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Generaldirektörens förord
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har
under år 2018 fortsatt sitt arbete med att ge pålitliga och vetenskapligt
grundade underlag för beslut inom många områden som har männi
skors välbefinnande i fokus.
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sbu:s arbete bygger på myndighetens kompetenta medarbetare i aktiv
samverkan med omgivande experter och
andra sakkunniga. Jag vill särskilt tacka
ledamöterna i SBU:s två vetenskapliga
råd Eira och Brage, som 2018 avslutade
sina uppdrag. Råden har lagt ner ett stort
och uppskattat arbete för att säkerställa att
produkter från SBU har varit relevanta
och hållit hög vetenskaplig kvalitet. Tack
också till medarbetare, externa sakkunniga, brukare och patienter som bidragit
till arbetet, samt inte minst till SBU:s
nämnd för värdefullt stöd under året.

susanna axelsson
generaldirektör

foto: susanne kronholm

myndigheten har på olika sätt utvecklat
samarbetet med andra aktörer för att uppfylla kraven på ett effektivt, samordnat och
målgruppsanpassat stöd till verksamheter
inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och
funktionshinderområdet. Som exempel kan
nämnas samarbetet mellan myndigheterna
i Rådet för styrning med kunskap och samverkan med landstingens nya struktur för
kunskapsstyrning.
Utvärdering av metoder inom hälsooch sjukvård respektive insatser inom
socialtjänst sker i ökande utsträckning
gemensamt med andra aktörer för att nå
ett effektivt genomslag. SBU samverkar
också med enskilda myndigheter i specifika frågor. Myndigheten strävar efter att
integrera samverkan med patienter och
brukare i varje rapport. Detta har fördjupats
ytterligare under året genom strukturerade
workshops och arbetsmöten med brukare
och verksamhetsföreträdare för att prioritera
viktiga forskningsfrågor, ett led i SBU:s
arbete med områden där mer praktik- och
verksamhetsnära forskning behövs.
SBU har genom utbildnings- och handledningsinsatser, framför allt inom socialtjänstområdet, arbetat vidare med att stärka
målgruppernas kompetens för att kunna dra
nytta av vetenskapliga sammanställningar.
Myndigheten har under året avrapporterat flera regeringsuppdrag, bland dem två
rapporter om metoder som används inom
rättspsykiatrisk vård och en rapport om
styrmodellen Värdebaserad vård.
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Viktiga händelser
under 2018

Ändring av SBU:s instruktion
Under 2018 beslutade regeringen om
ändringar i förordningen (2007:1233)
med instruktion för SBU; myndigheten
ska systematiskt sammanställa kunskap om
arbetsmiljöns betydelse för uppkomst av
sjukdom, som ska användas vid bedömning
av arbetsskador enligt socialförsäkringsbalken. Ändringen stärker SBU:s arbete
med de systematiska kunskapssammanställningarna om sambandet mellan faktorer i
arbetsmiljön och uppkomst av sjukdom eller
skada. SBU har under året inlett en dialog
med Myndigheten för arbetsmiljökunskap.
Nytt i instruktionen är även att SBU i
sina utvärderingar ska inkludera ett jämställdhetsperspektiv, där det är möjligt.
Verksamhetsutveckling
med digitalt fokus
Under året har SBU inlett verksamhets
utveckling med ett tydligt fokus på digitala
lösningar. En särskild grupp driver arbetet
kring digitalisering och har identifierat vilka
processer som behöver stödjas eller som kan
ersättas av digital teknik.

SBU och Rådet för styrning
med kunskap
SBU har aktivt deltagit i samarbetet inom
Rådet för styrning med kunskap. Detta
har bland annat bidragit till att omvärldsbevakningen stärkts och att kommunikationsinsatser har kunnat samordnas.
Under 2018 har myndigheterna
fortsatt att utveckla ett samordnat och
målgruppsanpassat arbetssätt för att bättre
motsvara behov i hälso- och sjukvården
samt socialtjänsten. SBU gör också kunskapsunderlag till övriga myndigheter
i rådet, till exempel underlag till Social
styrelsens arbete med nationella riktlinjer
för diagnostik och behandling av psoriasis,
epilepsi och endometrios samt underlag
inför eventuell nationell screening av sjukdomar som kan upptäckas med ett test på
nyfödda barn.
Ett annat exempel är den rapport om
digital välfärdsteknik bland äldre, som
togs fram av Folkhälsomyndigheten i
samverkan med fem andra myndigheter
och där SBU bidrog med en systematisk
litteraturöversikt.

§
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SBU:s organisation och interna arbete
I samband med en organisationsjustering
av SBU under hösten 2018 stärktes myndighetens arbete med områdena SBU Kommenterar och SBU:s upplysningstjänst,
genom att två chefer med särskilt ansvar
för dessa områden tillsattes. Upplysningstjänsten är en uppskattad tjänst för frågor
från andra myndigheter.
Myndighetens arbete med remissvar
SBU har under året besvarat 26 inkomna
remisser (2017: 36 st.). En av dessa gällde
EU-kommissionens lagförslag om HTAsamarbetet i Europa efter år 2020 (HTA –
Health Technology Assessment, utvärdering
av metoder inom hälso- och sjukvården).
I januari 2018 presenterade EU-kommissionen ett lagförslag om HTA-samarbetet
och SBU har under året lämnat synpunkter
på förslaget vid flera tillfällen.

årsredovisning för sbu 2018

Faktaruta 1.1 Kort om SBU.
SBU granskar aktuell och välgjord forskning. Vi 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, socialtjänst, funktionstillstånd
och funktionshinder samt arbetsmiljö.

