
effekter av metoder för att diagnostisera
och behandla provocerad vulvodyni (alter
nativ benämning: vestibulit), ett tillstånd
som innebär intensiv beröringssmärta runt
slidöppningen och som främst drabbar unga
kvinnor. Tillståndet påverkar ofta sexuella
relationer men också vardagsaktiviteter,
allmänt välbefinnande och livskvalitet
årsredovisning för sbu 2021

hos drabbade kvinnor. SBU:s utvärdering
belyser även etiska och sociala aspekter.
Uppdraget redovisades till Socialdepartementet i juni 2021 och SBU
publicerade rapporten Diagnostik och
behandling av provocerad vulvodyni.
Utvärdering av det vetenskapliga
stödet avseende metoder för att
diagnostisera och behandla lipödem
SBU har på uppdrag av regeringen utvär
derat det vetenskapliga stödet för diagnostik
och behandling av lipödem, samt utvärderat
upplevelser och erfarenheter av att få en
diagnos eller en behandling, och vårdens
erfarenheter av att vårda en individ med
lipödem. Sjukdomen utmärks av en sym
metrisk fettansamling på stuss, lår, underben
och/eller armar, och karakteriseras av smärta
och tryckömhet på de påverkade områdena.
Hälsoekonomiska och etiska aspekter samt
möjligheter för framtida forskning har också
belysts i denna utvärdering.
Uppdraget redovisades till Social
departementet i juli 2021 och SBU
publicerade rapporten Lipödem – diagnostik,
behandling, upplevelser och erfarenheter.
Kartläggning av metoder för
behandling av psykisk ohälsa
som följd av förlossning
SBU har haft i uppdrag att kartlägga det
vetenskapliga kunskapsläget avseende
behandling av psykisk sjukdom efter för
lossning. Avsikten med kartläggningen var
att identifiera och granska systematiska
översikter för att identifiera på vilka
områden det finns tillförlitlig och sam
manställd vetenskaplig kunskap samt på
vilka områden sådan kunskap saknas och
identifiera behov av fler primärstudier.
Uppdraget redovisades till Socialdepartementet i juni 2021 och SBU
publicerade rapporten Behandling för
kvinnor som lider av psykisk sjukdom efter
förlossning – identifiering av evidens och
vetenskapliga kunskapsluckor utifrån kart
läggning av systematiska översikter.
11

Underlag inför en kommande
nationell strategi inom området
psykisk hälsa och suicidprevention
Regeringen har gett Socialstyrelsen och
Folkhälsomyndigheten i uppdrag att i nära
samverkan med flera andra myndigheter
inkomma med underlag inför en kom
mande nationell strategi inom området
psykisk hälsa och suicidprevention. SBU:s
individuella analys redovisades i augusti
2021. SBU medverkar fortsatt i det
myndighetsgemensamma samarbetet.

Metoder för att behandla och
rehabilitera personer med fibromyalgi
Regeringen har gett SBU i uppdrag att
utvärdera det vetenskapliga stödet för
behandling och rehabilitering av fibro
myalgi, vilket är ett tillstånd som vanligtvis
drabbar kvinnor. Tillståndet kan få stora
konsekvenser för den drabbade med nedsatt
fysisk och psykisk funktion och livskvalitet
som följd. SBU:s rapport omfattar olika
insatser som kan vara aktuella vid rehabili
tering av vuxna personer med fibromyalgi.
Uppdraget redovisades till Social
departementet i december 2021 och
SBU publicerade rapporten Behandling
och rehabilitering vid fibromyalgi.

foto: shutterstock

Sammanställning av vetenskapligt
underlag avseende metoden
självvald inläggning
Inom ramen för Socialstyrelsens regerings
uppdrag att utvärdera det vetenskapliga
stödet och den beprövade erfarenheten
avseende metoden självvald inläggning
inom psykiatrin, har SBU haft i uppdrag att
bistå Socialstyrelsen med kunskapsunderlag
genom att sammanställa det vetenskapliga
underlaget avseende positiva och negativa
effekter av metoden. Självvald inläggning
syftar till att ge personer med allvarlig

psykisk sjukdom och hög vårdkonsumtion
möjlighet att skriva in sig för en kortare
vistelse på psykiatrisk vårdavdelning utan
att först bedömas av vårdpersonal.
Underlaget överlämnades till Social
styrelsen i september 2021 och SBU publi
cerade upplysningstjänstsvaret Självvald
inläggning vid allvarlig psykisk sjukdom.
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Utvärdering av komplexa
långvariga smärttillstånd
SBU har efter uppdrag av regeringen
utvärderat så kallade komplexa interven
tioner vid långvarig smärta, ett tillstånd
som är vanligare hos kvinnor än hos män.
Personer med långvarig smärta behöver
ofta flera insatser som tillsammans kan
bidra till att upprätthålla och förbättra
funktion och livskvalitet trots smärttill
ståndet. I projektet har SBU utvärderat
multimodala och interdisciplinära behand
lingar, det vill säga insatser som erbjuds av
ett team som innehåller flera professioner
och som innehåller flera olika behandlings
modaliteter, som till exempel medicin,
psykologi och fysioterapi.
Uppdraget redovisades till Social
departementet i december 2021 och
SBU publicerade rapporten Multimodala
och interdisciplinära behandlingar vid
långvarig smärta.
Utvärdering av det vetenskapliga
stödet avseende kejsarsnitt
på moderns önskan
Under 2021 har arbetet fortsatt med reger
ingsuppdraget att utvärdera fördelar och
nackdelar med kejsarsnitt på moderns
önskan. Det huvudsakliga syftet är att få
ännu bättre precisering av risker och fördelar
med ett kejsarsnitt som utförs på moderns
önskan utan någon egentlig medicinsk
indikation. I den kvalitativa utvärderingen
sammanställs kvinnornas och personalens
upplevelser och erfarenheter av beslutande
processen. Utvärderingen omfattar även
hälsoekonomiska och etiska aspekter.
Uppdraget redovisades till Social
departementet i december 2021 och
SBU publicerade rapporten Kejsarsnitt
på kvinnans önskemål – fördelar och nackdelar för kvinna och barn.
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Internationellt nätverk för samarbete
inom området social utvärdering
Inom ramen för SBU:s uppdrag att ta
initiativ till att etablera ett globalt nätverk
för organisationer som arbetar med utvär
deringar inom det sociala området genom
fördes i november 2021 ett konstituerande
möte för att formalisera nätverket. Nät
verket benämns nu International Network
of Social Intervention Assessment (INSIA)
och samlar 13 organisationer. Vid mötet
valdes en interimsstyrelse för ett år i vilken
SBU ingår. Fram till dess att styrelsen valdes
har SBU agerat både sekretariat och ord
förande för samtliga möten. Under året
startade nätverket även arbetsgrupper inom
litteratursökning, hälsoekonomi och meto
dologiska frågor, varav SBU leder de två
första. Under 2021 har fem möten hållits
med nätverket och ytterligare fyra med
arbetsgrupperna.
Uppdraget ska redovisas till Social
departementet i mars 2022.
Utvärdering av det vetenskapliga
stödet avseende metoder för
att behandla rektusdiastas
SBU arbetar med en utvärdering av det
vetenskapliga stödet för metoder för att
behandla abdominell rektusdiastas. Rektus
diastas är ett tillstånd som innebär att de
raka främre magmusklerna går isär, något
som framför allt drabbar kvinnor i samband
med graviditet. Rektusdiastas ger inte alltid
symtom men kan ge besvär som exempelvis
smärta, nedsatt funktionsförmåga och livs
kvalitet. Förutom en utvärdering av effekter
av olika behandlingar, ingår en hälso
ekonomisk analys och beskrivning av
etiska aspekter i rapporten.
Uppdraget ska redovisas till Social
departementet i maj 2022.
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Löpande utvärdera och sprida
kunskap om det vetenskapliga stödet
avseende långvariga effekter av sjukdomen covid-19
SBU fick i mars 2021 ett uppdrag om att
löpande utvärdera det vetenskapliga stödet
avseende långvariga effekter av sjukdomen
covid-19. I det ingick bland annat att
utveckla en metod för att kontinuerligt
publicera det vetenskapliga underlaget och
att presentera resultatet översiktligt, till
gängligt och visuellt. Hittills har över 7 000
vetenskapliga artiklar granskats. Resultatet
finns sedan augusti 2021 tillgängligt på
SBU:s webbplats, i form av en så kallad
”levande evidenskarta6” där information
uppdateras kontinuerligt (Postcovid, behandling och rehabilitering vid postinfektiöst tillstånd efter covid-19 – levande evidenskarta).
Uppdraget har delredovisats till Social
departementet i maj 2021. Ytterligare
delredovisningar ska ges i februari och maj
2022. Slutredovisning ska lämnas i augusti
2022.

Det tredje projektet fortsätter 2022
och där utvärderar SBU insatser för att
främja psykiskt välbefinnande bland barn
och unga. Utvärderingen gäller såväl
effekter av programmen som deras möjliga
användbarhet i Sverige. Projektet kommer
att redovisas till Socialdepartementet i
samband med slutredovisningen av upp
draget i oktober 2022.

Uppdrag om ungas psykiska hälsa
SBU har i uppdrag att utvärdera insatser
för att främja psykisk hälsa och förebygga
psykisk ohälsa och suicid bland barn
och unga. Uppdraget har delats upp i tre
delprojekt och två av dessa redovisades till
Socialdepartementet i november 2021,
SBU publicerade då rapporterna Program
för att förebygga psykisk ohälsa hos barn
och Program för att förebygga suicid och
suicidförsök hos barn. Rapporten om att
förebygga psykisk ohälsa är en uppdatering
av SBU:s rapport som publicerades 2010.
Rapporten om att förebygga suicid och
suicidförsök är en uppdatering av SBU:s
rapport från 2015.

Prioritering av vetenskapliga
kunskapsluckor inom
området kejsarsnitt
SBU har i uppdrag att prioritera veten
skapliga kunskapsluckor inom området
kejsarsnitt. Projektet kommer utöver
vetenskapliga kunskapsluckor även inne
fatta frågor som rör kunskaps- och utveck
lingsbehov inom mödra- och förlossnings
vården, med fokus på området kejsarsnitt.
Syftet med projektet är att patienter,
anhöriga och professionen får prioritera
vilka frågor de anser vara viktigast.
Uppdraget ska redovisas till Social
departementet i december 2022.

6
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Prioritering av vetenskapliga
kunskapsluckor inom området
graviditetskomplikationer
SBU har i uppdrag att prioritera veten
skapliga kunskapsluckor inom området
graviditetskomplikationer som en del i
regeringens satsning på förlossningsvård
och kvinnors hälsa. I samråd med sakkun
niga på området har SBU preciserat priori
teringen av vetenskapliga kunskapsluckor
till att handla om graviditetsrelaterad
bäckensmärta.
Uppdraget ska redovisas till Social
departementet i december 2022.

Evidenskarta, en visuell presentation av de identifierade artiklarna
(översikter eller primärstudier) som går att filtrera utifrån artiklarnas innehåll.
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Utvärdera det vetenskapliga
stödet avseende behandling
av postpartumdepression
SBU har under 2021 påbörjat uppdraget
om det vetenskapliga stödet för behand
ling av postpartumdepression och de
drabbades upplevelser och erfarenheter av
behandlingarna. Inom ramen för projektet
utvärderas positiva och negativa effekter
av olika psykologiska och samtalsbaserade
behandlingsinsatser i en systematisk över
sikt, och upplevelser och erfarenheter av
att genomgå depressionsbehandling. Dess
utom kommer utvärderingen att analysera
behandlingsmetoderna ur ett hälsoekono
miskt perspektiv och belysa etiska aspekter
med koppling till behandlingarna.
Uppdraget ska redovisas till Social
departementet i december 2022.
Utvärdera det vetenskapliga stödet
avseende behandling av hyperemesis
SBU har ett pågående regeringsuppdrag
om att utvärdera det vetenskapliga stödet
avseende behandling av hyperemesis. Hyper
emesis är en extrem form av graviditetsilla
mående som förekommer vid omkring en
procent av alla graviditeter och är en av de
vanligaste orsakerna till sjukhusinläggning
under graviditet. Uppdraget är begränsat
till en systematisk översikt av forskning om
effekter av olika behandlingar av hyper
emesis, det omfattar inte kvalitativa studier
eller hälsoekonomiska och etiska aspekter.
Uppdraget ska redovisas till Social
departementet i december 2022.
Utvärdera det vetenskapliga stödet
avseende omhändertagande av
föräldrar och syskon till dödfödda barn
SBU ska utvärdera det vetenskapliga stödet
avseende omhändertagande av föräldrar
och syskon till dödfödda barn. Dödföddhet
definieras i Sverige som framfödandet av ett
barn som inte visar livstecken efter 22 full
gångna graviditetsveckor. De psykosociala
konsekvenserna för kvinnan och familjen
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kan vara omfattande och långvariga. Social
styrelsen har konstaterat att det finns behov
av enhetliga riktlinjer kring omhänder
tagandet för att möjliggöra en jämlik vård
i landet och SBU:s resultat kommer att
användas i Socialstyrelsens pågående arbete
med detta.
Uppdraget ska redovisas till Social
departementet i december 2022.
Utvärdera det vetenskapliga
stödet vid långtidssjukskrivning
SBU har fått i uppdrag att utvärdera stödet
avseende vårdens insatser vid sjukskrivning
vid de vanligaste diagnoserna vid långtids
sjukskrivning. Den övergripande fråge
ställningen rör effekter av olika sätt för
hälso- och sjukvården att hantera, handlägga
och följa upp sjukskrivna personer som är,
eller riskerar att bli, långtidssjukskrivna.
De interventioner som kommer utvärderas
ska kunna ske inom hälso- och sjukvårdens
ansvar och mandat och syfta till att främja
hälsa och arbetsåtergång hos sjukskrivna
personer. Utvärderingen kommer omfatta
en analys av hälsoekonomiska och etiska
aspekter.
Uppdraget ska redovisas till Social
departementet i december 2022.
Kunskapssammanställningar
inom området psykisk ohälsa
Regeringen har gett SBU ett uppdrag där
myndigheten utifrån identifierade kunskaps
luckor ska göra kunskapssammanställningar
inom området psykisk ohälsa, samt bistå
Socialstyrelsen med kunskapsunderlag för
Socialstyrelsens regeringsuppdrag inom
psykisk ohälsa. Myndigheterna har haft
en dialog om vilka nya underlag det finns
behov av inom ramen för Socialstyrelsens
arbete. Dessutom medverkar SBU i den
så kallade BAS-gruppen där Folkhälso
myndigheten, Socialstyrelsen och Sveriges
Kommuner och Regioner ingår. Via månat
liga möten diskuteras frågor som rör psykisk
ohälsa, för att informera om vad som pågår
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inom respektive organisation, undvika
dubbelarbete och att samarbeta där det är
möjligt.
Under 2021 har SBU avslutat dessa fyra
projekt:
• Internetförmedlad psykologisk behandling
– jämförelse med andra behandlingar vid
psykiatriska syndrom
• Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020
– insatser för att utreda, diagnostisera,
förebygga och behandla psykisk ohälsa,
inklusive stödjande och organisatoriska
åtgärder
• Ett underlag i två delar till Socialstyrelsens
kommande kunskapsstöd för vårdkedjan
under och efter graviditet:
– Identifiering av kvinnor med möjliga
depressions- och ångestsyndrom under
graviditet
– Identifiering av traumatiska
förlossningsupplevelser
• Prioriterade behov av kunskap och utveckling inom BUP heldygnsvård.
Ytterligare ett projekt pågår om återgång
i arbete för personer som är långtidssjuk
skrivna på grund av psykiatrisk diagnos
och personer med varaktigt försörjningsstöd. Därutöver pågår en dialog med
Socialstyrelsen om val av kommande
projekt.
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Uppdraget delredovisas till Social
departementet årligen och ska slutredovisas
i mars 2025.
Uppdrag till statliga myndigheter
om att arbeta hemma
Under perioden för regeringens uppdrag till
myndigheterna, om att säkerställa att endast
arbetstagare vars fysiska närvaro var nöd
vändig för att kunna bedriva verksamheten
skulle befinna sig i myndighetens lokaler,
arbetade 96 % av SBU:s medarbetare hem
ifrån. Vaktmästare och några medarbetare
med särskilda behov har haft tillstånd att
arbeta på kontoret.
Uppdrag om beredskapsjobb
och praktikplatser
Under 2021 har SBU tagit emot en nyan
länd arbetssökande för praktik. Myndigheten
har inte tagit emot någon person med funk
tionsnedsättning under året. SBU har goda
erfarenheter av att ta emot praktikanter och
har även en bra dialog med Arbetsförmed
lingen och konsulter som återkommande
presenterar lämpliga kandidater.
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Särskilda återrapporteringskrav
diskuterats som rör GRADE, SBU:s etiska
vägledning, relevansbedömning av interven
tionsstudier, bedömning av surrogatmått,
jävsproblematik i systematiska översikter
och validering av söksträngar. Nätverket
har haft möjlighet att medverka på SBU:s
metodseminarier om bedömning av risk för
bias i exponeringsstudier, samt om hur man
gör syntes av forskningsresultat där meta
analys inte är möjlig.
SBU sammanställer och tillgängliggör
löpande en lista på SBU:s webbplats över
pågående projekt inom HTA-nätverket,
under 2021 cirka 130 stycken. SBU länkar
även på webbplatsen till de rapporter som
publiceras inom nätverket.
Uppdraget redovisades till Socialdepar
tementet i januari 2021, därefter har SBU
arbetat med nätverket inom ramen för
myndighetens återrapporteringskrav för
2021.