Internationellt arbete
SBU är kontaktmyndighet i internationella
frågor som rör utvärdering av medicinska
metoder.
Från 2018 innehas ordförandeposten i
den internationella organisationen INAHTA
(International Network of Agencies for
Health Technology Assessment) av en medarbetare från SBU. INAHTA är ett nätverk
med medlemmar från 30 länder. I och med
ordförandeposten har myndigheten stärkt
möjligheten att bevaka viktiga internationella policy- och metodfrågor.
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SBU förbättrar
vård och omsorg

För att göra skillnad inom vård och omsorg behöver SBU:s resultat
omsättas i praktisk verksamhet. I vissa fall stämmer resultaten från
SBU:s genomgångar med vad som redan är vedertagen praxis, i andra
fall kan praxis behöva förändras. Sådana förändringar kan vara snabba,
men ofta tar det några år innan det går att mäta effekten och nyttan.
I detta avsnitt ges några exempel på hur kunskap från SBU:s rapporter
påverkar vård- och omsorg samt socialtjänst.
SBU:s rapporter påverkar
Genom Rådet för styrning med kunskap
kan möjligheterna för SBU:s rapporter att
göra skillnad i vård och omsorg ytterligare
förbättras; i samverkan med andra myndig
heter bidrar SBU till förändring i praxis
som kan göra människors liv bättre.
SBU:s vetenskapliga underlag påverkar
bland annat nationella riktlinjer och rekommendationer om screening. Under 2018 har
myndigheten tagit fram underlag till Socialstyrelsen för detta. Ett exempel är underlag
för riktlinjerna inom epilepsiområdet, att så
kallad resektiv kirurgi (den del av hjärnan
som visats vara anfallsgenererande opereras
bort) är en effektiv behandlingsmetod där
ungefär hälften av de som opereras blir
anfallsfria. Nu arbetar Socialstyrelsen för
att minst dubbelt så många personer ska få
tillgång till epilepsikirurgi jämfört med tidigare, genom implementering av riktlinjerna.
Flera vetenskapliga underlag för screening som utarbetats av SBU har resulterat
i rekommendationer från Socialstyrelsen,
såsom byte av metod från cytologi till
HPV-test (test för humant papillomvirus)
vid screening för livmoderhalscancer. SBU:s
vetenskapliga underlag om tilläggstester till
PSA (prostataspecifikt antigen) vid diagnostik av prostatacancer har använts som ett
av underlagen i Socialstyrelsens beslut att
inte rekommendera screening av prostata-
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cancer, varken med PSA eller med tilläggs
tester till PSA.
Ett exempel på en av SBU:s rapporter
som använts inom sjukvården är utvärderingen av möjliga bilddiagnostiska metoder
för att påvisa upphävd cirkulation i hjärnan
(så kallad hjärndöd). Resultatet blev att
ingen metod som är baserad på de tekniker
som idag finns tillgängliga kan ersätta den
metod som idag är gängse (fyrkärlsangiografi). Konsekvenserna för vården är bland
annat underlag till stöd för beslut om man
ska behålla dagens apparatur, och ställnings
tagande till vilken kompetens som behövs
för att bedöma bilderna.
En uppdatering som myndigheten
har gjort av det vetenskapliga underlaget
för instrument för bedömning av depressionstillstånd, det strukturerade frågeformuläret PHQ-9, har införts i journalsystemet
för Region Stockholm.
SBU har genom en kartläggning av
systematiska översikter medverkat i framtagandet av ett myndighetsgemensamt
kunskapsstöd till framför allt kommuner;
Digital teknik för social delaktighet bland
äldre personer. Kunskapsstödet har publi
cerats av Folkhälsomyndigheten som en
vägledning i planeringen av aktiviteter för
att främja social stimulans och delaktighet
bland äldre personer genom utbildning i
och användning av digital teknik.

årsredovisning för sbu 2018
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Inom ramen för SBU:s upplysningstjänst
får myndigheten in frågor från beslutsfattare
inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst.
Enligt en enkätundersökning som skickats
till frågeställarna kunde 80 procent av
SBU:s upplysningstjänstsvar helt eller delvis
användas som underlag för att fatta beslut.
SBU:s rapport Implementeringsstöd för
psykiatrisk evidens i primärvården publicerades år 2012. En slutsats i rapporten är att
det är effektivt att förstärka primärvårds
organisationen med en för uppgiften
speciellt tränad yrkesperson, till exempel
en sjuksköterska, som ansvarar för stöd och
kontinuerlig kontakt med patienter med
depression. Denna rapport har legat till
grund för en implementering i hälso- och
sjukvården i västra Sverige. Det är nu 130
av 200 vårdcentraler i Västra Götalands
regionen som har vårdsamordnare.
SBU:s rapporter inom arbetsmiljö
området används vid bedömning av arbets
skadeärenden inom Försäkringskassan,
och även vid överklagande av beslut inom
förvaltningsdomstolarna.
Under 2018 har sex vetenskapliga
artiklar om myndighetens utvärderingar
publicerats i vetenskapliga internationella
tidskrifter. Ytterligare två artiklar har
accepterats för publicering och kommer att
publiceras under 2019. Detta leder till att
SBU:s resultat också sprids utanför Sverige.

årsredovisning för sbu 2018

Underlag för framtidens forskning
SBU samlar vetenskapliga kunskapsluckor
i en databas. Myndighetens arbete med
kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten samt
funktionstillstånd- och funktionshinderområdet gör det möjligt att visa var det
behövs ny praktiknära forskning. Databasen
utgör även ett underlag vid prioriteringar
av forskning, för att öka nyttan av forskningsmedel och praktiknära forskning. Det
är något som kräver samverkan mellan flera
aktörer såsom forskningsutförare och forskningsråd, och som även involverar brukare,
patienter, närstående och personal.
Ett exempel på hur SBU:s arbete visat
vägen mot forskningsbehov är en rapport
från 2015 som undersökte skolbaserade
program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök. I rapporten
efterfrågades studier som anpassar och
utvärderar effektiva program för användning i svenska förhållanden. Under hösten
2018 genomförde Nationellt centrum för
suicidforskning och prevention (NASP) ett
forskningsprojekt i syfte att evidensbasera
ett utbildningsprogram (Youth Aware of
Mental health), och undersöka om det kan
förbättra elevernas välmående och beteende
gentemot varandra.
SBU har under året genomfört en prio
ritering av kunskapsluckor inom förlossningsvård enligt en metod som utarbetats
av en organisation för samarbete mellan
patienter och yrkesverksamma inom hälsooch sjukvården, James Lind Alliance. Prioriteringen bygger på vad vårdpersonal och
förlossningsskadade kvinnor själva tycker
är de viktigaste frågorna där det behövs
mer forskning. På detta sätt underlättar
SBU för forskare och forskningsfinansiärer
att välja de forskningsfrågor som är mest
angelägna ur ett professions- och patientperspektiv. Projektet var mycket uppskattat av deltagarna och erbjöd en möjlighet till konstruktiv samverkan mellan
två parter.
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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, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder
samt arbetsmiljö.