foto: anna edling, sbu

Det nationella Health Technology
Assessment-nätverket
SBU ska enligt regleringsbrevet fortsätta
arbeta med att bygga upp det nationella
Health Technology Assessment-nätverket
(HTA-nätverket) vad gäller stöd och utveck
ling samt främja medverkan bland regio
nerna. HTA-nätverket syftar till att undvika
dubbelarbete samt att sprida resultat och
bidra till metodutveckling. Nätverket
består av ett femtiotal representanter från
åtta regionala HTA-enheter och ett antal
myndigheter och organisationer, såsom
Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen,
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
(TLV) samt Cochrane Sverige och Sveriges
Kommuner och Regioner.
Under 2021 har nätverket haft möten
vid fyra tillfällen för att diskutera pågående
projekt och nyligen publicerade rapporter.
Dessutom har ämnen presenterats och
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Internationella kunskapsöversikter
och utvärderingar
SBU ska enligt regleringsbrevet redovisa
myndighetens arbete med att granska
och tillgängliggöra internationella kun
skapsöversikter. SBU sammanfattar och
kommenterar kunskapsöversikterna utifrån
ett svenskt perspektiv. Dessa rapporter,
så kallade SBU Kommenterar, ger möj
lighet att stödja beslutsfattare som behöver
underlag för sina beslut. Metodiken inne
bär en snabb och kostnadseffektiv process.
Under 2021 har fem SBU Kommenterar
publicerats (2020: tio st.), vilka redovisas
på sida 24 och framåt.
Med målsättning att framöver göra fler
högkvalitativa kunskapsöversikter till
gängliga har SBU under 2021 gjort klart
målgruppsundersökningar som visar att
målgrupperna (brukare, forskare, verk
samma praktiker/kliniker och besluts
fattare) har mycket skiftande behov som
SBU behöver förhålla sig till. Under året
har fortsatt arbete genomförts med att
utveckla rapportens format i syfte att öka

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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läsbarheten. Även projektprocessen för
dessa rapporter har börjat ses över för att
snabbare och mer effektivt kunna publicera
och kommunicera rapporterna.
Upplysningstjänst för vården
SBU ska tillhandahålla en så kallad upplys
ningstjänst dit hälso- och sjukvårdspersonal
kan vända sig med verksamhetsanknutna
frågeställningar som kräver en snabb
utvärdering av det vetenskapliga underlaget
inom området. Från mars 2021 har Upp
lysningstjänsten även varit öppen för frågor
inom socialtjänstområdet. SBU:s upplys
ningstjänst svarar även på avgränsade frågor
från andra myndigheter.
Upplysningstjänsten har under 2021
besvarat 43 frågor (2020: 40 st.) varav 30
har publicerats på SBU:s webbplats. Tio
underlag med relevanta referenser samt tre
svar med hänvisning till annan publikation
har överlämnats till frågeställare utan att
publiceras. Sammantaget har 15 frågor från
Forte, Inspektionen för vård och omsorg
(IVO), Myndigheten för familjerätt och
föräldraskapsstöd (MFoF), Myndigheten för
vård- och omsorgsanalys och Socialstyrelsen,
tagits emot och besvarats. Dessa 15 svar
redovisas på sida 25 och framåt. Resterande
frågor som besvarats av Upplysningstjänsten
kommer från frågeställare som är knutna
till verksamhet inom hälso- och sjukvård
(22 svar), tandvård (1 svar) eller socialtjänst
(5 svar).
Underlag relaterade till covid-19
SBU ska enligt särskilt återrapporterings
krav redovisa hur arbetet med att granska
och tillgängliggöra vetenskapliga underlag
relaterat till covid-19 har genomförts.
• SBU har låtit patienter, forskare och
vårdpersonal gemensamt prioritera forsk
ningsfrågor avseende långvariga symtom
vid covid-19 (SBU:s rapport Inventering
och prioritering av forskningsfrågor
gällande långvariga symtom vid covid-19
(postcovid)). Samverkan har skett med
Vetenskapsrådet.
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figur 2.1 Antal av SBU:s rapporter 2021 som matchar den sociala dimensionen i Agenda 2030.
Mål Mål Mål Mål Mål Mål Mål Mål
1
2
3
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8
10 12 16
Antal av SBU:s rapporter 2021 som matchar mål
inom den sociala dimensionen i Agenda 2030

1

1

51

12

1

3

1
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Mål 1 = Ingen fattigdom; Mål 2 = Ingen hunger; Mål 3 = God hälsa och välbefinnande; Mål 5 = Jämställdhet; Mål 8 = Anständiga
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; Mål 10 = Minskad ojämlikhet; Mål 12 = Hållbar konsumtion och produktion; Mål 16 = Fredliga
och inkluderande samhällen

• SBU har även löpande under året utvärderat och redovisat det vetenskapliga
stödet för behandling och rehabilitering
av patienter med långvariga symtom
av covid-19 i den så kallade levande
evidenskartan. I anslutning till kartan
finns också länkar till andra relevanta
kartläggningar. Resultatet publiceras
löpande vilket innebär att det vetenskap
liga underlaget utvärderas och publiceras
kontinuerligt (Postcovid – behandling och
rehabilitering vid postinfektiöst tillstånd
efter covid-19 – levande evidenskarta).
• SBU:s upplysningstjänst har på förfrågan
från Socialstyrelsen levererat svar på två
frågor som relaterar till covid-19 vid
graviditet (upplysningstjänstsvar
Covid-19 vid graviditet samt Kunskapsunderlag om risker av sen eller moderat
prematur).
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Uppdrag om Agenda 2030 –
den sociala dimensionen
SBU fick 2021 i regeringsuppdrag att redo
visa resultat från myndighetens verksamhet
som bidrar till genomförandet av Agenda
2030, med fokus på den sociala dimen
sionen av de globala målen för hållbar
utveckling och med utgångspunkt i de
riksdagsbundna mål som har betydelse för
myndighetens verksamhet. Under 2021 har
SBU därför tagit fram en långsiktig plan för
att informera och integrera Agenda 2030 i
SBU:s ordinarie verksamhet.
Under året har flera medarbetare utbildats
i Agenda 2030 och de globala målen för
hållbar utveckling. Myndigheten har även
kartlagt vilka delmål som är relevanta för
SBU:s externa och interna arbete samt hur
myndighetens publicerade rapporter är
kopplade till de olika målen och delmålen
med fokus på den sociala dimensionen, se
Figur 2.1. De två kartläggningarna finns
publicerade i sin helhet på SBU:s webbplats.
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Korta resultat ur publicerade rapporter
och överlämnade underlag
SBU Utvärderar
Behandling och rehabilitering
vid fibromyalgi

SBU:s utvärdering om behandling och
rehabilitering vid fibromyalgi visar att det
saknas tillräckligt många välgjorda studier
med långtidsuppföljning för att bedöma
effekterna av behandlingar som används
för att åstadkomma en varaktig förbättring
vid fibromyalgi. Det betyder att vi inte
säkert kan avgöra om, eller hur, effektiva
de är.
Projektet inleddes i augusti 2019 och
rapporten publicerades i december 2021.
Diagnostik och behandling av
provocerad vulvodyni

Resultaten i rapporten visar att det finns ett
stort antal behandlingsmetoder med olika
verkningsmekanismer som undersökts i
vetenskapliga studier, i de flesta fallen dock
endast i en studie per behandlingsmetod.
Det medför att det inte går att bedöma
effekterna av läkemedelsbehandling, psy
kologisk eller kirurgisk behandling. Det
finns visst stöd för att kombinerade fysiote
rapeutiska åtgärder kan ha positiva effekter.
En av slutsatserna i rapporten är att det
är önskvärt med överenskommelser av
gemensamma och prioriterade utfallsmått
(core outcome sets, COS).
Projektet inleddes i januari 2020 och
rapporten publicerades i juni 2021.
Förlossningsbristningar – diagnostik samt
erfarenheter av bemötande och information

Resultaten i SBU:s utvärdering visar att
tydliga vårdprogram och att vara två under
sökare är åtgärder som ökar identifiering
av förlossningsbristningar. Kvinnor med
förlossningsbristningar upplever att det är
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genant att berätta om intima problem och
önskar att vårdpersonalen ställer direkta
och specifika frågor som underlättar att de
tas upp. Dessutom upplever kvinnorna att
ett professionellt, kompetent och respekt
fullt bemötande från vårdpersonalen som
innefattar individ- och situationsanpassad
information underlättar och främjar deras
fysiska och psykiska återhämtning.
Projektet inleddes i november 2019 och
rapporten publicerades i mars 2021.
Förlossningsrädsla, depression
och ångest under graviditet

SBU:s utvärdering visar att det är möjligt
att identifiera gravida med svår förlossnings
rädsla för vidare utredning med en själv
skattning på visuellt analoga skalor.
Effekten av behandling av svår förlossnings
rädsla kan inte bedömas. Rapporten visar
också att kognitiv beteendeterapi kan
minska depressiva symtom hos gravida
med lindrig till måttlig depression. Psyko
edukation kan minska depressiva symtom.
Minskningen är dock för liten för att vara
kliniskt relevant. Få studier och låg tillförlitlighet till det vetenskapliga underlaget
gör att vi inte kan bedöma effekten av
behandling med interpersonell terapi,
beteendeaktivering, mindfulness, stödsamtal,
psykodynamisk terapi samt hälsoekonomiska
aspekter på frågeställningarna.
Projektet inleddes i november 2019 och
rapporten publicerades i februari 2021.
Internetförmedlad psykologisk
behandling – jämförelse med andra
behandlingar vid psykiatriska syndrom

En uppdatering har gjorts av SBU:s tidigare
utvärdering från 2013, Internetförmedlad
psykologisk behandling vid ångest- och
förstämningssyndrom. Utvärderingen inne
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fattar behandling vid diagnoserna depressivt
syndrom, ångestsyndrom, tvångssyndrom
eller trauma- och stressrelaterat syndrom.
Positiva och negativa effekter samt kost
nadseffektivitet har utvärderats. SBU har i
denna utvärdering bland annat funnit vissa
belägg för att iKBT (internetförmedlad
kognitiv beteendeterapi) vid social ångest
har likvärdig effekt som vanlig KBT i grupp
och skulle kunna vara ett kostnadsbespa
rande behandlingsalternativ. För de allra
flesta undersökta tillstånd var det dock
oklart hur iKBT står sig jämfört med andra
former av behandling. Rapporten pekar
även på etiska frågor, däribland risken att
personer som har svårt för internetför
medlad behandling riskerar att få sämre
tillgång till vård om iKBT tillåts ersätta
alternativ med traditionell behandling.
Projektet inleddes i januari 2020 och
rapporten publicerades i november 2021.
Kejsarsnitt på kvinnans önskemål – fördelar
och nackdelar för kvinna och barn

SBU:s utvärdering har påvisat ett flertal
riskökningar, både på kort och lång sikt,
för kvinna och barn med kejsarsnitt jämfört
med vaginal förlossning. Riskminskningar
finns också för kvinnan för bäckenbotten
problem. Några riskminskningar för barnet
har inte identifierats i studierna. Kvalitativa
studier visar att kvinnorna och personalen
har olika uppfattningar om riskerna med de
två förlossningssätten. Förlossning och
sjukhusvårdade komplikationer är dyrare
för kejsarsnitt. Ett etiskt problem är att
kvinnans önskan om kejsarsnitt utsätter
barnet för potentiella korttids- och långtidskomplikationer.
Projektet inleddes i januari 2020 och
rapporten publicerades i december 2021.
Kontinuitet i vården

SBU har utvärderat effekterna av relations
kontinuitet i vården för patienter med
astma eller KOL (kroniskt obstruktiv
lungsjukdom) respektive för personer med
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allvarlig psykisk sjukdom. Resultaten visar
att personer som får träffa samma läkare
eller annan vårdpersonal kan ha lägre risk
för förtida död och mindre behov av fram
tida sjukhusinläggningar och akutbesök.
Enligt den hälsoekonomiska analysen kan
bättre vårdkontinuitet innebära kostnads
besparingar för akutmottagningsbesök i
båda patientgrupperna, och för sjukhus
inläggningar hos personer med astma eller
KOL.
Projektet inleddes i november 2019 och
rapporten publicerades i augusti 2021.
Lipödem – diagnostik, behandling,
upplevelser och erfarenheter

SBU:s utvärdering visar på kunskapsluckor
om diagnostik och behandling av lipödem,
såväl vad gäller metoders tillförlitlighet som
deras kostnadseffektivitet. Dessutom visar
översikten på kunskapsluckor för kvalitativ
forskning om hur det är att leva med
lipödem, samt vårdpersonalens erfarenheter
av att vårda personer med lipödem. Ur ett
etiskt perspektiv finns en risk för ojämlik
vård och påverkad autonomi. Avsaknad
av vetenskapligt underlag kan leda till att
personer med lipödem inte uppmärk
sammas av hälso- och sjukvården och inte
får adekvat vård.
Projektet inleddes i mars 2020 och
rapporten publicerades i juli 2021.
Multimodala och interdisciplinära
behandlingar vid långvarig smärta

Utvärderingen visar att multimodala och
interdisciplinära behandlingar är jämför
bara med andra behandlingar, och att de
kan vara effektiva för att förbättra hälso
utfall hos vuxna personer med långvarig
smärta. Kostnadseffektiviteten går inte att
beräkna, men en hypotetisk kalkyl visar att
den påverkas starkt av hur länge effekter
på vårdkonsumtion och sjukskrivning kan
bibehållas.
Projektet inleddes i augusti 2019 och
rapporten publicerades i december 2021.
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Program för att förebygga
psykisk ohälsa hos barn

SBU Kartlägger

Sedan SBU:s rapport från 2010 (Program
för att förebygga psykisk ohälsa hos barn)
har det tillkommit ett mycket stort antal
studier om föräldraskapsprogram och
skolprogram, trots det är kunskapsläget
fortfarande osäkert. En huvudanledning är
att de flesta studierna fokuserar på resultat
direkt efter avslutat program snarare än
preventiva effekter. Rapporten kom fram
till att några föräldraskapsprogram som
hade preventiv effekt redan i föregående
rapport från 2010 fortfarande har veten
skapligt stöd, samt att det nu finns tillräck
ligt underlag för att säga att några program
som ges i skolan till barn med tidiga tecken
på nedstämdhet kan förebygga depression.
Projektet inleddes i juni 2020 och
rapporten publicerades i november 2021.

Behandling för kvinnor som lider av
psykisk sjukdom efter förlossning –
identifiering av evidens och vetenskapliga
kunskapsluckor utifrån kartläggning
av systematiska översikter

Program för att förebygga suicid och
suicidförsök hos barn – en systematisk
översikt med utvärdering av effekter
och hälsoekonomiska aspekter

Kartläggning av metoder för tandvården –
en kartläggning av systematiska
översikter om metoder för prevention,
diagnostik och behandling av tillstånd och
sjukdomar som handhas av tandvården

Rapporten om att förebygga suicid och
suicidförsök hos barn är en uppdatering av
en rapport från SBU från 2015 (Skolbaserade
program för att förebygga självskadebeteende
inklusive suicidförsök). Den uppdaterade
rapporten visar att evidensläget inte har
förändrats sedan 2015. Det innebär att det
fortfarande finns två program, Youth Aware
of Mental Health (YAM) och Good Beha
vior Game (GBG), som har vetenskapligt
stöd för att de kan förebygga suicid och
suicidförsök.
Projektet inleddes i juni 2020 och
rapporten publicerades i november 2021.
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Denna kartläggning omfattar behandling
av kvinnor som lider av psykisk sjukdom
inom ett år efter förlossning. Metoder som
omfattas är läkemedel, psykologisk behand
ling och övriga behandlingsinsatser (t.ex.
fysisk aktivitet, akupunktur, ljusterapi,
kosttillskott). Kartläggningen presenterar
översikterna överskådligt som en evidens
karta, den ringar in områden där det finns
evidens och visar samtidigt var det finns
vetenskapliga kunskapsluckor.
Projektet inleddes i augusti 2020 och
rapporten publicerades i juni 2021.

Kartläggningen har identifierat och granskat
tillförlitligheten hos systematiska översikter
som berör prevention, diagnostik och
behandling av tillstånd och sjukdomar som
handhas av tandvården. Översikterna är
sökbara i interaktiva evidenskartor på SBU:s
webbplats. Detta för att på ett överskådligt
sätt sammanfatta sammanställd forskning
och tillgängliggöra detta för vårdgivare,
forskare och beslutsfattare.
Projektet inleddes som ett förarbete för
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för
tandvården 2018 och SBU:s kartläggning
publicerades i mars 2021.
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SBU Bereder
Identifiering av kvinnor med möjliga
depressions- och ångestsyndrom
under graviditet

SBU har genomfört en systematisk översikt
rörande program som kan användas inom
mödrahälsovården i syfte att identifiera
möjliga depressions- och ångestsyndrom
hos gravida kvinnor. Underlaget togs fram
för Socialstyrelsens kommande nationella
kunskapsstöd för vårdkedjan under och
efter graviditet.
Projektet inleddes i september 2020,
underlaget överlämnades till Socialstyrelsen
i juni 2021 och SBU:s rapport publicerades
i september 2021.
Identifiering av traumatiska
förlossningsupplevelser

SBU har genomfört en systematisk översikt
om strukturerade strategier för identifiering
av traumatiska förlossningsupplevelser.
Underlaget togs fram för Socialstyrelsens
kommande nationella kunskapsstöd för
vårdkedjan under och efter graviditet.
Projektet inleddes i september 2020,
underlaget överlämnades till Socialstyrelsen
i juni 2021 och SBU:s rapport publicerades
i september 2021.
Inventering av vetenskapliga
kunskapsluckor inom psykisk ohälsa
2005–2020 – insatser för att utreda,
diagnostisera, förebygga och behandla
psykisk ohälsa, inklusive stödjande
och organisatoriska åtgärder

SBU:s databas för vetenskapliga kunskaps
luckor och den brittiska databasen DUET:s
(the UK Database of Uncertainties about
the Effects of Treatments) har inventerats i
syfte att ge en överblick över konstaterade
vetenskapliga kunskapsluckor om effekter
av olika insatser inom psykisk ohälsa. Data
baserna innehöll tillsammans cirka 2 000
kunskapsluckor. Inventeringen omfattade
all typ av psykisk ohälsa, från allvarliga till
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lindriga psykiatriska tillstånd samt insatser
riktade till anhöriga och personal.
Projektet inleddes i mars 2020 och
rapporten publicerades i november 2021.
Screening för livmoderhalscancer
med självprovtagning för HPV –
ett vetenskapligt underlag

Resultaten visar att det finns en relativt god
överensstämmelse mellan självprovtaget
och vårdgivartaget test i att upptäcka en
HPV-infektion (humant papillomvirus),
men det saknas underlag om självprov
tagning påverkar deltagandet i primär
livmoderhalscancerscreening.
Projektet inleddes i december 2020,
underlaget levererades till Socialstyrelsen
i april 2021. SBU:s rapport publicerades
i november 2021 i samband med Social
styrelsens nya rekommendationer för
livmoderhalscancerscreening.
Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens
nationella riktlinjer för tandvården

I denna rapport redovisas det vetenskap
liga underlaget som SBU har tagit fram till
Socialstyrelsen avseende 27 stycken så kallade
Tillstånd- och Åtgärdspar (TÅ-par) i Social
styrelsen nationella riktlinjer för tandvården.
Projektet inleddes i januari 2019, under
laget för 24 TÅ-par överlämnades till Social
styrelsen i januari 2020 och underlag till
ett tilläggsuppdrag med 3 TÅ-par överläm
nades i januari 2021. SBU:s rapport publi
cerades i september 2021.
Åldersbedömning – magnetkamera
undersökning av tillväxtzonen i lårbenets
nedre del (knät) och röntgenundersökning
av visdomständer i underkäken

Det vetenskapliga underlaget visar att det
inte går att bedöma sensitiviteten, specifici
teten, negativt prediktivt värde (NPV) eller
positivt prediktivt värde (PPV) för någon
av de två metoderna, MR-undersökning av
tillväxtzonen i knät eller för röntgenunder
sökning av visdomständerna i underkäken,
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för att avgöra om en person av manligt
respektive kvinnligt kön är över eller under
18 år. Detta då dessa parametrar är helt
beroende på åldersfördelningen i den popu
lation som testas.
Projektet inleddes i januari 2021 efter en
förfrågan från Utredningen om medicinsk
åldersbedömning och underlaget levererades
till utredningen i augusti 2021. SBU:s
rapport publicerades i oktober 2021.
SBU Kommenterar
Effekter av tolvstegsbehandling och
korta insatser för att understödja
deltagande i AA vid alkoholberoende

Översikten visar att tolvstegsbehandling har
god effekt vid skadligt bruk eller beroende
av alkohol. Effekten uppnås till stor del
genom att främja ökat deltagande i frivilligorganisationen Anonyma Alkoholister (AA)
under och efter avslutad tolvstegsbehandling.
Projektet inleddes i februari 2021 och
rapporten publicerades i augusti 2021.
Fysisk träning för att minska
risken för fall hos äldre

Översikten visar att fysisk träning minskar
antalet fallhändelser med cirka 25 procent.
Träningsprogram var effektiva oavsett om
de levererades individuellt eller i grupp och
oavsett om de leddes av hälso- och sjuk
vårdspersonal eller annan utbildad personal.
Det är dock sannolikt en större effekt om
programmen leds av hälso- och sjukvårds
personal. Programmen var effektiva oavsett
om personerna som deltog hade hög eller
normal fallrisk och oavsett om de var yngre
eller äldre än 75 år.
Projektet inleddes i maj 2021 och
rapporten publicerades i november 2021.
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Insatser för att stötta personer med
intellektuella funktionsnedsättningar
att få en anställning

Det går inte att bedöma insatsernas effekt
utifrån studiernas design och beskrivning
av interventioner. Det behövs därmed mer
forskning som undersöker effekten av
insatser som kan öka anställningsgrad för
personer med intellektuella funktionsnedsättningar.
Projektet inleddes i februari 2021 och
rapporten publicerades i april 2021.
Linsextraktion vid primärt
kroniskt trångvinkelglaukom

Linsextraktion (kataraktoperation), i jäm
förelse med iridotomi (laserbehandling LPI)
kan begränsa utveckling av synfältsförlust
vid ett-, två- och treårsuppföljning. I båda
grupperna observerades en sänkning av
ögontryck, men det fanns inga statistiskt
signifikanta skillnader mellan patienter som
har fått linsextraktion och de som behand
lades med LPI.
Projektet inleddes i maj 2021 och
rapporten publicerades i november 2021.
Videoåterkoppling för att
stärka föräldrars lyhördhet –
samspelsintervention för riskgrupper

Videoåterkoppling kan vara en hjälpsam
insats för att förbättra föräldrars lyhördhet.
Det är liten eller ingen evidens för att
insatsen kan bidra till att barnet utvecklar
en trygg anknytning, har effekt på för
äldrars stressnivå och ångest samt barnets
eget beteende. Insatsen visar inte effekt
på föräldrars stressnivå. Det går inte att
bedöma vilken effekt insatsen har på för
äldrars ångest, anknytning samt barnets
beteendeproblem.
Projektet inleddes i augusti 2021 och
rapporten publicerades i oktober 2021.
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Färdigställda förstudier
Under 2021 har SBU genomfört nio för
studier som underlag för beslut om frågan
kan utredas av SBU och i så fall vilket
format som passar frågeställningen bäst. De
tre förstudier som inte har tagits vidare till
projekt har publicerats. Dels för att redovisa
skälen till beslutet, dels för att bidra med
information som ändå kan vara av värde för
frågeställaren och andra intressenter.
De förstudier som publicerats är Riskoch behovsbedömningsmetoders förmåga att
bedöma barns risk för utsatthet för våld och
försummelse inom familjen (augusti 2021),
Behandlingsinsatser för flickor i tvångsvård
(oktober 2021), och Insatser vid kognitiv
funktionsnedsättning och samtidigt missbruk av alkohol eller droger (mars 2021).
Övriga sex förstudier har använts som
underlag till svar från SBU:s upplysnings
tjänst samt resulterat i påbörjade projekt
för SBU Utvärderar, SBU Bereder, SBU
Kommenterar.
SBU:s upplysningstjänst
Av de 43 frågor som SBU:s upplysnings
tjänst har besvarat under 2021 så har 15
av dessa varit svar på frågor från myndig
heterna Forte, Inspektionen för vård och
omsorg, Myndigheten för familjerätt och
föräldraskapsstöd, Myndigheten för vårdoch omsorgsanalys och Socialstyrelsen.
Dessa 15 svar redovisas nedan.
Mer omfattande svar från Upplysnings
tjänsten publiceras på SBU:s webbplats,
medan underlag som innehåller relevanta
referenser eller hänvisning till annan publi
kation överlämnas till frågeställare utan att
publiceras av SBU.
Covid-19 vid graviditet

Upplysningstjänsten har på förfrågan från
Socialstyrelsen sammanställt ett svar om
vilka vetenskapliga studier det finns som
undersökt om gravida kvinnor har en ökad
risk att bli allvarligt sjuka om de drabbas
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av covid-19, samt hur riskfaktorerna
fetma, diabetes och hypertoni påverkar
denna risk. Svaret användes som underlag
i Socialstyrelsens sammanställning över de
identifierade grupper som löper störst risk
att drabbas av särskild allvarlig sjukdoms
utveckling vid insjuknande i covid-19.
Projektet inleddes i december 2020 och
svaret publicerades i februari 2021.
EMLA och sockerlösning som
smärtlindring vid omskärelse av pojkar

Inför ett beslut om krav på smärtlindring
vid omskärelse av små pojkar har Upplys
ningstjänsten sammanställt ett underlag
till Inspektionen för vård och omsorg om
vilken sammanställd forskning och rele
vanta vetenskapliga studier som finns.
Projektet inleddes i november 2021 och
svaret publicerades i december 2021.
Förebyggande arbete och riskhantering
vid hedersrelaterat våld och förtryck

Upplysningstjänsten har sammanställt
ett underlag med relevanta referenser
om hedersrelaterat våld och förtryck till
Forte. Underlaget har använts till Fortes
regeringsuppdrag om en kartläggning
om mäns våld mot kvinnor, våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld och
förtryck.
Projektet inleddes i oktober 2021 och
underlaget överlämnades i oktober 2021.
Förebyggande arbete och
riskhantering vid stalkning

Upplysningstjänsten har sammanställt
ett underlag med relevanta referenser om
stalkning till Forte. Underlaget har använts
till Fortes regeringsuppdrag om en kart
läggning om mäns våld mot kvinnor, våld
i nära relationer och hedersrelaterat våld
och förtryck.
Projektet inleddes i oktober 2021 och
underlaget överlämnades i oktober 2021.
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Förebyggande av våld i nära relationer

Primärvård i landsbygd

Upplysningstjänsten har sammanställt ett
underlag med relevanta referenser om våld
i nära relationer till Forte. Underlaget har
använts till Fortes regeringsuppdrag om en
kartläggning om mäns våld mot kvinnor,
våld i nära relationer och hedersrelaterat
våld och förtryck.
Projektet inleddes i augusti 2021 och
underlaget överlämnades i september 2021.

Upplysningstjänsten har sammanställt ett
underlag till Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys om vilken sammanställd
kunskap som finns om insatser för ökad
tillgänglighet till primärvård i landsbygd,
med fokus på hur de påverkar vårdens
kvalitet och behandlingsresultat. Under
laget ingår i rapporten Långt borta men
nära, kartläggning av primärvården i landsbygden från Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys.
Projektet inleddes i januari 2021 och
underlaget överlämnades i februari 2021.

Kunskapsunderlag om risker
av sen eller moderat prematur

Upplysningstjänsten har på förfrågan från
Socialstyrelsen sammanställt ett underlag
med sammanställd kunskap om risker med
sen eller moderat prematur med avseende
på barnets hälsoutfall, vårdkonsumtion,
kognitiv funktion, skolprestationer eller
liknande. Underlaget har använts i
Socialstyrelsens sammanställning över de
identifierade grupper som löper störst risk
att drabbas av särskild allvarlig sjukdoms
utveckling vid insjuknande i covid-19.
Projektet inleddes i februari 2021 och
underlaget överlämnades i februari 2021.
Mammografiscreening för
kvinnor 75 år eller äldre

Upplysningstjänsten har på förfrågan från
Socialstyrelsen identifierat och samman
ställt ett underlag med relevanta studier
om regelbunden mammografiscreening för
kvinnor som är 75 år eller äldre.
Projektet inleddes i april 2021 och
underlaget överlämnades i april 2021.
Napp mot plötslig spädbarnsdöd

Upplysningstjänstens har på förfrågan från
Socialstyrelsen sammanställt ett svar om
vilka vetenskapliga studier som finns om
effekten av nappanvändning på plötslig
spädbarnsdöd. Svaret ingår som underlag
i Socialstyrelsens uppdatering av skriften
10 steg som främjar amning.
Projektet inleddes i april 2021 och
svaret publicerades i juni 2021.