Projektverksamhet
och uppdrag
SBU har under 2018 avslutat flera
regeringsuppdrag, rapporter och
vetenskapliga underlag och registrerat
kunskapsluckor i SBU:s databas för
vetenskapliga kunskapsluckor.

Faktaruta 3.1 SBU:s publikationer.
SBU Utvärderar – utvärderingar ur ett
medicinskt, socialt, etiskt och ekonomiskt
perspektiv. Ämnessakkunniga deltar i arbetet
med stöd av medarbetare på SBU. Rapporten
kvalitetsgranskas av oberoende experter och
dess slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

Tabell 3.1 Antal publikationer.
2018

2017

2016

SBU Utvärderar

10

3

10

SBU Kartlägger

1

3

2

SBU Bereder

8

14

4

SBU Kommenterar

10

3

14

SBU:s upplysningstjänst

43

26*

32*

Vetenskapliga
kunskapsluckor

199

339

293

Prioritering av
vetenskapliga
kunskapsluckor

1

–

–

* Justerade jämförelsetal på grund av inkludering
av framtagna litteraturlistor.

SBU Kartlägger – systematiska översikter
för att ringa in områden där det finns evidens
samt peka på områden med vetenskapliga
kunskapsluckor. Kartläggningen kvalitets
granskas av ämnessakkunniga samt av
oberoende granskare.
SBU Bereder – beredning av frågor för andra
myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet
eller beslut. Kunskapsunderlag tas fram av SBU
i samarbete med ämnessakkunniga.
SBU Kommenterar – kvalitetsgranskning av
andra aktörers systematiska översikter, som
kommenteras ur ett svenskt perspektiv av
ämnessakkunniga samt oberoende granskare.
SBU:s upplysningstjänst – besvarande av
frågor från beslutsfattare på olika nivåer om
vilka relevanta översikter och studier som
finns, genom systematisk litteratursökning.
SBU utformar svaret, 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 identi
fierar metoder och insatser vars effekter det
saknas tillräcklig kunskap om, och registrerar
dessa i en databas.
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Uppdrag till SBU från
regeringen under 2018
Underlag till Socialstyrelsens
nationella riktlinjer
SBU har i uppdrag att ta fram underlag
till Socialstyrelsens nationella riktlinjer.
Under året har SBU bland annat arbetat
med vetenskapligt underlag som ska
användas vid uppdatering av riktlinjerna
inom rörelseorganens sjukdomar. Förberedande arbete har även gjorts avseende
riktlinjer inom tandvården. Vidare har
SBU gjort uppdaterade litteratursökningar
för att undersöka om det tillkommit
ytterligare forskning inom tre områden
där SBU utarbetat vetenskapligt underlag
under år 2017; endometrios, epilepsi och
psoriasis.
SBU:s publicerade rapporter och
överlämnade underlag redovisas under
”Publicerade rapporter och överlämnade
underlag” på sida 15 och framåt.
Utveckling av Health Technology
Assessment-nätverket
Health Technology Assessment, HTA, är
ett internationellt begrepp som innebär
utvärdering av metoder inom hälso- och
sjukvården. Uppdraget är en fortsättning
på det särskilda uppdrag om kunskapsstyrning som SBU har haft sedan 2013.
SBU samordnar HTA-verksamheten i
Sverige och huvudsyftet är att öka kunskapen om HTA för att i förlängningen
öka nyttan för patienterna och vårdgiv
arna. Uppdraget redovisades till Social
departementet i januari 2018. I januari
2019 ska fortsättningen på uppdraget
redovisas.
HTA-nätverket verkar för att öka
samverkan mellan myndigheter och
regioner och landsting, samordna kommunikationen och öka tillgängligheten,
reducera risken för dubbelarbete samt
sträva efter att alla använder en enhetlig
årsredovisning för sbu 2018

metod. I nätverket ingår representanter
för de regionala HTA-enheterna; Camtö
(Centrum för evidensbaserad medicin
och utvärdering av medicinska metoder i
region Örebro län), HTA-centrum (Västra
Götalandsregionen), Metodrådet Stockholms läns landsting -Gotland, Metodrådet sydöstra sjukvårdsregionen och
HTA Skåne (region Skåne). Övriga regioner och landsting i Sverige, som inte har
en regional HTA-enhet, är även representerade. I nätverket ingår även Cochrane
Sweden, som är ett associerat center till
Nordic Cochrane Centre i Köpenhamn,
samt representanter för Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket (TLV), Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) och
Socialstyrelsen.
Möten har ägt rum vid tre tillfällen
och under 2018 har nätverket öppnat
upp möjligheten att delta på möten på
distans. Några teman under året har
varit information om SBU:s projekt om
värdebaserad vård, taggning och sökbarhet av publikationer på webben, SBU:s
internationella arbete och SBU:s arbete
inom funktionshinderområdet. Vid två
tillfällen har beröringspunkter mellan
den Nationella programområdesstruk
turen och medlemmarna i HTA-nätverket diskuterats.
Tre utbildnings- och informations
insatser om SBU:s metod har genomförts;
en tvådagarsutbildning i region Dalarna,
en endagsgrundkurs i Stockholm för
medlemmar i HTA-nätverket, samt en
inspirationsdag i region Skåne för förvaltningschefer och verksamhetschefer,
och för förvaltningsledningen på Skånes
universitetssjukhus. SBU har även medverkat vid en workshop i Umeå för att
diskutera uppstart av en HTA-enhet i
norra regionen.
11

Uppdrag att kartlägga
kunskapsläget avseende
styrmodellen värdebaserad vård
Hälso- och sjukvården står inför ekonomiska, demografiska och medicinska utmaningar. Styrning och organisation är viktiga
för att möta dessa utmaningar. SBU har på
uppdrag av regeringen kartlagt kunskapsläget för värdebaserad vård. SBU:s rapport
ger en sammanställning av den forskning
om värdebaserad vård som finns idag.
12
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Arbetsmiljöns betydelse
för uppkomst av sjukdom
SBU ska systematiskt sammanställa
kunskap om arbetsmiljöns betydelse för
uppkomst av sjukdom. Myndigheten har
haft motsvarande uppdrag sedan år 2011
och har tidigare sammanställt kunskapsunderlag inom ett flertal områden. Under
2018 har SBU:s upplysningstjänst publicerat ett svar om arbetsmiljöns betydelse
för fibromyalgi.
Under året har myndigheten påbörjat
arbetet med att uppdatera en rapport som
publicerades år 2012. Rapporten är in
riktad på arbetsmiljöns betydelse för besvär
i nacke, arm och hand. Bakgrunden är att
Försäkringskassan efterfrågat en uppdatering, eftersom besvär i axel och nacke är en
vanlig orsak till anmälan om arbetsskada.
SBU har även genomfört en förstudie
inriktad på arbetsmiljöns betydelse för
bröstcancer, men beslutat att inte gå vidare
till en fullständig utvärderingsrapport.
Hittills har drygt 100 kunskapsluckor
från SBU:s rapporter om samband mellan
arbetsmiljö och hälsotillstånd publicerats.
Ett arbete med att tillgängliggöra dessa
kunskapsluckor i sammanställt webbaserat
format har avslutats under 2018. Formatet
är avsett att göra det lättare för forsknings
finansiärer och forskare inom arbetsmiljö
området att få en överblick över de forskningsbehov som identifierats i SBU:s
projekt. Sammanställningen har presen
terats för Forte, Forskningsrådet för hälsa,
arbetsliv och välfärd.

Externa experter med sakkunskap inom
såväl organisationsforskning och medicin
medverkade i arbetet, och projektet inhämtade även synpunkter från en referensgrupp
där företrädare för bland annat landsting
och regioner medverkade. Uppdraget redovisades till Socialdepartementet i maj 2018.
Uppdrag att ta fram
systematiska kunskapsöversikter
inom rättspsykiatrin
SBU har under 2018 arbetat vidare utifrån
ett regeringsuppdrag som myndigheten fick
hösten 2016, med att ta fram systematiska
kunskapsöversikter inom rättspsykiatrisk
vård. Baserat på den behovsinventering som
SBU publicerade 2017 har myndigheten
nu genomfört två utvärderingsprojekt.
Utvärderingarna fokuserade på läkemedelsbehandling respektive psykologiska behandlingar och psykosociala insatser, för att ta
reda på vad forskningen visar om effekter
och biverkningar, upplevelser av behandlingar samt hälsoekonomiska och etiska
aspekter. Register- och praxisundersökningar genomfördes dessutom för att kunna
relatera resultaten från utvärderingarna
till den rättspsykiatriska verksamheten i
Sverige. De två utvärderingarna redovisades
till Socialdepartementet i juni 2018.
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Hälsosamma matvanor
SBU har lämnat underlag till Statskontorets
utredning om hur den offentliga styrningen
av hälsosamma matvanor kan stärkas. Detta
underlag bestod av fyra svar från SBU:s
upplysningstjänst. Två av dessa var upp
dateringar av de tidigare upplysningstjänstsvaren Reglering av sockerrika livsmedel och
Subvention av hälsosam mat, som i sin tur
ursprungligen var en del av utredningen
Förslag till åtgärder för ett stärkt, långsiktigt arbete för att främja hälsa relaterad till
matvanor och fysisk aktivitet, som sammanställdes av Folkhälsomyndigheten och
Livsmedelsverket år 2017.
Det tredje upplysningstjänstsvaret
Reglering av marknadsföring av ohälsosam
mat och dryck till barn, innehåller en sammanfattning av tre systematiska översikter
som utvärderar effekten av offentligt styrd
reglering eller industrins självreglering
av marknadsföring av ohälsosam mat till
barn. Det fjärde upplysningstjänstsvaret
Reglering av ohälsosamma livsmedel i syfte
att påverka konsumtion, var en litteraturlista
med referenser till systematiska översikter.
De två första underlagen överlämnades till
Statskontoret i september 2018 och de två
senare i december.
Kunskapsläget avseende myalgisk
encefalomyelit (ME/CFS)
SBU har under 2018 utarbetat ett vetenskapligt underlag till Socialstyrelsen om
myalgisk encefalomyelit, även kallat kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS). Detta
kommer att användas som underlag för
Socialstyrelsens regeringsuppdrag om
förutsättningar för att ta fram kunskapsstöd och försäkringsmedicinskt beslutsstöd
vid handläggning av ME/CFS. Underlaget
tar upp behandling av tillståndet, prognos
för återgång i arbete samt erfarenheter av
vården bland personer med ME/CFS, och
överlämnades i december 2018.
1