26

Påverkan på amning av tidig
nappanvändning

Upplysningstjänstens har på förfrågan från
Socialstyrelsen sammanställt ett svar om
vilka vetenskapliga studier som finns om
effekten av introduktion av napp under
de första två levnadsveckorna på amnings
etablering. Svaret ingår som kunskaps
underlag i skriften 10 steg som främjar
amning.
Projektet inleddes i april 2021 och
svaret publicerades i juni 2021.
Samarbetssamtal och medling
vid vårdnadstvist eller konflikt

Upplysningstjänsten har sammanställt ett
svar till Myndigheten för familjerätt och
föräldraskapsstöd på frågan om vilken
sammanställd forskning som finns för
samarbetssamtal och medling för för
äldrar i samband med vårdnadstvist eller
konflikt.
Projektet inleddes i april 2021 och
svaret publicerades i juni 2021.
Självvald inläggning vid
allvarlig psykisk sjukdom

Inom ramen för Socialstyrelsens regerings
uppdrag att utvärdera det vetenskapliga
stödet och den beprövade erfarenheten
avseende metoden självvald inläggning
inom psykiatrin, har SBU:s upplysnings
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Prioritering av vetenskapliga
kunskapsluckor
Inventering och prioritering av
forskningsfrågor gällande långvariga
symtom vid covid-19 (postcovid)

tjänst bistått Socialstyrelsen med ett
kunskapsunderlag där det vetenskapliga
underlaget för metodens positiva och nega
tiva effekter har redovisats. SBU har även
bistått Socialstyrelsen med stöd vid gransk
ning av relevanta primärstudier.
Projektet inleddes i mars 2021, resultaten
redovisades löpande till Socialstyrelsen och
SBU:s rapport publicerades i september
2021.
Svar till underlag för Metodguiden

Upplysningstjänsten har publicerat tre svar
som underlag till Socialstyrelsens databas för
metoder som används inom socialtjänsten.
I databasen hänvisar Socialstyrelsen till
Upplysningstjänstens svar. I svaren redogörs
för vilka vetenskapliga studier och samman
ställd kunskap som finns om metoderna:
• Bekymringssamtal. Projektet inleddes i
augusti 2020 och svaret publicerades i
april 2021
• Dialektisk beteendeterapi (DBT).
Projektet inleddes i februari 2021
och svaret publicerades i april 2021.
• Mentaliseringsbaserad terapi (MBT).
Projektet inleddes i oktober 2021 och
svaret publicerades i december 2021.
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SBU har låtit patienter, forskare och
vårdpersonal gemensamt prioritera forsk
ningsfrågor avseende långvariga symtom
vid covid-19. De frågor som prioriterades
högst handlande bland annat om behand
ling, rehabilitering, orsaken samt diagnostik.
Samverkan har skett med Vetenskapsrådet
kopplat till Vetenskapsrådets utlysning av
projektbidrag för forskning om postcovid.
Projektet inleddes i september 2020 och
rapporten publicerades i maj 2021.
Prioriterade behov av kunskap och
utveckling inom BUP heldygnsvård
– ett samverkansprojekt mellan
SBU och Socialstyrelsen

En prioritering av kunskaps- och utveck
lingsbehov inom barn- och ungdoms
psykiatriska (BUP) verksamheter som
bedriver heldygnsvård har tagits fram
genom metoden James Lind Alliance,
vilken innebär att patienter, anhöriga och
vårdpersonal tillsammans inventerar och
prioriterar vetenskapliga kunskapsluckor.
Projektet har genomförts i samarbete med
Socialstyrelsen, utifrån patienters, närstå
endes och vårdpersonals perspektiv när det
gäller vilka behov av kunskap och utveck
ling som anses vara mest angelägna.
Projektet inleddes i mars 2020 och
rapporten publicerades i september 2021.
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Pågående projekt
SBU Utvärderar
Planerad publicering 2022:
• Arbetsmiljöns betydelse för besvär och
sjukdom i nacke, axlar, armar och händer
• Behandling av hyperemesis
(extremt graviditetsillamående)
• Behandling av postpartumdepression
• Behandling av rektusdiastas hos kvinnor
• Hormonbehandling vid könsdysfori –
barn och unga
• Mat vid diabetes
• Rullstolar och tilläggsutrustning –
utvärdering av effekt, upplevelser och
erfarenheter samt kostnadseffektivitet
• Vårdens insatser vid långtidssjukskrivning
• I arbete – effekter av
arbetsmarknadsinsats vid långtids
sjukskrivning eller ekonomiskt bistånd
• Främjande av psykiskt välbefinnande hos
barn och unga
Planerad publicering 2023:
• Missbruk och samsjuklighet
SBU Bereder
Planerad publicering 2022:
• Hormonbehandling vid könsdysfori –
vuxna
• Omhändertagande av föräldrar
och syskon till dödfödda barn
• Standardiserade bedömningsmetoder
i utredningar av barn och unga inom
socialtjänsten
• Postcovid – behandling och rehabilitering vid postinfektiöst tillstånd
efter covid-19 – levande evidenskarta
• Vetenskapligt underlag till Social
styrelsens revidering av nationella
riktlinjer för neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar
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Planerad publicering 2023:
• Vetenskapligt underlag till Socialstyrel
sens revidering av nationella riktlinjer
inom hjärt-kärlsjukdom
• Vetenskapligt underlag till Social
styrelsens nationella riktlinjer för
förlossningsvården
SBU Kommenterar
Planerad publicering 2022:
• Antidepressiva vid postpartumdepression
• Effekten av tilläggsbehandling av
LAMA till LABA och ICS vid astma
• Effekten av SGLT2-hämmare och
GLP1-agonister hos patienter med
diabetes och hjärt-kärlsjukdom eller
njursjukdom
• Kognitiv träning för personer
med mild till måttlig demens
• Naturupplevelser inomhus på
äldreboende
• Robotsällskapsdjur på äldreboende
• Signs of Safety
• Träningsterapi vid whiplash
• Ultraljud för inläggning av artärkateter
hos vuxna
Prioritering av vetenskapliga
kunskapsluckor
Planerad publicering 2022:
• Prioritering av vetenskapliga kunskaps
luckor inom området graviditetsrelaterad
bäckensmärta
• Prioritering av kunskaps- och utveck
lingsbehov inom området kejsarsnitt
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Kostnader för projektverksamheten
SBU:s totala kostnader för projektverksamheten under åren 2019–2021 redovisas i
Tabell 2.2. I beloppen ingår dels direkta kostnader (fotnot), 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 67 procent. De gemensamma kostnaderna specificeras i avsnittet "Verksam
hetens totala kostnader och intäkter" på sida 50. I Tabell 2.3 ingår dels direkta kostnader
(fotnot), dels schablonmässigt fördelade kostnader (indirekta kostnader).
tabell 2.2 SBU:s kostnader för projektverksamheten inklusive indirekta kostnader, tkr.
Projekt

2021

2020

2019

Avslutade projekt 2021
*

–

–

Åldersbedömning – röntgenundersökning av visdomständer i underkäken

Utredningsmetoder för barn och unga (förstudie som gått vidare till annat projekt)

1 019

–

–

Åldersbedömning – magnetkameraundersökning av tillväxtzonen
i lårbenets nedre del (knät)

1 107

–

–

Behandling och rehabilitering vid fibromyalgi

2 833

2 770

1 302

Multimodala och interdisciplinära behandlingar vid långvarig smärta

2 954

2 602

1 006

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

4 431

2 861

–

941

2 729

1 889

Förlossningsrädsla, depression och ångest under graviditet

645

2 014

1 067

Screening för livmoderhalscancer med självprovtagning för HPV

Förlossningsbristningar – diagnostik samt erfarenheter av bemötande och information

1 011

–

–

Inventering och prioritering av forskningsfrågor gällande
långvariga symtom vid covid-19 (postcovid)

1 195

178

–

Insatser för att stärka anknytning och samspel mellan barn och föräldrar
(förstudie som gått vidare till annat projekt)

23

–

–

Risk- och behovsbedömningsmetoders förmåga att bedöma barns
risk för utsatthet för våld och försummelse inom familjen

36

–

–

Insatser vid vårdnadstvist/konflikt (förstudie som gått vidare till annat projekt)

9

–

–

122

–

–

• Identifiering av traumatiska förlossningsupplevelser
• Identifiering av kvinnor med möjliga depressions- och ångestsyndrom
under graviditet

1 854

976

–

Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020 –
Insatser för att utreda, diagnostisera, förebygga och behandla psykisk ohälsa,
inklusive stödjande och organisatoriska åtgärder

1 370

1 217

–

788

–

–

Insatser vid kognitiv funktionsnedsättning och samtidigt
missbruk av alkohol eller droger

Missbruk och samsjuklighet (förstudie som gått vidare till annat projekt)
Insatser för våldsutsatta (förstudie som gått vidare till annat projekt)

176

–

–

Kognitivt stimulerande aktiviteter för att förebygga eller behandla kognitiv
funktionsnedsättning hos äldre (förstudie som gått vidare till annat projekt)

108

–

–

40

–

–

Behandlingsinsatser för flickor i tvångsvård
Prioriterade behov av kunskap och utveckling inom BUP heldygnsvård

2 009

1 044

–

Kontinuitet i vården

2 508

3 150

343

Kejsarsnitt på kvinnans önskemål – fördelar och nackdelar för kvinna och barn

5 066

3 169

–

1 554

1 778

–

Diagnostik och behandling av provocerad vulvodyni

Tabellen fortsätter på nästa sida

årsredovisning för sbu 2021

29

tabell 2.2 fortsättning
Projekt

2021

2020

2019

861

692

–

Internetförmedlad psykologisk behandling – jämförelse med andra behandlingar
vid psykiatriska syndrom

2 302

2 280

–

• Kartläggning av metoder för tandvården – en kartläggning av systematiska översikter
om metoder för prevention, diagnostik och behandling av tillstånd och sjukdomar
som handhas av tandvården
• Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för tandvården

1 208

1 987

5 086

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

96

2 013

–

1 366

1 454

–

464

–

–

Behandling för kvinnor som lider av psykisk sjukdom efter förlossning

Lipödem – diagnostik, behandling, upplevelser och erfarenheter
Pågående projekt
Prioritering av kunskaps- och utvecklingsbehov inom området kejsarsnitt
Främjande av psykiskt välbefinnande hos barn och unga

2 606

289

–

Behandling av rektusdiastas

2 540

1 212

–

Behandling av postpartumdepression

1 468

–

–

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

1 928

2 190

2 161

Hormonbehandling vid könsdysfori – effekter och bieffekter

3 368

1 369

–

325

–

–

84

–

–

100

–

–

2 579

1 216

–

577

–

–

3 521

2 612

143

89

–

–

2 845

3 861

–

385

–

–

Mat vid diabetes

4 010

3 795

1 084

Vårdens insatser vid långtidssjukskrivning

1 467

–

–

Behandling av hyperemesis (extremt graviditetsillamående)

1 332

–

–

Postcovid – behandling och rehabilitering vid postinfektiöst tillstånd efter covid-19

3 147

–

–

Missbruk och samsjuklighet

1 095

–

–

394

–

–

1 291

–

–

4 512

1 076

–

Underlag till nationella riktlinjer för förlossningsvård (förarbete inför projektstart 2022)
Förstudie: Alternativ och kompletterande kommunikation för vuxna personer
med intellektuell funktionsnedsättning
Förstudie: Psykisk hälsa vid intellektuell funktionsnedsättning
I arbete. Effekter av arbetsmarknadsinsats vid långtidssjukskrivning
eller ekonomiskt bistånd
Standardiserade bedömningsmetoder i utredningar av barn och unga
inom socialtjänsten
Rullstolar och tilläggsutrustning
Förstudie: Prevention av våld i nära relationer
Underlag till nationella riktlinjer för neuropsykiatriska funktionstillstånd (NPF)
Underlag till nationella riktlinjer för hjärtsjukdom

Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor inom området
graviditetsrelaterad bäckensmärta
Omhändertagande av föräldrar och syskon till dödfödda barn
Löpande arbete, vissa uppdrag och särskilda återrapporteringskrav
Underlag inför en kommande nationell strategi inom området
psykisk hälsa och suicidprevention
Brukarsamverkan

95

120

355

Utbildning och kunskapsspridning inom socialtjänsten

5 779

6 533

3 501

Vetenskapliga kunskapsluckor

2 589

2 962

3 539

440

511

793

SBU:s upplysningstjänst

5 567

7 300

5 774

SBU Kommenterar

2 454

3 840

4 812

1 681 16 940
96 364 88 740

46 915
79 770

HTA-samverkan

Projekt som publicerats före 2021
summa

* Kostnaderna redovisas med Standardiserade bedömningsmetoder i utredningar av barn och unga inom socialtjänsten.
** Redovisades till Socialdepartementet i december 2020 och publicerades i februari 2021.
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tabell 2.3 SBU:s totala kostnader för avslutade projekt 2019–2021, tkr.
Projekt

Total
kostnad

Pågått
(år)

Avslutade projekt 2021
Åldersbedömning – röntgenundersökning av visdomständer i underkäken

1 019

2021
2021

Åldersbedömning – magnetkameraundersökning av tillväxtzonen i lårbenets nedre del (knät)

1 107

Behandling och rehabilitering vid fibromyalgi

6 905 2019–2021

Multimodala och interdisciplinära behandlingar vid långvarig smärta

2 954 2019–2021

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

7 292 2020–2021

Förlossningsrädsla, depression och ångest under graviditet

5 559 2019–2021

Förlossningsbristningar – diagnostik samt erfarenheter av bemötande och information

3 726 2019–2021

Screening för livmoderhalscancer med självprovtagning för HPV

1 011 2020–2021

Inventering och prioritering av forskningsfrågor gällande långvariga symtom vid covid-19
(postcovid)

1 373 2020–2021

Insatser för att stärka anknytning och samspel mellan barn och föräldrar
(förstudie som gått vidare till annat projekt)

23

2021

Risk- och behovsbedömningsmetoders förmåga att bedöma barns
risk för utsatthet för våld och försummelse inom familjen

36

2021

Insatser vid vårdnadstvist/konflikt (förstudie som gått vidare till annat projekt)
Insatser vid kognitiv funktionsnedsättning och samtidigt missbruk av alkohol eller droger

9

2021

122

2021

• Identifiering av traumatiska förlossningsupplevelser
• Identifiering av kvinnor med möjliga depressions- och ångestsyndrom under graviditet

2 830 2020–2021

Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020 –
Insatser för att utreda, diagnostisera, förebygga och behandla psykisk ohälsa,
inklusive stödjande och organisatoriska åtgärder

1 497 2020–2021

Missbruk och samsjuklighet

788

2021

Insatser för våldsutsatta (förstudie som gått vidare till annat projekt)

176

2021

Kognitivt stimulerande aktiviteter för att förebygga eller behandla kognitiv
funktionsnedsättning hos äldre (förstudie som gått vidare till annat projekt)

108

2021

40

2021

Behandlingsinsatser för flickor i tvångsvård
Prioriterade behov av kunskap och utveckling inom BUP heldygnsvård

3 053 2020–2021

Kontinuitet i vården

9 092 2019–2021

Kejsarsnitt på kvinnans önskemål – fördelar och nackdelar för kvinna och barn

8 235 2020–2021

Diagnostik och behandling av provocerad vulvodyni

3 332 2020–2021

Behandling för kvinnor som lider av psykisk sjukdom efter förlossning

1 553 2020–2021

Internetförmedlad psykologisk behandling – jämförelse med andra behandlingar
vid psykiatriska syndrom

4 582 2020–2021

• Kartläggning av metoder för tandvården – en kartläggning av systematiska översikter
om metoder för prevention, diagnostik och behandling av tillstånd och sjukdomar
som handhas av tandvården
• Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för tandvården