Uppdrag för utbildning och
kunskapsspridning inom socialtjänsten
För att SBU:s arbete ska gynna brukare
och klienter måste kunskapen komma till
användning inom socialtjänstområdet och
funktionshinderområdet.
I regeringens uppdrag till SBU om stöd
och handledning för att hitta och värdera
kunskap inom socialtjänsten ska myndigheten bidra med stöd och handledning till
befintliga strukturer, till exempel FoU-verksamheter (FoU, forskning och utveckling)
och regionala samverkans- och stödstrukturer, för kunskapsutveckling i verksamhet
som bedrivs med stöd av en rad lagar1.
Uppdraget redovisades till Socialdepartementet i januari 2018. Därutöver har SBU
ett pågående uppdrag om att utbilda och
sprida kunskap om vetenskapliga kunskapssammanställningar inom socialtjänsten,
som ska redovisas till Socialdepartement i
februari 2019.
De två regeringsuppdragen syftar båda
till att förbättra och underlätta mottagandet
av kunskap för en evidensbaserad praktik,
samt att utveckla infrastrukturen för ett
kunskapsbaserat arbete. Arbetet omfattar
flera parallella aktiviteter:
• Etablera och fortbilda SBU:s regionala
metodnätverk som nu omfattar nästan
alla regioner i Sverige (fyra möten/år).
• Genomfört fyra femdagarsutbildningar
till verksamhetsutvecklare om att hitta,
förstå och värdera vetenskapliga sammanställningar (två pågående).
• Vid 11 tillfällen fortbildat forskare
under två dagar i systematiska översikter.
Ett 30-tal av dessa har uppgett sig vara
intresserade av att genomföra egna
översikter och tio säger sig ha genomfört
egna översikter efter fortbildningen.
• Genomfört två fyradagarsutbildningar
för enhetschefer i att leda ett förändringsarbete (en pågående).

Socialtjänstlagen (2001:453), lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga samt
lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.

årsredovisning för sbu 2018
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• Genomfört en endagsutbildning för statliga tjänstemän i SBU:s metodik.
• Framtagande av en utbildningsfilm om
evidens för lokalpolitiker och högre
chefer (pågående).
• Inlett samverkan med forskare och organisationer inom funktionshinderområdet.
• Stärkt samverkan med socialhögskolor
och andra relevanta universitetsinstitutioner inom funktionshinderområdet.
Kunskapsläget avseende
vård vid ätstörningar
Under 2018 har SBU på uppdrag av
regeringen arbetat med att kartlägga kunskapsläget om vård vid ätstörningar. Detta
kommer att användas av Socialstyrelsen,
för en bedömning av behoven för nationellt stöd till hälso- och sjukvården i form
av kunskapsstöd, alternativt nationella
riktlinjer. SBU sammanställer kvalitativ
forskning av typen systematiska översikter
inom området för ätstörningar. Rapporten
är inriktad på forskning som avser erfarenheter och upplevelser utifrån tre olika
perspektiv; personer med ätstörning, dess
närstående och vårdgivaren. Även kunskapsunderlag som undersökt behov och
önskemål utifrån dessa tre perspektiv
ska tas fram inom ramen för uppdraget.
SBU:s underlag kommer att lämnas till
Socialstyrelsen i mars 2019.
Uppdrag att föreslå en
prioritering av kunskapsluckor
gällande förlossningsskador
SBU har under 2018 fått i uppdrag från
regeringen att ta reda på vilka forskningsfrågor som är viktigast att besvara inom
området förlossningsskador. Arbetet ska
ske i samråd med såväl patienter som vårdpersonal. SBU har under hösten genomfört en enkätundersökning som riktar
sig till patienter, profession, forskare och
anhöriga för att få in förslag på forskningsfrågor inom området. Under projektet
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planeras fem workshops där patienter och
profession gemensamt prioriterar vilka
av de inkomna forskningsfrågorna som
är viktigast, enligt James Lind Alliance
metod. Viktiga målgrupper för resultatet
av prioriteringarna är forskare och forskningsfinansiärer. Uppdraget ska redovisas
till Socialdepartementet i april 2019.
Uppdrag att kartlägga kunskapsläget
för smärttillstånd hos kvinnor
Arbetet med uppdraget inleddes våren
2018. SBU kartlägger den forskning
som sammanställts i systematiska översikter och som undersöker effekten av
utredningsinsatser som syftar till att identifiera och sätta in den för individen mest
effektiva behandlingen, och olika behandlingar av långvarig muskuloskeletal smärta.
Projektet delas in i flera delar:
• En sammanställning av systematiska
översikter från 2010 fram till nu. I den
redovisas vilka interventioner vid vilka
smärttillstånd som undersökts, samt
om översikten varit inriktad på kvinnor
med smärta.
• En fördjupad sammanställning av aktuella systematiska översikter av tillräckligt god kvalitet, publicerade från och
med 2017.
• Två översikter av särskild relevans för
behandling av långvarig smärta hos
kvinnor kommer att användas för två
rapporter av typen SBU Kommenterar.
De utvalda översikterna granskas och
resultaten och deras betydelse för vård
av kvinnor med långvarig smärta i
svensk hälso- och sjukvård kommenteras av SBU.
Sammantaget förväntas projektet ge
information om vilken forskning som finns
om effekter av utredning och behandling av
långvariga smärttillstånd hos kvinnor och,
begränsat till aktuell forskning, vad vi vet
om insatsernas effekter. Projektet ska redovisas till Socialdepartementet i maj 2019.
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Behandlingsmetoder i öppenvård
för unga lagöverträdare
SBU har fått i uppdrag att utvärdera insatser
inom socialtjänstens och barn- och ungdomspsykiatrins öppenvård för att minska
återfall i kriminalitet hos barn och unga i
åldern 12 till 18 år. Underlaget kommer att
bidra till berörda verksamheters arbete med
denna målgrupp genom a) en sammanställning av vilka insatser som är effektiva samt
kostnadseffektiva, b) vilka insatser som man
använder i verksamheterna i dag, och c)
vilka etiska aspekter man behöver beakta vid
arbetet med målgruppen. Det vetenskapliga underlaget kommer även att ingå i ett
kunskapsstöd från Socialstyrelsen. Beräknad
publicering för SBU:s rapport är våren 2020.

Uppdrag om beredskapsjobb
och praktikplatser
SBU har under året haft två personer
anställda enligt villkorsavtalet VASA.
Dessa kom båda till myndigheten
genom programmet Praktik i staten,
enligt uppdrag till statliga myndigheter
att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik.
SBU undersöker kontinuerligt möjligheten att ta emot personer som står
långt ifrån arbetsmarknaden, inklusive
nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter på myndigheten.

Publicerade rapporter och
överlämnade underlag
SBU Utvärderar
Behandlingsfamiljer för ungdomar med
allvarliga beteendeproblem – Treatment
Foster Care Oregon (TFCO)

När ungdomar med allvarliga beteende
problem placeras i TFCO (en typ av
behandlingsfamilj), leder detta troligtvis
till mindre fortsatt kriminalitet och färre
placeringar på låst avdelning än när ungdomarna placeras på institution. SBU fann
också att det är möjligt att TFCO leder till
mindre användning av narkotika och bättre
psykisk hälsa, än vid placering på institution. Väger man in antaganden om långsiktiga effekter är TFCO kostnadsbesparande
för samhället jämfört med placering på
särskilda ungdomshem eller HVB (Hem
för vård eller boende).
Projektet inleddes april 2017 och
rapporten publicerades april 2018.
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Diagnos och behandling av epilepsi

Mycket av det som görs i dagens epilepsivård
har ett vetenskapligt stöd. Epilepsikirurgi är
en effektiv och lågt utnyttjad behandling vid
läkemedelsresistent epilepsi som fungerar
väl för noggrant utvalda patienter. För vissa
barn med läkemedelsresistent epilepsi är det
troligt att ketogen kost innebär en möjlighet
till minskad anfallsfrekvens. Det finns kunskapsluckor för vissa behandlingsmetoder i
vissa åldersgrupper samt för behandling vid
samsjuklighet såsom vid depression, psykos
och adhd.
Projektet inleddes i maj 2016 och
rapporten publicerades i maj 2018.
Endometrios – diagnostik,
behandling och bemötande

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att besvara många frågor som rör
diagnostik och behandling av endometrios.
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Två områden där det finns forskning
är fertilitetsbehandling och effekten av
hormonbehandling för att minska smärta.
SBU:s rapport klargör att kvinnor med
endometrios upplever att det finns bristande kunskap om sjukdomen inom vissa
delar av vården, och att ökad kompetens
och förbättrade attityder hos vårdpersonalen
kan förbättra kvinnornas livssituation.
Projektet inleddes i april 2016 och
rapporten publicerades i maj 2018.
Intraoperativ kolangiografi
vid kolecystektomi

Rutinmässig röntgenundersökning av de
djupa gallgångarnas anatomi (så kallad
kolangiografi) under operation minskar
möjligen risken för skador i de djupa gallgångarna. Detta har jämförts med undersökning endast när kirurgen bedömer att detta
behövs. Den typ av skador som undviks kan
kräva omfattande kirurgi, kan ge långvarigt
lidande med nedsatt livskvalitet och kan i
värsta fall innebära att patienten avlider till
följd av komplikationer.
Projektet inleddes i januari 2017 och
rapporten publicerades i augusti 2018.
Ljusbehandling och systemisk
behandling av psoriasis

SBU:s utvärdering visar att en hög andel
av de personer som behandlas med för
psoriasis godkända biologiska läkemedel
uppnår en betydelsefull förbättring av
psoriasis i huden efter några månader. Med
metotrexat och apremilast uppnår en del
personer en sådan förbättring. Förbättring
av psoriasis i huden förbättrar även livskvalitet. För ljusbehandling och för några
syntetiska läkemedel saknas tillräckligt
välgjorda behandlingsstudier för att avgöra
effekten, men det finns långvarig klinisk
erfarenhet av att använda dem. I framtiden behövs forskning som undersöker
behandlingarnas effekt och säkerhet hos
barn, som jämför olika behandlingar med
varandra och som undersöker en lägre tids
behandling.
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Projektet inleddes i april 2016 och
rapporten publicerades i juni 2018.
Läkemedelsbehandling
inom rättspsykiatrisk vård

SBU:s utvärdering visade bland annat att
rättspsykiatrisk vård skiljer sig från allmänpsykiatrisk vård både vad gäller psykiatriska
diagnoser och läkemedelsbehandling, samt
att det behövs fler behandlingsstudier i
denna kontext som undersöker om skillnaderna i praxis är kliniskt m
 otiverade. Kostnaden för läkemedel är mycket liten jämfört
med den totala vårdkostnaden, och behandling som kan förkorta den rättspsykiatriska
vårdtiden och minska risken för återfall i
brott är högst sannolikt kostnadseffektiv.
Projektet inleddes i juni 2017 och
rapporten publicerades i juni 2018.
Organisatoriska modeller för att barn och
unga i familjehem eller på institution ska
få hälso- och sjukvård och tandvård

Barn och unga som utreds för, eller befinner
sig i, social dygnsvård har betydligt mer
fysiska som psykiska hälsoproblem än andra
jämnåriga. En praxisundersökning som SBU
genomfört visar att en del kommuner har
rutiner för att säkra att hälsa och tandhälsa
undersöks hos den här gruppen utsatta
unga. Men enkäten visar också att det är få
kommuner som lyckas fullfölja sina åtaganden. Ekonomiska beräkningar som SBU
har gjort avseende en organisatorisk modell,
visar en betydande nytta för placerade barns
hälsa och tandhälsa till en låg kostnad.
Projektet inleddes i september 2016
och rapporten publicerades i juni 2018.
Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9)
som stöd för diagnostik och bedömning
av svårighetsgrad av depression

I primärvården kan det strukturerade fråge
formuläret PHQ-9 vara till hjälp i handläggning av misstänkt depression. PHQ-9
har begränsat vetenskapligt stöd för god
känslighet och träffsäkerhet när det gäller
screening av depression i primärvård. Det
årsredovisning för sbu 2018
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finns också ett begränsat vetenskapligt stöd
för att PHQ-9 är känsligt för förändring
av sjukdomstillståndet. Formuläret kan
därför även användas för att följa effekter
av behandling.
Projektet inleddes i oktober 2016 och
rapporten publicerades i februari 2018.
Psykologiska behandlingar och psykosociala
insatser i rättspsykiatrisk vård