10 529 2018–2021

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

2 109 2020–2021

Lipödem – diagnostik, behandling, upplevelser och erfarenheter

2 820 2020–2021

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

4 293 2019–2020

764

2020

Tabellen fortsätter på nästa sida
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tabell 2.3 fortsättning
Projekt

Total
kostnad

Pågått
(år)

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

Läkemedelsbehandling av vanliga smärttillstånd hos äldre personer

9 136 2017–2020

Långvariga symtom vid covid-19
Underlag till nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

1 952

2020

14 859 2017–2020

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

Avslutade projekt 2019
Att förebygga problem med spel om pengar

1 424 2018–2019

Behandling av långvariga smärttillstånd med fokus på kvinnor

6 975 2018–2019

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
Prioriteringar för forskning om socialtjänsten – perspektiv från brukare, policy och praktik

209

2019

6 229 2018–2019
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

* Redovisades till Socialdepartementet i december 2020 och publicerades i februari 2021.
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Kommunikation
och spridning
Även 2021 blev ett år präglat av covid-19-pandemin, vilket bidragit till att SBU:s
digitala kommunikation fortsatt att utvecklas i rask takt. Konferenser har ersatts av
webbinarium och digitalt förmedlade föredrag och kurser. SBU:s webbsidor har
anpassats för att bli tillgängliga för alla besökare och antalet besök har ökat med över
40 procent. Resultaten i SBU:s rapporter har också gjorts mer överblickbara genom
klickbara kartläggningar av studier och databaser.
Webbplatsen sbu.se
En sökbar och informativ webbplats är en
förutsättning för SBU:s kommunikation.
För att knyta an till myndighetens nya
strategi, med två av strategins fyra målbilder7
Det komplexa är begripligt och Rätt tid och
rätt format, har SBU under året arbetat med
ett projekt för att göra publikationssidorna
och sökträffsidan mer användarvänliga och
relevanta. SBU har inventerat datakällor och
mätt besökarmönstret, och gjort målgrupps
undersökningar och kvalitativa djupinter
vjuer från externa målgrupper, både inom
professionen och beslutsfattande yrkesroller
inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Den uppdaterade webbplatsen lanserades
vid årsskiftet.
Under 2021 hade antalet besökare
(sessioner) på SBU:s webbplats ökat
markant. År 2021 var antalet besökare
drygt 1,6 miljoner (2020: ca 1,1 milj.)
och cirka 2,8 miljoner sidor (2020: ca 2,7
milj.) besöktes.8 Nästan 8 av 10 besökare
påbörjade sitt besök via en sökmotor. Sidan
på webbplatsen om långvariga symtom
vid covid-19 var den som rönte allra
störst intresse.
Myndigheten har fortsatt anpassningen
av webbsidor för att möta de lagkrav som
ska uppnås enligt webbtillgänglighets

direktivet. Under året gavs även en klar
språkskurs för i första hand alla nyanställda
SBU-medarbetare.
SBU i sociala medier
Under de senaste tre åren har SBU haft
cirka 10 procents ökning av antalet följare
per år på Twitter och Facebook. Räck
vidden kan antas vara större än antalet
följare, SBU:s rapporter används också som
referenspunkter i debatter och inlägg på
Twitterkonton i vetenskapsvärlden.
Antalet följare på SBU:s Twitterkonto
har ökat till drygt 3 000 följare (2020:
ca 2 800 st.) och till 700 följare på det
engelska kontot (2020: ca 600 st.). Hela
30 000 visningar på det svenska kontot fick
ett inlägg på Twitter om ett inslag i soff
programmet Malou efter tio, där begreppet
evidens, och SBU:s arbete, beskrevs.
Även SBU:s följare på Facebook blir fler –
2021 cirka 1 200 följare (2020: ca 1 100 st.).
SBU:s mest delade Facebookinlägg var Vill
du vara med och välja ut viktiga utvecklingsfrågor inom BUP heldygnsvård? Där hade
patienter, anhöriga och yrkesverksamma
chansen att anmäla intresse för att delta i
enkät eller workshop med syfte att identi
fiera viktiga kunskaps- och utvecklingsbehov
på området.

7

Övriga två målbilder i strategin: Smidig samverkan för prioriterade frågor samt Tillit och flexibilitet genom nya arbetssätt.

8

I juni 2021 implementerades ett nytt webbanalyssystem och ett nytt verktyg där besökaren kan anpassa vilka kakor (cookies)
som sätts i besökarens dator. Statistiken för 2021 som rör webbplatsen är därför beräknad utifrån två olika analyssystem.
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Intresset för SBU:s LinkedInkonto har
ökat mest av alla myndighetens tre sociala
kanaler, det har nu cirka 2 830 följare
(2020: ca 1 700 st.). Under året har det
använts för information om SBU:s projekt,
inbjudningar, utlysningar och rekryteringar
med mera.
SBU i andra medier
Under 2021 har SBU skickat ut 16 digitala
nyhetsbrev (2020: 17 st.) till cirka 6 600
prenumeranter, samma antal som året 2020.
33 procent av mottagarna (2020: 30 %)
öppnade nyhetsbrevet.
Tio pressmeddelanden skickades ut
under året, i regel till cirka 200 mottagare.
De rapporter som rönte störst uppmärk
samhet i traditionella och sociala medier
var de om postcovid; Långvariga symtom
vid covid-19 som publicerats tidigare
(2020), Inventering och prioritering av
forskningsfrågor gällande långvariga symtom
vid covid-19 (postcovid) (2021), och SBU:s
pågående uppdrag med Postcovid – behand-
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figur 2.2 Distribution av SBU:s resultat
via Vetenskap & Praxis i olika facktidskrifter
2021.
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ling och rehabilitering vid postinfektiöst
tillstånd efter covid-19 – levande evidenskarta
som uppdateras löpande fram till augusti
2022.
SBU:s rapport om förlossningsvård och
förlossningsbristningar (Förlossningsbristningar – diagnostik samt erfarenheter av
bemötande och information, 2021) tillförde
kunskap i debatten om personalbehov i
förlossningsvården. Rapporten Kontinuitet
i vården (2021), om vikten av att åter
kommande möta samma läkare eller sjuk
sköterska, fördes fram särskilt i medicinsk
fackpress så som till exempel Läkartid
ningen, samt av vårdens aktörer via sociala
medier. Dagens Medicin var den tidskrift
som mest frekvent refererade SBU:s rap
porter, följt av dagspress.
Konferenser, seminarier och mässor
På grund av pandemin blev många konfe
renser och mässor inställda under våren
2021. I november deltog SBU som utställare
och föreläsare under Socionomdagarna
som hade cirka 900 besökare. SBU med
verkade också på Socialchefsdagarna som
arrangerades i Malmö för cirka 800 besökare.
Efter publiceringen av rapporten Prioriterade behov av kunskap och utveckling inom
BUP heldygnsvård (2021) arrangerade SBU
två webbinariumer där 250 anmälda från
hela landet deltog. Det ena fokuserade på
kunskapsbehov och verksamhetsutveckling,
och det andra var inriktat mer på framtida
forskning inom området. Dessa webbinarier
filmades och finns att se på Youtube.
Vetenskap & Praxis når ut brett
SBU:s tidning Vetenskap & Praxis förklarar
och förenklar SBU:s slutsatser, sprider
kunskap och verktyg för att tänka kritiskt
kring forskningsresultat och flaggar för
aktuella projekt. Tidningen når många av
vårdens och omsorgens professioner och
beslutsfattare.
Vetenskap & Praxis utgavs två gånger
under 2021 med två fysiska och digitala
dubbelnummer på svenska, och arbetet med
årsredovisning för sbu 2021

ett engelskt samlingsnummer påbörjades.
Tidningen samdistribuerades med tid
skrifterna i Figur 2.2 i 143 400 exemplar
(2020: 143 400 st.). Dessutom skickades
den till 3 358 direktprenumeranter (2020:
3 269 st.).
Vetenskap & Praxis digitala startsida
www.sbu.se/vop samt artiklar som pub
licerats under 2021 besöktes under året
med 13 096 stycken unika sidvisningar
(2020: 15 114 st.). Under 2021 fortsatte
tidningens startsida att ha banners på sajten
www.internetmedicin.se för att locka främst
yngre nybesökare. SBU:s banners fick
2,21 miljoner visningar hos www.internet
medicin.se och 1 549 klick. Detta ledde
även till 1 257 besök på www.sbu.se från
www.internetmedicin.se.

tabell 2.4 Totala kostnader för kommunikation
och spridning, tkr.

SBU:s resultat sprids via Wikipedia
År 2021 utvidgade och uppdaterade SBU
77 svenska Wikipedia-artiklar (2020: 49 st.)
med aktuella resultat från SBU:s rapporter.
Dessa uppslagsord på Wikipedia visades
över 827 000 gånger under året och texterna
genererade 2 690 besök (2020: 3 498 st.)
på www.sbu.se.

2021

2020

IT-media

6 451

6 840

7 433

Informationsmaterial,
utskick, nytryck

2 098

2 295

1 711

Rapporthantering,
försäljning

411

592

661

Patientversioner
och särtryck

219

300

869

1 117

891

1 756

371

200

509

Vetenskap & Praxis

3 391

3 807

3 476

Massmedia, media
bevakning m.m.

1 088

663

741

Uppföljningar

311

634

187

Kunskapsstöd för
vården*

220

440

395

Kunskapsstöd för
lekmän och allmänhet**
summa

320

293

266

15 997

16 955

18 004

Utställningar och mässor
Samarbete med vård- och
omsorgsorganisationer*

2019

Beloppen inkluderar direkta kostnader, fördelade löne
kostnader och schablonmässigt fördelade kostnader
(indirekta kostnader).
* Se avsnitt "Studiematerial och kunskapsstöd" på sida 38.
** Se avsnitten "SBU:s resultat sprids via Wikipedia"
på sida 35 och "Studiematerial och kunskapsstöd"
på sida 38.

tabell 2.5 Jämförelsesiffror för kommunikation och spridning.
Besökare (sessioner) på sbu.se
Besökta sidor på sbu.se
Följare på SBU:s svenska Twitterkonto
Följare på SBU:s engelska Twitterkonto

2021

2020

2019

1 617 151

1 089 554

872 372

ca 2 800 000

ca 2 700 000

ca 2 300 000

ca 3 000

ca 2 800

ca 2 500

ca 700

ca 600

ca 500

Följare på SBU:s Facebookkonto

ca 1 200

ca 1 100

ca 900

Följare på SBU:s LinkedInkonto

ca 2 830

ca 1 700

ca 850

Utskickade digitala nyhetsbrev

16

17

22

ca 6 600

ca 6 600

ca 7 100

3 358

3 269

2 850

13 096

15 114

*

77

49

49

Prenumeranter av digitala nyhetsbrev
Direktprenumeranter av Vetenskap & Praxis (papperstidning)
Unika sidvisningar av Vetenskap & Praxis (digital version)
Uppdaterade Wikipedia-artiklar
* Jämförelsesiffror saknas, lansering av digital version skedde 2020.
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Samverkan och utbildning
SBU samverkar med myndigheter och andra organisationer i syfte att ge bästa
förutsättningar för att resultatet av SBU:s arbete ska komma till användning.
Det kan också gälla insatser för att utbilda och informera om SBU:s metoder
och arbetssätt. I den nya strategin för myndighetens arbete sätter vi särskilt
fokus på smidig samverkan med andra.
Rådet för styrning med kunskap
SBU ingår som en av nio myndigheter i
Rådet för styrning med kunskap (Rådet).
Rådet har i uppgift att verka för att den
statliga styrningen med kunskap avseende
hälso- och sjukvård och socialtjänst ska
vara samordnad och effektiv. SBU:s general
direktör deltar i Rådets möten och andra
medarbetare på SBU ingår i Rådets bered
ningsgrupp och olika nätverk. Under året
har förutom det tidigare inrättade nätverket
för kommunikationschefer också inrättats
ett nätverk för stabschefer eller motsvarande,
där SBU:s administrativa chef ingår. SBU
har verkat som sammankallande under året
för den myndighetsgemensamma arbets
gruppen för patient- och brukarsamverkan,
där fokus har legat på erfarenhetsutbyte samt
kontakter med andra nationella enheter som
är relevanta för frågan om brukarsamverkan.
Arbetet i Rådet, beredningsgruppen och
nätverken är viktigt för myndigheternas
samverkan och gemensamma omvärlds
bevakning. Rådet har under 2021 antagit
en ny strategi, där SBU har varit en av
de drivande myndigheterna i det gemen
samma arbetet. Strategin ger en riktning
för arbetet framåt för att ytterligare stärka
samarbetet och bidra till större nytta för
verksamheterna.
Partnerskapen till stöd
för kunskapsstyrning
SBU deltar aktivt i både den taktiska sam
ordningsgruppen och i styrgruppen för
regionernas samlade kunskapsstyrning inom
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hälso- och sjukvård. Den taktiska samord
ningsgruppen har fortsatt med täta möten
också under 2021 och är ett viktigt forum
för att samordna och informera parterna om
aktiviteter som pågår. Under året har SBU
genom arbetet med myndighetens olika
projekt varit i kontakt med flera nationella
programområden (NPO) och nationella
arbetsgrupper (NAG) och är fortsatt adjun
gerad till den nationella arbetsgruppen
för metodutvärdering. Arbetsgruppen är
kopplad till den nationella samverkans
gruppen Metoder för kunskapsstöd och
ett av syftena med arbetsgruppen är att
integrera de sjukvårdsregionala HTAenheterna i systemet för kunskapsstyrning
i nära samverkan med HTA-nätverket som
administreras av SBU.
SBU:s generaldirektör har deltagit i
möten med partnerskapets styrgrupp.
En uppföljning av de första årens arbete
i partnerskapet genomfördes i enkätform
under 2021, där SBU:s generaldirektör
ingick i arbetsgruppen. Resultatet visade
att viktiga syften som att dela information,
hitta kanaler för samverkan och undvika
dubbelarbete har uppfyllts. Inom andra
områden rekommenderas partnerskapet att
arbeta vidare, till exempel när det gäller att
definiera roller och mandat. Ett övergri
pande resultat var att de tillfrågade ansåg
att partnerskapet gör nytta och bör fortsätta.
SBU ingår även som en aktör i nätverket
Regional samverkan för kunskapsstyrning
inom socialtjänsten (RSS).
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Utbildning för myndigheter
och organisationer
Förutom SBU:s regeringsuppdrag om
utbildning och kunskapsspridning inom
socialtjänsten har SBU under 2021 arbetat
med extern utbildning för hälso- och
sjukvård. Totalt har 31 utbildningsinsatser
genomförts (2020: 14, 2019: 30). Personer
från flera olika målgrupper har deltagit i
undervisningen, så som olika yrkeskate
gorier inom vård- och omsorg, medarbetare
på andra myndigheter, forskare, personer i
forskarutbildning och studenter. Längden
på utbildningarna har varierat från enstaka
föreläsningar till längre utbildningar på
cirka 15 timmar. Cirka 850 personer har
deltagit i utbildningarna (2020: ca 300,
2019: ca 470).
Det vanligaste syftet har varit undervis
ning i att genomföra och använda systema
tiska översikter. Under året har SBU satsat
på att tillmötesgå utbildningsförfrågningar
från andra myndigheter och personer som
arbetar med nationella vårdprogram. Detta
har bland annat resulterat i:
• föreläsningar om metaanalys och
nätverksmetaanalys för Tandvårdsoch läkemedelsförmånsverket
• en utbildning om arbetet med syste
matiska översikter med fokus på expo
neringsstudier för Folkhälsomyndigheten
• utbildning i GRADE för Socialstyrelsen,
samt för nationella vårdprogramgrupper
för prostatacancer
• seminarium om kunskapssammanställ
ningar för medarbetare vid myndig
heter som ingår i Metodnätverket för
analysmyndigheter
• utbildning om systematiska översikter
för Myndigheten för familjerätt och
föräldraskapsstöd.
SBU har under året arbetat vidare med
att utveckla och anpassa till det digitala
formatet, vilket har uppskattats av många
deltagare som tycker det är lättare att avsätta
tid att delta i utbildningarna. SBU har även
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arbetat med att anpassa myndighetens kurs
i hur man gör en systematisk översikt så att
vem som helst kan anmäla sig till via anmäl
ningsformulär på SBU:s webbplats. Kursen
har under året getts som en digital utbild
ning uppdelad på flera halvdagar och har
hållits fyra gånger under 2021.
Patient- och brukarsamverkan
SBU har under året bjudit in representanter
för patient- och brukarorganisationer i
flera projekt. Samverkan med patienter och
brukare är viktigt för att till exempel få en
bra och relevant frågeställning i myndighe
tens rapporter. I de fall det inte finns organi
sationer inom det aktuella området har SBU
även haft kontakt med enskilda som har
erfarenhet av det tillstånd eller den insats
som är i fokus. Här nedan redovisas ett urval
för att visa på arbetet.
I en förstudie om alternativ och komp
letterande kommunikation var flera organi
sationer och föreningar behjälpliga med
synpunkter på frågeställningar och urvals
kriterier; Autism- och Aspergerförbundet,
diagnosföreningen CP Sverige, ISAAC
Sverige (International Society for Augmen
tative and Alternative Communication)
samt Riksförbundet FUB.
I SBU:s rapport om prioriteringar av
vetenskapliga kunskapsluckor inom området
barn och ungdomspsykiatri (Prioriterade
behov av kunskap och utveckling inom BUP
heldygnsvård) ingick en patientsakkunnig i
projektledningen och en patientsakkunnig
var med och granskade rapporten, båda
var engagerade i föreningen Hjärnkoll. I
enlighet med metoden James Lind Alliance
arbetar personer med egen erfarenhet tillsammans med professionella i prioriterings
arbetet, cirka 70 patienter och brukare
svarade på inventeringsenkäten och drygt
10 deltog i prioriteringsarbetet.
I arbetet med projektplanen för SBU:s
pågående projekt om behandling av hyper
emesis kontaktades HG Sverige, Patient
föreningen för Hyperemesis Gravidarum i