SBU fann att bristen på forskning är för
stor för att det ska gå att dra några slutsatser
om behandlingseffekter. Sammanställningen
av studier om patienters upplevelser visade
bland annat att rättspsykiatrins patienter
idag upplever utsatthet i vården, och att
omvårdnad och bemötande är av betydelse
för patienternas återhämtningsprocess. De
hälsoekonomiska beräkningarna visade att
behandlingar och insatser står för en relativt liten del av den totala vårdkostnaden.
Praxisundersökningen visade stora skillnader
mellan olika kliniker i förutsättningarna för
att erbjuda olika metoder. Många behandlingar och insatser är lokalt utvecklade utan
någon vetenskaplig grund eller systematisk
uppföljning.
Projektet inleddes i juni 2017 och
rapporten publicerades i juni 2018.
Öppenvårdsinsatser för familjer där
barn utsätts för våld och försummelse

Rapporten visade att endast ett fåtal av
insatser riktade till familjer där det förekommer våld och försummelse mot barn,
har undersökts i forskningsstudier som gör
det möjligt att bedöma insatsernas effekter.
årsredovisning för sbu 2018

Våld mot barn upp till skolåldern kan
minska med hjälp av insatserna Project
Support och Parent Child Interaction
Therapy (PCIT). Gemensamt för dessa
insatser är att de riktar sig till familjer med
yngre barn och utgår från systematisk
träning i föräldraförmågor.
Projektet inleddes april 2016 och
rapporten publicerades april 2018.
SBU Kartlägger
Ekonomiskt bistånd – kunskapsläget
för utredning och insatser

Kartläggningen visar att det råder en
generell brist på systematiska översikter om
utredning och insatser inriktade mot självförsörjning för mottagare av ekonomiskt
bistånd. Det finns dock viss kunskap för
insatser inriktade mot självförsörjning.
Projektet inleddes i januari 2017 och
rapporten publicerades i maj 2018.
SBU Bereder
Bilddiagnostik vid misstanke
om total hjärninfarkt

Diagnosen total hjärninfarkt (så kallad
hjärndöd) ställs oftast efter en neurologisk
undersökning. I vissa fall, till exempel för
personer som skadat ansiktet, är påverkade av droger eller är underkylda, behövs
ytterligare diagnostik. Idag görs den undersökningen med så kallad fyrkärlsangiografi.
SBU:s underlag lämnades till Socialstyrelsen
för bedömning av föreskrifter för diagnostik
av total hjärninfarkt.
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Projektet inleddes i september 2017
och rapporten publicerades i april 2018.
EEG som stöd för diagnosen total
hjärninfarkt hos barn yngre än två år

Enligt en sammanfattande bedömning
uppfyller inte EEG (elektroencefalografi)
gängse krav för kompletterande undersökningar vid diagnostik av misstänkt
total hjärninfarkt hos barn yngre än två
år. Underlaget lämnades till Socialstyrelsen för bedömning av föreskrifter för
diagnostik av total hjärninfarkt.
Projektet inleddes i februari 2018 och
rapporten publicerades i juni 2018.
Myalgisk encefalomyelit och
kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS)

SBU har tagit fram ett vetenskapligt
underlag till Socialstyrelsens uppdrag om
att utreda förutsättningar för kunskapsstöd
och försäkringsmedicinskt beslutsstöd om
ME/CFS. Översikten handlar om effekter
av behandling, långtidsprognos samt
patienters upplevelser av sjukvården.
Projektet inleddes i juni 2018 och
rapporten publicerades i december 2018.
Screening för 24 medfödda sjukdomar
hos nyfödda barn

Screening för svår
kombinerad immunbrist

SBU har tagit fram ett vetenskapligt
underlag till Socialstyrelsens rekommendation om nationell screening för svår
kombinerad immunbrist (SCID). Tillståndet gör att immunförsvaret inte reagerar normalt, ger infektioner i luftvägar,
tarm och slemhinnor och leder utan
behandling till döden före 2 års ålder.
Projektet inleddes i maj 2017 och
rapporten publicerades i april 2018.
Stöd till ensamkommande barn och unga
– effekter, erfarenheter och upplevelser

Forskningsgenomgången av upplevelser
och erfarenheter resulterade i sju övergripande teman. Det var bland annat
säkerhet och kontroll som starkt präglade
tillvaron, möjligheter och svårigheter i
det nya landet, att vardagsmiljöer med
stödjande relationer, skola och aktiviteter
är viktiga liksom identitet och tillhörig
het för att få ihop det förflutna, nuet och
framtiden.
Projektet inleddes i april 2016 och
rapporten publicerades i november 2018.

foto: sofia byström/scandinav

SBU har tagit fram ett vetenskapligt
underlag till Socialstyrelsens rekommendation om nationell screening för 24 med-

födda sjukdomar hos nyfödda barn. Alla
24 sjukdomarna leder obehandlade till död
eller svår funktionsnedsättning.
Projektet inleddes i maj 2017 och
rapporten publicerades i oktober 2018.
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Tilläggsmetoder till PSA-test för
diagnostik av prostatacancer

Rapporten är en uppdatering av ett vetenskapligt underlag som tidigare har levererats
till Socialstyrelsen. I rapporten redovisas det
vetenskapliga underlaget för olika metoders
träffsäkerhet att diagnostisera prostatacancer
hos män med ett PSA-värde (PSA, prostata
specifikt antigen) mellan 1 och 10 μg/L.
SBU visar i rapporten att ett fåtal studier
har undersökt tester för att diagnostisera
prostatacancer för denna grupp individer,
och de tester vars resultat har upprepats i
mer än två studier visar en bristfällig diagnostisk träffsäkerhet.
Uppdateringen av rapporten inleddes
under oktober 2017 och publicerades i
februari 2018.
Värdebaserad vård
– kartläggning av kunskapsläget