37

Sverige. Bland annat för att få en orientering
i området och förståelse för frågor som är
viktiga att beakta ur ett patientperspektiv,
men även för att stämma av projektets fråge
ställning och valda utfall och få förslag på
sakkunniga.
Ett liknande arbetssätt har använts i
arbetet med SBU:s pågående förstudie om
psykisk ohälsa vid intellektuella funktions
nedsättningar. Där har SBU varit i kontakt
med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa,
Svenska Downföreningen, Riksföreningen
Grunden Sverige, Riksförbundet FUB samt
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa.
I projektet där forskningsfrågor gällande
långvariga symtom efter covid-19 invente
rades och prioriterades kontaktades Svenska
Covidföreningen. En person från föreningen
ingick i projektledningen, föreningen fick
även utse två personer vilka deltog i de digi
tala möten som avslutade prioriteringsdelen
i projektet. Totalt svarade 309 patienter
på de båda prioriteringsenkäterna och 9
patienter deltog i de avslutande priorite
ringsmötena. Dialoger med patientsak
kunnig gav bland annat viktiga inspel på hur
prioriteringsmötena skulle utformas för att
möjliggöra deltagande av så många personer
som möjligt med olika typer av symtom.
För SBU:s pågående projekt om återgång
i arbete, effekter av arbetsmarknadsinsatser
vid långtidssjukskrivning eller ekonomiskt
bistånd, har myndigheten haft kontakt med
Stadsmissionen och Riksförbundet för Social
och Mental Hälsa. Representanter från dessa
har bidragit i en referensgrupp för en dialog
om projektet.
Ett ytterligare sätt att få ta del av syn
punkter är genom enstaka dialogmöten.
Under arbetet med SBU:s utvärderings
rapport Diagnostik och behandling av provo
cerad vulvodyni hölls ett dialogmöte med
personer med egen erfarenhet av smärttill
ståndet och av deras kontakt med hälso- och
sjukvården. Deras erfarenheter gav en för
djupad förståelse för patienters upplevelse av
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tillståndet och deras möten med hälso- och
sjukvården.
SBU har under året genomfört en
workshop inom ramen för det pågående
utvärderingsprojektet Behandling av rektusdiastas. SBU annonserade på webbsida och
i sociala medier för att komma i kontakt
med personer med erfarenhet av rektus
diastas. Syftet var att fånga upp fler per
spektiv på tillståndet och fler etiska aspekter
för rapporten.
Studiematerial och kunskapsstöd
SBU har sedan många år samarbete med
viktiga yrkesorganisationer i vården för att
ta fram professionsspecifika utbildnings
material med exempel på evidensbaserat
arbetssätt. Under 2021 återupptogs två
samarbetsprojekt som organisationerna tidi
gare tvingats pausa på grund av pandemin,
ett med förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
och ett annat med professions- och fack
förbundet Fysioterapeuterna.
Under året har myndigheten samarbetat
med Inera AB för att stämma av aktuella
kunskapssammanställningar från SBU med
motsvarande innehåll i Vårdguiden 1177.
Syftet är att se över texter som riktar sig
till allmänheten när det har tillkommit ny
tillförlitlig kunskap.
Informationsfilmer om SBU:s metod
Som beskrivs på sida 10 har SBU ett rege
ringsuppdrag om att utbilda och sprida
kunskap om vetenskapliga kunskapssam
manställningar inom socialtjänsten. Som
ett led i det har SBU producerat sex korta
filmer på mellan 6 och 10 minuter under
den samlande rubriken En systematisk översikt steg för steg. Projektet startade hösten
2020 med en mindre intervjuundersökning
om filmernas utformning riktad till mål
gruppen för filmerna. Manusarbete och
produktion startade på allvar i början av
2021 och avslutades i december. Filmerna
lanseras i slutet av januari 2022.
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Internationellt arbete
SBU:s internationella arbete syftar till att stärka internationella relationer för
en bättre produktion av beslutsunderlag och för att främja kunskapsutbyte
och metodutveckling. Under 2021 har det internationella arbetet fortsatt
påverkats kraftigt av den rådande pandemin.
Nordisk samverkan
De nordiska HTA-organisationerna sam
verkar genom att utbyta information om
publicerade rapporter och pågående arbete i
syfte att undvika dubbelarbete, och hänvisar
till varandras HTA-rapporter på respektive
myndighets webbplats. I december 2021
togs ett nytt initiativ om att starta ett skan
dinaviskt nätverk för GRADE, där SBU
tillsammans med Cochrane Sweden, norska
Folkehelseinstituttet och danska Sundheds
styrelsen, har ansökt om att leda nätverket.
SBU:s deltagande i gruppen ”Digital
tools for HTA’s and systematic reviews” där
olika tekniska lösningar i arbetet med syste
matiska översikter diskuteras, har lett till en
fördjupad dialog med Folkehelseinstituttet
om användandet av digitala verktyg såsom
EPPI-reviewer och Covidence.

Piggott T, Langendam M, Parmelli E, Adolfsson J, Akl EA, Armstrong D, et al. Bringing two worlds closer together: a critical analysis
of an integrated approach to guideline development and quality assurance schemes. BMC Health Serv Res. 2021;21(1):172.
Parmelli E, Langendam M, Piggott T, Adolfsson J, Akl EA, Armstrong D, et al. Guideline-based quality assurance: a conceptual
framework for the definition of key elements. BMC health services research. 2021;21(1):173.

foto: shutterstock
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Europeiska nätverk och samarbeten
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. Under
2021 har ett digitalt möte ägt rum, vilket
framför allt fokuserat på EU:s lagförslag om
ett obligatoriskt HTA-samarbete i Europa
om utvärdering av medicinska metoder.
SBU ingår i en arbetsgrupp inom EUkommissionens initiativ om kolorektal
cancer (the European Comission Initiative
on Colorectal Cancer, ECICC). Arbets
gruppens resultat har publicerats i två
vetenskapliga artiklar9.
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SBU har inlett ett samarbete med
Tysklands institut för kvalitet och effek
tivitet inom hälso- och sjukvården;
HTA-organisationen IQWiG (Institut
für Qualität und Wirtschaftlichkeit im
Gesundheitswesen). För att främja metod
utbyte och samarbete har flera möten och
gemensamma workshops har hållits mellan
olika grupper från SBU och IQWiG, bland
annat inom statistik, hälsoekonomi och
informationsteknologi.
Uppdrag att etablera
internationellt nätverk
Sedan 2019 har SBU haft i uppdrag att
etablera ett globalt nätverk för organisa
tioner som arbetar med utvärdering inom
det sociala området. I november 2021
genomfördes ett konstituerande möte för
att formalisera nätverket som samlar 13
organisationer. Nätverket benämns nu
International Network of Social Interven
tion Assessment (INSIA). En interims
styrelse valdes för ett år där SBU ingår och
ordförande är engelska National Institute
for Health and Care Excellence (NICE).
SBU leder två av de tre arbetsgrupper som
har startats. I arbetsgruppen för informa
tionsspecialister ingår nio informations
specialister från fem organisationer och
arbetet med en strukturerad jämförelse i
arbetssätt och metodik har startat. I arbets
gruppen för ekonomiska aspekter deltar
representanter från fyra organisationer och
ska fungera som ett forum för utbyte och
diskussioner kring problem och utmaningar
vad gäller ekonomiska aspekter.
Övriga internationella nätverk
och organisationer
SBU är medlem i Health Technology
Assessment international (HTAi) som är
en internationell vetenskaplig förening.
SBU har under året deltagit i flera arbets
grupper samt deltagit i HTAi Policy Forums
10
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årliga möte vilket genomfördes digitalt.
Det offentligt finansierade globala nät
verket International Network of Agencies
for Health Technology Assessment
(INAHTA) som samlar organisationer
som gör medicinsk utvärdering, har 50
medlemsorganisationer från 31 länder.
Nätverkets syfte är att dela kunskap och
erfarenheter mellan medlemmarna samt
att sprida det arbete som utförs i INAHTA.
Medarbetare från SBU har under 2021
deltagit i tre arbetsgrupper, en för att skapa
interna kommunikationsinsatser och två
för att ta fram ställningstaganden. Det ena
ställningstagandet10 som handlade om bru
karsamverkan publicerades i juni och leddes
av en medarbetare från SBU. Det andra är
i sin slutfas och handlar om så kallade Real
World Evidence.
Sedan 2015 är SBU svensk fokalpunkt
för Världshälsoorganisationen (WHO)
avseende HTA. En SBU-medarbetare är
styrelsemedlem i WHO:s initiativ DECIDE
Health Decision Hub och leder arbets
grupperna inom HTA, vilka framför allt
syftar till att stödja uppbyggnadsarbetet
av HTA genom verktyg och riktlinjer som
kan användas i länder som saknar egen
HTA-organisation, eller där utvecklingen
av HTA inte kommit så långt. Det rör sig
framför allt om länder i Afrika, Asien och
Östeuropa.
Under 2021 har SBU också föreläst på
ett digitalt möte för deltagare från HTA-
organisationer och beslutsfattare från
hälsoministeriet i Polen och dess region.
Mötet arrangerades av Central and Eastern
European Society of Technology Assessment
in Health Care och syftade till att stödja
evidensbaserad hälso- och sjukvård genom
medicinsk utvärdering.
SBU har även deltagit i en expertpanel
som initierades av International Society
for Pharmacoeconomics and Outcomes
Research (ISPOR) och som syftade till att

INAHTA Position Statement: https://www.inahta.org/position-statements/
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driva frågan om patientgenererad hälsodata
(hälsodata som har genererats eller samlats
in av patient eller närstående) och evidens
inom HTA. Ett digitalt möte hölls under
hösten.
Under 2021 har SBU deltagit i arbets
gruppen GRADE Working Group genom
att leda eller aktivt bidra till flera av dess
projektgrupper. För att främja en helhetssyn
i den vidare utvecklingen av GRADE har
SBU bland annat initierat och deltagit
i utformningen av projektövergripande
diskussioner. Myndigheten deltog även
i arbetsgruppens två årliga möten som
genomfördes digitalt.
Inom ramen för arbetet med veten
skapliga kunskapsluckor medverkade SBU
under 2021 i ett internationellt nätverk av
forskningsfinansiärer, Ensuring Value in
Research (EViR). Nätverkets syfte är att
öka nyttan av utdelade forskningsmedel och
SBU deltog i det digitala medlemsmötet i
oktober, vilket arrangerades av Forte.
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tabell 2.6 Totala kostnader för internationellt
arbete, tkr.

EUnetHTA

2021

2020

2019

3

125

163

INAHTA

340

510

481

Internationellt nätverk
inom social utvärdering

836

613

180

1 188

1 873

2 867

2 367

3 121

3 691

Övrigt internationellt
arbete
summa

Beloppen inkluderar direkta kostnader, fördelade löne
kostnader och schablonmässigt fördelade kostnader
(indirekta kostnader).
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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 slutänden påverkas av de olika aktiviteterna; brukare, klienter, patienter,
närstående och personal.
Identifiering och prioritering
av vetenskapliga kunskapsluckor
Under år 2021 har 155 kunskapsluckor
publicerats i SBU:s databas med vetenskap
liga kunskapsluckor (2020: 287 st.) och

fyra kunskapsluckor har tagits bort. Vid
årets slut fanns 2 824 vetenskapliga kun
skapsluckor i databasen.
SBU:s databas ger möjlighet att samman
ställa, analysera och visa på vetenskapliga

faktaruta 2.3 Vad är en vetenskaplig kunskapslucka enligt SBU:s modell?
En vetenskaplig kunskapslucka innebär att det saknas
evidens för vilken sammanvägd effekt en metod eller
insats har, dvs. 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 syste
matisk 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.

* För att en vetenskaplig kunskapslucka ska läggas in i SBU:s databas krävs att metoden eller insatsen används i Sverige,
eller bedöms kunna bli aktuell för användning inom en snar framtid.

Fler
primärstudier
behövs

En systematisk
översikt behövs
Vi vet inte vilka
studier som finns
för den aktuella
frågeställningen

Vi vet
vilka studier
som finns

Otillräcklig
kunskap om
effekten

En uppdaterad
systematisk
översikt behövs
Nya studier
tillkommer

Vi vet om
kunskapsläget
har ändrats
eller inte

Kunskap om
effekten
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kunskapsluckor inom hälso- och sjukvård,
tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd
och funktionshinder samt arbetsmiljö.
Under 2021 har SBU avslutat ett projekt
med sammanställning av kunskapsluckor
inom psykisk ohälsa. Genom en inven
tering av SBU:s databas och den brittiska
databasen DUETs ger rapporten en
överblick över cirka 2 000 konstaterade
kunskapsluckor inom psykisk ohälsa.
Sammanställningen är ett exempel på hur
databasernas innehåll kan göras tillgängligt
för olika målgrupper, såsom forsknings
finansiärer, forskare och myndigheter.
Den kan utgöra ett underlag när SBU och
Socialstyrelsen väljer ämnen för kommande
kunskapssammanställningar inom området.
Resultatet har publicerats i rapporten
Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor
inom psykisk ohälsa 2005–2020 – insatser
för att utreda, diagnostisera, förebygga och

behandla psykisk ohälsa, inklusive stödjande
och organisatoriska åtgärder.
Under 2021 har ett arbete påbörjats med
att översätta identifierade vetenskapliga
kunskapsluckor till engelska. Hittills har
endast ett fåtal engelska kunskapsluckor
publicerats i SBU:s databas, men arbetet
fortsätter under kommande år.
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 är detta forskning som inte ger
maximal nytta och som inte ger den efter
frågade kunskapen. SBU använder sig av en
metodik framtagen av James Lind Alliance
vilken innebär att patienter, anhöriga och
vårdpersonal tillsammans inventerar och
prioriterar vetenskapliga kunskapsluckor.
SBU har under året tagit fram en temasida
på SBU:s webbplats för att beskriva och

faktaruta 2.4 Projekt enligt James Lind Alliances metod.

Anhörig

Profession

Patienter/
Brukare

enkät
insamling
forskningsfrågor

Forskare

sbu sammanställer en lista
med frågor för
prioritering

Övriga

prioritering 1

sbu sammanställer arbetsgruppens högst
rankade frågor

prioritering 2
Arbetsgruppen
prioriterar gemensamt
en 10-i-topplista
på en workshop
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Arbetsgruppen väljer
individuellt sina 10
viktigaste frågor och
skickar in till SBU

En arbetsgrupp
engageras som
består av patienter/
brukare, anhöriga
och profession

to pp li st a

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
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Samverkan med andra myndigheter
SBU och Socialstyrelsen samverkade i ovan
nämnda projekt om vilka frågor inom
barn- och ungdomspsykiatrisk heldygns
vård som är viktigast att få mer kunskap
om. I projektledningen har det förutom
projektledare från SBU och Socialstyrelsen
även ingått en patientsakkunnig samt en
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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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Identifiering
av vetenskapliga
kunskapsluckor
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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 2021 uttalat
sig om ansökningars metodologi för Veten
skapsrådet, inom Vetenskapsrådets utlys
ning Klinisk Behandlingsforskning (KBF).
SBU har i samråd med Vetenskapsrådet
även reviderat utlysningstexten för Klinisk
Behandlingsforskning.

faktaruta 2.5 Ekosystem

N

öka kännedom om James Lind Alliances
metod. Även projektprocessen för de projekt
som drivs av myndigheten enligt metoden
har lagts ut på webbplatsen. Under året har
SBU genomfört två projekt med denna
metodik, dels för att inventera och prioritera
viktiga forskningsfrågor inom postcovid
(Inventering och prioritering av forsknings
frågor gällande långvariga symtom vid
covid-19 (postcovid), dels för att inventera
och prioritera kunskaps- och utvecklings
behov inom BUP heldygnsvård (Prioriterade behov av kunskap och utveckling inom
BUP heldygnsvård).

E

Prioritering
av forskningsfrågor

specialist inom barn- och ungdomspsy
kiatri. Resultatet från projektet kommer
bland annat att användas i Socialstyrelsens
fortsatta arbete inom ramen för regerings
uppdraget att stimulera och stärka det
nationella arbetet med att utveckla och
sprida relevant och aktuell kunskap samt
ändamålsenliga kunskapsstöd, metoder och
arbetssätt, inom området barn- och ung
domspsykiatrisk heldygnsvård inklusive
tvångsvård.

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.
inom arbetsmiljö- eller arbetsskadeom
rådet, bland annat Arbetsmiljöverket,
Försäkringskassan, Inspektionen för
Socialförsäkringen, Myndigheten för
arbetsmiljökunskap (Mynak), Social- och
Arbetsmarknadsdepartementet, försäk
ringsbolag samt arbetsgivare, arbetstagare
och företagshälsovården.
Myndigheten har under 2021 påbörjat
ett förarbete för att identifiera relevanta
frågeställningar för nya projekt. I detta
arbete har SBU haft en nära dialog med
Försäkringskassan som har fått prioritera
för vilka arbetsmiljöexponeringar och
hälsoutfall det finns behov av systematiska
kunskapsunderlag. SBU kommer även att
samverka med AFA Försäkringar, Arbets
miljöverket, Forte och Mynak.

foto: shutterstock

SBU har ett pågående projekt med utvärde
ring om arbetsmiljöns betydelse för besvär
och sjukdom i nacke, axlar, armar och
händer. Projektet påbörjades våren 2019
och är en uppföljning av SBU:s tidigare
rapport från 2012 (Arbetsmiljöns betydelse för
uppkomst av besvär och sjukdomar – nacken
och den övre rörelseapparaten). Rapporten
tar ett helhetsgrepp på alla tänkbara arbets
miljöexponeringar 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 Försäkringskassan
angående frågeställningar och upplägg av
rapporten. Utvärderingen kommer att
publiceras under 2022. Målgrupperna för
rapporten är ett flertal olika myndig
heter och organisationer som arbetar
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Personal och
kompetensförsörjning
Under större delen av 2021 har medarbetarna arbetat hemifrån. Trots detta har
digitala personaldagar kunnat genomföras, kompetensutveckling erbjudits med olika
satsningar och medarbetare fått möjlighet att lära sig mer och få råd om ergonomi vid
hemarbetsplatsen.

Totalt
48,5 år

Kvinnor
47,8 år
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Män
51,2 år

ledargruppen. Av dessa fyra är en man och
tre kvinnor. Trots att personalen till största
delen har arbetat hemifrån har de nyan
ställda en positiv erfarenhet av introduk
tionen till SBU.
I maj genomfördes digitala personaldagar.
Majoriteten av personalen deltog i dessa
och var med i digitala gruppdiskussioner
kring tillitsarbetet på myndigheten. En
inbjuden föreläsare pratade även om ett
hållbart arbetsliv och olika strategier för
att hantera det som sker i en arbetsgrupp.
Personaldagar var även planerade att

Män
51,3 år

SBU:s personal
Tre personer var tjänstlediga under året,
varav två av dessa deltog i statliga utred
ningar. Fyra personer har entledigats (2020:
6 st., 2019: 2 st.), varav två har gått i
pension, en har gått vidare till annan arbets
givare samt en vars visstidsanställning löpte
ut. Vid årsskiftet var fyra personer föräldra
lediga. Fyra personer har rekryterats under
2021 (2020: 13 st., 2019: 8 st.), varav tre
är ersättningsrekryteringar för tjänster för
någon som gått i pension eller har slutat på
SBU och en tjänst för att förstärka projekt

2020
2021

2021

figur 2.3 Fördelning kvinnor och män
vid utgången av 2021 jämfört med 2020.
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2020

figur 2.4 Medelålder för anställda på SBU
2021 jämfört med 2020.
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genomföras under hösten, men dessa
ställdes in på grund av pandemin och
ersattes inte med en digital variant.
Medarbetare har erbjudits en föreläsning
om ergonomi vid hemarbetsplatsen, samt
fått möjlighet att boka in ett videomöte med
en ergonom från företagshälsovården för att
få råd om sin specifika kontorsplats. SBU
har även erbjudit medarbetarna möjlighet
att köpa kontorsutrustning till hemmet,
såsom skrivbord.
Återgång till kontoret efter pandemin
Under hösten lättades restriktionerna och
den 29 september välkomnades medarbe
tare tillbaka till kontoret. En plan för hur
återgången till kontoret skulle ske togs fram
och innebar en stegvis upptrappning till tre
dagar på kontoret. Samtidigt skulle möten
och personalmöten erbjudas både digitalt
och fysiskt. I december återupptogs hem
arbetet på grund av stärkta restriktioner och
nytt regeringsbeslut togs om hemarbete.
Riktlinjer för distansarbete togs fram på
SBU med tanken att träda i kraft i januari
2022. I samband med att dessa riktlinjer
togs fram gjordes en större översyn av det
lokala arbetstidsavtalet.
Kompetensutveckling
De anställda har erbjudits ett antal
utbildningar under året, förutom de
specialistutbildningar som finns för de
olika professioner som finns på myndig
heten. Till exempel innehöll våren en sats
ning på kurser i Officepaketet. Ungefär en
tredjedel av SBU:s anställda deltog i någon
eller några av kurserna. Även en större sats
ning på Microsoft Access erbjöds projekt
ledarna och projektadministratörerna
utbildades i hur man gör tillgänglighets
anpassade pdf-dokument. I december hölls
en utbildning om statstjänstemannarollen,
vilken kommer att ges vid ytterligare ett
tillfälle under våren 2022 för att samtliga
medarbetare ska kunna delta.

Miljöledningsarbete
SBU:s miljögrupp har under året presenterat
myndighetens pågående miljölednings
arbete för personalen samt informerat
om SBU:s riktlinjer för resor för att beakta
ett hållbarhetsperspektiv. Gruppen har
haft ett tiotal arbetsmöten under året och
har framför allt arbetat med, med hjälp av
en konsult, en ny miljöutredning för att
fastställa myndighetens betydande miljö
påverkan. Under året har även en revision
gjorts över hur de anställda informeras om
myndighetens miljöarbete, samt vilka miljöval som görs vid inköp och upphandling av
fysiska produkter.
Likabehandling
SBU har en permanent arbetsgrupp för
likabehandlingsfrågor. Gruppen har under
året följt upp resultatet av medarbetar
undersökningar samt tagit fram frågor till
dilemmadiskussioner som samtliga med
arbetare inbjuds till tre gånger under året.
Gruppen har också svarat på en enkät
från Myndigheten för delaktighet. En
webbaserad informationsfilm om likabe
handling har även erbjudits personalen.
Tillitsbaserad styrning och ledning
SBU:s tillitsgrupp som arbetar för att stärka
och utveckla den tillitsbaserade styrningen
och ledningen på myndigheten har under
året blivit en permanent arbetsgrupp. Ett
nytt arbetssätt har införts på SBU för att
bättre ta vara på medarbetarnas kompe
tenser, genom att tidigt informera om nya
projekt eller arbetsgrupper och ge medarbe
tarna möjlighet att själv anmäla intresse
till att delta i dessa. En majoritet av de
anställda är positiva till det nya arbetssättet.
Gruppen har även undersökt hur anställda
på SBU har upplevt att tilliten fungerar
mellan grupper och på olika nivåer. Resul
tatet av enkäten visar på en generellt sett
fortsatt hög upplevelse av tillit.
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Myndighetens
interna utveckling
Myndigheten arbetar kontinuerligt för att vidareutveckla de interna projekt
processerna och SBU:s metodbok är en viktig vägledning i arbetet med att
ta fram SBU:s rapporter. Förändringar i det interna kvalitetssäkringssystemet
har implementerats under året och de sex metodstöden finns tillgängliga för
projektledare under projektprocessen. SBU:s nämnd och SBU:s vetenskapliga
råd är viktiga för myndighetens arbete och speglar de sakområden som ingår
i SBU:s uppdrag.
Kvalitetssäkringsarbete
De förändringar i SBU:s interna kvalitets
säkringssystem som initierades under 2020
har implementerats under 2021. De sex
metodstöden på myndigheten (statistik,
GRADE, kvalitativ syntes, diagnostik,
etik, slutsatser) är nu frekvent anlitade
av projektledare under projektprocessen.
Arbetsfördelningen mellan SBU:s veten
skapliga råd och SBU:s interna kvalitets
säkringsgrupp vad gäller granskning av
manus har lett till större effektivitet och
mindre dubbelarbete.
Med målsättning att stödja de ständiga
förbättringsarbetena har SBU uppdaterat
myndighetens återkopplingsprocess efter
publicering av en utvärderingsrapport.
Arbetet fokuserade på att uppdatera frågorna
i enkäten som skickas till våra externa
experter vid den så kallade efteranalysen,
och att förtydliga rutinerna kring när och
hur detta ska tillämpas.
Utveckling av projektprocesser
Under året har utvecklingsarbetet fortsatt
med SBU:s rapporter bland annat genom
framtagandet av en mall för granskning
(bedömning av risk för bias i expone
ringsstudier), vägledning för rapporternas
kapitel om vetenskapliga kunskapsluckor
och forskningsbehov. Tre nya utveck
lingsprojekt har även initierats; metodik
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för frågor om prognos och prediktion,
metodik för sammanvägning av studier
när det inte går att göra metaanalyser, och
granskning av studier med så kallad single
case experimental design.
SBU:s metodutvecklingsarbete inom
litteratursökning har publicerats i den
internationella tidskriften Journal of the
European Association for Health Informa
tion and Libraries, och i form av en svensk
språkig version på SBU:s webbplats.
SBU har under 2021 internt utvecklat
en projektprocess för framtagande av
vetenskapliga underlag till Socialstyrelsens
riktlinjer. Den del av processen som rör
samverkan har tagits fram tillsammans
med Socialstyrelsen.
Digitalt utvecklingsarbete
för utvärderingsprojekt
Covidence är ett digitalt verktyg som kan
användas för att stödja under arbetspro
cessen med systematiska översikter och öka
kvaliteten i en systematisk översikt. SBU har
under 2020 och 2021 provat att använda
verktyget i ett antal utvärderingsprojekt och
funnit att det bidragit positivt till arbetet,
både i de interna arbetsgrupperna på kans
liet och i samarbetet med externa sakkun
niga i projektgrupperna. Sommaren 2021
köptes därför tillgång till verktyget in så att
det kan användas i fler projekt. Utvecklings
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arbetet med att identifiera och pröva andra
digitala verktyg som stödjer arbetet i SBU:s
produkter fortgår.
Enhetliga termer på evidensområdet
För att underlätta användningen av SBU:s
publikationer i vård och omsorg har SBU
fortsatt arbetet för ökad enhetlighet och
precision i användningen av facktermer på
utvärderingsområdet. Under 2021 publi
cerades elva grundläggande facktermer med
definitioner i SBU:s tidning Vetenskap &
Praxis. Myndighetens terminologigrupp
har byggt vidare på SBU:s baslista av fack
termer med vanliga definitioner som bör
användas konsekvent i vetenskapliga texter.

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 bistå i SBU:s bered
ning inför beslut i ärenden om projektplan,
externa sakkunniga i projekten, externa
granskare och rapporter samt ge råd inför
beslut av Nämnden för medicinsk och
social utvärdering. Under 2021 har SBU:s
vetenskapliga råd haft elva heldagsmöten
(åtta digitala och tre med både digitalt och
fysiskt deltagande). Samtliga sakområden
har hanterats och utbildning i SBU:s pro
cesser och metodik har genomförts. Vid det
sista mötet för året hölls det ett gemensamt
utbildningsmoment för både det vetenskap
liga rådet och SBU:s nämnd om värdet och
utförandet av kvalitativ forskningsmetodik.

foto: shutterstock

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 slut
satser i de utvärderingar som myndigheten
gör. Nämnden ska även medverka till att
rapporterna sprids och kommer till använd
ning. Ledamöterna utses av regeringen och
nämnden har under 2021 utgjorts av 15
ledamöter, inklusive ordförande och SBU:s
generaldirektör. Under 2021 har nämnden
sammanträtt tio gånger och fastställt
slutsatser för 11 utvärderingsrapporter.
Nämnden har även blivit uppdaterade
om arbetet med pågående rapporter. Med

arbetare från SBU har hållit utbildning för
ledamöterna i bland annat SBU:s processer
och metodik, SBU:s arbete med vetenskap
liga kunskapsluckor och hälsoekonomi, och
man har tillsammans diskuterat utform
ningen av utvärderingarnas slutsatser.
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Verksamhetens totala
kostnader och intäkter
tabell 2.7 Finansiering av verksamheten, anslag och externa medel under 2021, tkr.
Ingående
balans

Tillkommit
2021

Förbrukat
2021

Utgående
balans

2 056

90 426

89 482*

3 000

Uppdrag inom kvinnors hälsa och förlossning

0

9 200

9 200

0

Utbildning och kunskapsspridning inom socialtjänsten

0

1 500

1 500

0

Kunskapsläget inom psykisk ohälsa

0

5 000

5 000

0

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

0

200

200

0

Vetenskapligt underlag för metoder
för medicinsk åldersbedömning**

0

500

500

0

Självvald inläggning vid allvarlig psykisk sjukdom

0

1 000

1 000

0

Uppdrag att löpande utvärdera och sprida kunskap
om det vetenskapliga stödet avseende långvariga
effekter av sjukdomen covid-19

0

2 500

2 500

0

Underlag inför en kommande nationell strategi inom
området psykisk hälsa och suicidprevention

0

1 000

1 000

0

Utvärdering av det vetenskapliga stödet
vid långtidssjukskrivning

0

1 000

1 000

0

270
270
2 326

0
24 400
114 826

0
24 400
113 882

270
270
3 270

Anslag
Anslag (Not 7)
summa
Uppdrag och projekt med externa medel

EUnetHTA
summa
summa

* Intäkter enligt resultaträkningen (89 463) plus minskning semesterlöneskuld 1997–2008 under 2021 (19).
** Intäkt från Regeringskansliet. Rubriceras i resultaträkningen som Avgift.
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Tabell 2.8 redovisar en samlad bild av
kostnaderna för de senaste tre åren. I de
redovisade beloppen ingår indirekta kost

nader som för år 2021 utgör ett påslag med
67 procent.

tabell 2.8 Totala kostnader uppdelat på verksamhetens olika områden, tkr.
2021

2020

2019

Projektverksamhet

96 364

88 740

79 770

Kommunikation och spridning

15 997

16 955

18 004

Internationellt arbete
summa

2 367
114 728

3 121
108 816

3 691
101 465

I Tabell 2.9 redovisas dels de direkta kost
naderna för respektive verksamhetsgren,
dels de gemensamma kostnaderna (indi
rekta kostnader). De gemensamma kost
naderna har i tabellerna i tidigare avsnitt

fördelats på verksamhetsgrenarna som ett
schablonmässigt påslag som för år 2021
uppgår till 67 procent (Tabell 2.10). De
direkta kostnaderna utgör 60 procent av
de totala kostnaderna.

tabell 2.9 Direkta kostnader för respektive område samt gemensamma omfördelade kostnader
(indirekta kostnader), tkr.
2021

2020

2019

57 779

53 574

43 640

9 592

10 236

9 849

1 419
68 790

1 884
65 694

2 019
55 508

7 422

6 324

6 128

Direkta kostnader
Projektverksamhet
Kommunikation och spridning
Internationellt arbete
summa
Gemensamma kostnader
Lokaler
Nämnd och vetenskapligt råd
Kansli och gemensamt
summa
summa

1 835

1 450

1 390

36 681
45 938
114 728

35 348
43 122
108 816

38 439
45 957
101 465

tabell 2.10 Finansiering uppdelat på verksamhetens olika områden, tkr.
2021

2020

2019

Totalt

Anslag,
ränta
samt
avgifter

Extern
finansiering

Totalt

Anslag,
ränta
samt
avgifter

Extern
finansiering

Totalt

Anslag,
ränta
samt
avgifter

Extern
finan‑
siering

Projekt
verksamhet

96 364

72 164

24 200

88 740

69 740

19 000

79 770

61 263

18 507

Kommunikation
och spridning"

15 997

15 997

–

16 955

16 955

–

18 004

18 004

–

2 367

2 367

–

3 121

3 121

–

3 691

3 610

81

114 728

90 528

24 200

108 816

89 816

19 000

101 465

82 877

18 588

Internationellt
arbete
summa
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3

Ekonomisk
redovisning

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

Sammanställning av
väsentliga uppgifter
Not

2021

2020

2019

2018

2017

Låneram
Beviljad låneram
Utnyttjad låneram

2 500

2 500

2 500

2 500

3 000

917

1 425

1 601

1 965

2 451

2 000

2 000

2 000

1 200

2 200

Räntekonto Riksgäldskontoret
Beviljad kontokredit
Maximalt utnyttjad kontokredit

0

0

0

0

0

Ränteintäkter

0

1

7

12

12

Räntekostnader

1

2

52

64

90

985

1 562

3 137

3 092

673

2 712

2 637

2 505

2 481

2 282

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

2 999

2 056

5 146

4 595

667

Medelantalet anställda

88 st

87 st

83 st

83 st

82 st

Årsarbetskrafter

80 st

81 st

75 st

76 st

77 st

1 427

1 334

1 345

1 267

1 317

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

2021

2020

89 463

88 338

985

1 562

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra ersättningar

1

Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter
summa

24 280

18 915

2

0
114 728

1
108 816

3

–88 123

–82 349

–7 580

–6 516

–18 494

–19 429

–1

–2

–530
–114 728
0
0

–520
–108 816
0
0

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

Not

2021-12-31

2020-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet

4

123

199

Maskiner, inventarier installationer m.m.
summa

5

794
917

1 225
1 425

–

226

Fordringar hos andra myndigheter

2 965

642

Övriga kortfristiga fordringar
summa

–
2 965

2
870

Fordringar
Kundfordringar

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
summa

6

2 596
2 596

2 376
2 376

avräkning med statsverket

7

–2 857

–1 894

15 364
15 364
18 985

16 219
16 219
18 995

2021-12-31

2020-12-31

Kassa och bank
Behållning räntekonto Riksgäldskontoret
summa
summa tillgångar

Kapital och skulder

Not

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

8

–

71

Övriga avsättningar
summa

9

337
337

189
260

10

917

1 425

3 172

2 947

6 051

6 669

2 333
12 473

1 534
12 575

5 905

5 890

270
6 175
18 985

270
6 160
18 995

Skulder
Lån i Riksgäldskontoret
Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
summa

11

Periodavgränsningsposter

12

Upplupna kostnader
Oförbrukade bidrag
summa
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

9 1:2
anslagspost 1

2 056

90 426

Indragning

Totalt
disponibelt
belopp

Utgift

Utgående
överförings
belopp

Not

92 482

89 482

3 000

7

Redovisningsprinciper
SBU:s årsredovisning är upprättad i
enlighet med Förordning om myndigheters årsredovisning och budget
underlag (2000:605), FÅB. SBU:s
redovisning följer god redovisningssed
såsom den kommer till uttryck i För
ordning om myndigheters bokföring
(2000:606). Fakturor som understiger
20 000 kronor exklusive mervärdes
skatt har inte bokförts som period
avgränsningsposter per 2021-12-31.
Omsättningstillgångar och skulder
Kundfordringar och övriga fordringar
upptas till det belopp varmed de
beräknas inflyta. Övriga omsättningstillgångar och skulder värderas till
anskaffningsvärdet om inte annat anges
i not. Eventuella fordringar och skulder
i utländsk valuta värderas till balans
dagens kurs. SBU har ett lager av färdigproducerade rapporter. De resurser som
använts för att ta fram rapporterna kost
nadsförs löpande.
Anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande
bruk med ett anskaffningsvärde på över
20 000 kronor och en beräknad livs
längd på tre år eller längre definieras

årsredovisning för sbu 2021

som anläggningstillgång. Anläggnings
tillgångar redovisas till anskaffnings
värde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar enligt plan. Anläggnings
tillgångarna skrivs av linjärt över den
bedömda ekonomiska livslängden.
Tillämpade avskrivningstider är:
• 3 år för datorer (bärbara kostnadsförs
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 förändringar
i anslagsförordningen (1996:1189) i kraft
som innebär en övergång till kostnads
mässig anslagsavräkning av förvaltnings
utgifter. Myndigheternas semesterlöneskuld
per den 31 december 2008 undantogs från
reformen. Den ska även i fortsättningen
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

2021

2020

4

9

Konsultuppdrag

500

500

Övriga intäkter
summa

481
985

1 053
1 562

not 2 Finansiella intäkter och kostnader.
2021

2020

0
0

1
1

1

2

1

2

2021

2020

Lönekostnader
(exklusive avgifter
och premier)

54 308

51 798

varav avser till
styrelse samt ej
anställd personal

5 276

5 138

Avgifter avseende
lönekostnader

14 183

13 500

Övriga
personalkostnader
summa

19 632

17 051

88 123

82 349

Finansiella intäkter
Lån i Riksgäldskontoret
summa
Finansiella kostnader
Räntekonto i
Riksgäldskontoret
summa
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Balansräkning
not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet.
2021-12-31

not 6 Periodavgränsningsposter.

2020-12-31

Anskaffningsvärde
Ingående balans
Årets anskaffningar
Årets utrangering
utgående balans

377

260

0

0

0
377

117
377

2021-12-31

2020-12-31

Förutbetald hyra

1 831

1 657

Förutbetalda
prenumerationer

664

610

Övriga förutbetalda
kostnader
utgående balans

101

109

2 596

2 376

Ackumulerad avskrivning
–178

–122

Årets avskrivningar

Ingående balans

–76

–56

Årets utrangering
utgående balans
bokfört värde

0
–254
123

0
–178
199

not 7 Avräkning med statsverket.
2021-12-31
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Indragning
Redovisat mot anslag

not 5 Inventarier och övriga anläggningstillgångar.
2021-12-31

2020-12-31

Ingående balans
anskaffningsvärde

3 608

3 382

Årets utrangering

0

0

22
3 630

226
3 608

–2 382

–1 919

0

0

–454
–2 836
794

–463
–2 382
1 226

Anskaffningsvärde

Årets anskaffningar
utgående balans
Ackumulerad avskrivning
Ingående balans
Årets utrangering
Årets avskrivningar
utgående balans
bokfört värde
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2020-12-31

Anslagmedel som
tillförts räntekontot
summa skulder

–2 056

–5 146

0

2 640

89 482

88 373

–90 426

–87 923

–3 000

–2 056

Fordran avseende semesterlöneskuld
som inte redovisats mot anslag
Ingående balans

161

196

Redovisat mot anslag
under året enligt
undantagsregeln
summa
summa avräkning
med statsverket

–19

–35

142
–2 858

161
–1 895
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not 8 Avsättningar för pensioner

not 11 Övriga kortfristiga skulder.

och liknande förpliktelser.
2021

2020

71

187

0

0

–71

–116

0

71

Ingående avsättning
Årets pensionskostnad
Årets pensionsutbetalningar
utgående avsättning

not 9 Övriga avsättningar.

2021-12-31

2020-12-31

Personalens källskatt

2 337

1 530

Övriga skulder
utgående balans

–4
2 333

4
1 534

not 12 Periodavgränsningsposter.
2021-12-31

2020-12-31

5 249

4 700

Upplupna kostnader
2021

2020

336

189

Lokala
omställningsmedel
varav bedöms
komma att regleras
innevarande år

100

50

Upplupna
semesterlöner
Upplupna övriga löner

393

711

Övriga upplupna
kostnader
summa

263

479

5 905

5 890

0

0

270

270

270
6 175

270
6 160

Oförbrukade bidrag
Oförbrukade bidrag
inomstatliga

not 10 Lån i Riksgäldskontoret.
2021

2020

Låneram

2 500

2 500

Ingående skuld

1 425

1 601

22

343

–530
917

–519
1 425

Lån upptagna
under året
Årets amorteringar
utgående balans
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Bidrag från icke statliga
organisationer
summa
utgående balans
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Övriga tilläggsupplysningar
Anställdas frånvaro
på grund av sjukdom

Kön- och åldersfördelning av anställda
Grupp

2021

2020

Grupp

2021

2020

Kvinnor

77 %

77 %

Total sjukfrånvaro
i förhållande till den
sammanlagda arbetstiden

2,7 %

1,8 %

Män

23 %

23 %

Anställda under 30 år (1)

0%

1%

57 %

55 %

43 %

44 %

Kvinnor

3,4 %

2,0 %

Anställda 30–49 år (44)

Män

0,2 %

1,1 %

Anställda över 49 år (36)

*

*

3,1 %

2,3 %

2,2 %

1,2 %

28,4 %

0,0 %

Anställda under 30 år
Anställda 30–49 år
Anställda över 49 år
Andelen av total sjukfrånvaro
som har varat samman
hängande i en period om
60 kalenderdagar eller mer

* 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

1 201 937 kr

• Rådet för evidensbaserad miljöanalys, Forskningsrådet Formas

Nämnd

60

Jonas Claesson

18 200 kr

–

Heike Erkers

15 600 kr

–

Björn Halleröd

20 800 kr

–

Fredrik Lennartsson

10 400 kr

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

Thomas Lindén

15 600 kr

–

Olle Lundberg

20 800 kr

• Insynsrådet, Folkhälsomyndigheten
• Rådet för forskningens infrastrukturer, Vetenskapsrådet

Kerstin Nilsson
(ordförande)

80 000 kr

• Statens medicinsk-etiska råd

Ulf Näslund

23 400 kr

• Beredningsgrupp 2, nationell högspecialiserad vård, Socialstyrelsen
(fram till 2021-11-01)

Monica Persson

18 200 kr

–

Jenny Rehnman

13 000 kr

–

Sineva Ribeiro

20 800 kr

–

Sofia Rydgren Stale
(ledamot nämnden
fr.o.m. 2021-03-01)

13 000 kr

• Läkartidningen förlag AB
• Samverkansgruppen för hälsa och Life science

Johan Sanmartin
Berglund

26 000 kr

•
•
•
•
•
•
•
•

Heidi Stensmyren
(ledamot nämnden
(t.o.m. 2021-02-28)

0 kr

Elisabeth Wallenius

18 200 kr

Baltic Care AB
Berg i kvadrat AB
CAREBEAN Invest AB
CogniCare AB
Lakrits i Karlskrona AB
Optriva AB
Regeringens Äldreforskarråd
Vestons AB

• Folksam Saks styrelse
• Försäkringskassans styrelse
• Fremia
• Nämnden för läkemedelsförmåner, Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket
• Patient- och brukarrådet, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
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Beslut

Beslut om årsredovisningen för SBU 2021 har fattats den
18 februari 2022 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 2022

susanna axelsson
generaldirektör
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5

Bilagor

Bilaga 1. Ledamöter i SBU:s nämnd
Ordförande
Kerstin Nilsson
(ordförande SBU:s nämnd)
Seniorprofessor, Örebro universitet
Ledamöter
Susanna Axelsson
Generaldirektör, SBU
Jonas Claesson
Hälso- och sjukvårdsdirektör,
Region Örebro län
Heike Erkers
Ordförande, Akademikerförbundet SSR
Björn Halleröd
Professor, Göteborgs universitet
Fredrik Lennartsson
Avdelningschef, Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR)

Monica Persson
Socialdirektör, Karlstads kommun
Jenny Rehnman
Avdelningschef, Socialstyrelsen
Sineva Ribeiro
Ordförande, Vårdförbundet
Sofia Rydgren Stale
(fr.o.m. 2021-03-01)
Ordförande, Sveriges Läkarförbund
Johan Sanmartin Berglund
Professor, Blekinge Tekniska Högskola

Thomas Lindén
Avdelningschef, Socialstyrelsen

Heidi Stensmyren
(t.o.m. 2021-02-28)
Tidigare ordförande, Sveriges Läkarförbund

Olle Lundberg
Huvudsekreterare, Forte

Elisabeth Wallenius
Ordförande, Funktionsrätt Sverige

Ulf Näslund
Prefekt, Umeå universitet
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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

Christina Nehlin Gordh
Docent, Uppsala universitet

Martin Bergström
Docent, Lunds universitet

Lars Sandman
Professor, Linköpings 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

Mussie Msghina
Docent, Örebro universitet

Magnus Tideman
Professor, Högskolan Halmstad
Pernilla Åsenlöf
Professor, Uppsala universitet

årsredovisning för sbu 2021

63

www.sbu.se • twitter: @sbu_se • telefon: 08-412 32 00
facebook.com/sbukunskapscentrum