SBU har på uppdrag av regeringen kartlagt
kunskapsläget för värdebaserad vård, vilket
är ett ramverk för att organisera och utveckla
vård. Det finns förhållandevis lite forskning,
studier inom området har ofta brister och
tillämpningarna varierar. De studier som
identifierades i litteratursökningen gällde
främst enskilda komponenter som inte är
specifika för värdebaserad vård utan som
ingår i flera andra modeller.
Projektet inleddes i oktober 2017 och
rapporten publicerades i maj 2018.
SBU:s upplysningstjänst
Under 2018 har 43 svar från SBU:s upplysningstjänst tagits fram, varav fem svar
bestod av systematiskt framtagna litteraturlistor. Nedan redovisas endast de publicerade svar och överlämnade litteraturlistor
som resulterat i ett underlag till annan
myndighet.
För att läsa mer om tjänsten, se ”Upplysningstjänst för vården” på sida 24.
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Arbetsmiljöns betydelse för fibromyalgi

SBU har fått i uppdrag av regeringen att
sammanställa kunskap om arbetsmiljöns
betydelse för uppkomst av sjukdom.
Frågan om det finns faktorer i arbetsmiljön som kan påverka uppkomst eller
förvärrande av fibromyalgi inleddes som
en förstudie i november 2018 och publi
cerades som ett upplysningstjänstsvar i
april 2018.
Behandling av våldsutövare
i nära relationer

Frågeställare var Utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som
utsätter närstående för våld (S 2017:02),
som önskade underlag till utredningens
bakgrundsavsnitt. SBU sammanställde
ett omfattande svar bestående av syste
matiska översikter samt en litteraturlista
på primärstudier.
Projektet inleddes i januari 2018 och
underlaget publicerades i april 2018.
Biverkningar vid feticid

Statens medicinsk-etiska råd (SMER)
ställde en fråga till SBU:s upplysningstjänst om forskningen funnit några biverkningar på kvinnan vid en så kallad feticid
efter graviditetsvecka 13. Upplysningstjänstsvaret innehöll en litteraturlista.
Projektet inleddes i oktober 2018 och
svar överlämnades i oktober 2018.
Egenavgifter inom hälso- och sjukvården
som styrmedel för nyttjande av vård

Den statliga utredningen Samordnad
utveckling för god och nära vård (S 2017:01)
efterfrågade en uppdatering av vilka systematiska översikter som har publicerats på
ämnet sedan SBU:s tidigare sammanställning år 2011.
Projektet inleddes i februari 2018 och
underlaget publicerades i maj 2018.
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Funktionstillstånd och funktionshinder
– preliminärt kunskapsläge för
utredning och insatser inom ramen
för den socialrättsliga lagstiftningen

SBU:s upplysningstjänst producerade för
LSS2-utredningen (S 2016:03) ett preliminärt delresultat baserat på det arbete som
hittills genomförts i SBU:s kartläggning
Funktionstillstånd och funktionshinder –
kunskapsläget för utredning och insatser.
Detta presenterades som en litteraturlista.
Projektet inleddes i oktober 2018 och
underlaget överlämnades samma månad.
Kost vid adhd och autismspektrumtillstånd

Livsmedelsverket önskade ett underlag
om vilka studier det finns som undersökt
effekten av dieter för barn och ungdomar
med autismspektrumtillstånd eller adhd.
Detta för att ha som stöd när de svarar på
frågor om specialkost från föräldrar, skolledare och måltidspersonal på skolor och
förskolor.
Projektet inleddes i april 2018 och
underlaget publicerades i september 2018.
Reglering av ohälsosamma livsmedel
i syfte att påverka konsumtion

SBU har tagit fram en litteraturlista som
underlag till Statskontorets utredning om
hur den offentliga styrningen av hälsosamma matvanor kan stärkas.
Projektet inleddes i november 2018 och
underlaget överlämnades i december 2018.

2
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Reglering av marknadsföring av
ohälsosam mat och dryck till barn

Ett upplysningstjänstsvar har tagits fram
som sammanställer systematiska översikter
som svar på fråga till Statskontorets utredning om hur den offentliga styrningen av
hälsosamma matvanor kan stärkas.
Projektet inleddes i september 2018
och underlaget publicerades i december
2018.
Reglering av sockerrika livsmedel

SBU har gjort en uppdatering av ett
tidigare upplysningstjänstsvar som togs
fram till Folkhälsomyndigheten 2017.
Det uppdaterade svaret ska användas som
underlag till Statskontorets utredning om
hur den offentliga styrningen av hälsosamma matvanor kan stärkas.
Projektet inleddes i september 2018
och underlaget publicerades samma
månad.
Subvention av hälsosam mat

SBU har gjort en uppdatering av ett
tidigare upplysningstjänstsvar som togs
fram till Livsmedelsverket 2017. Det uppdaterade svaret ska användas som underlag
till Statskontorets utredning om hur den
offentliga styrningen av hälsosamma matvanor kan stärkas.
Projektet inleddes i september 2018
och underlaget publicerades samma
månad.

LSS, Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
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Ytersättningshöftprotes
– ”Birmingham hip resurfacing” (BHR)

Försäkringskassan ställde en fråga om
nyttan och relationen mellan kostnader
och effekt för ytersättningshöftprotes
(Birmingham Hip Resurfacing) jämfört
med totalprotes för patienter med artros.
Projektet inleddes i september 2017
och ett omfattande upplysningstjänstsvar
publicerades i april 2018.
SBU Kommenterar
Arbetsfrämjande åtgärder för personer
med funktionsnedsättning som söker arbete

Insatsen Individual Placement and Support
(IPS) leder troligtvis till att personer
med omfattande psykiska funktionsnedsättningar får ett arbete på den reguljära
arbetsmarknaden oftare jämfört med andra
arbetslivsinriktade stödinsatser.
Projektet inleddes i september 2017
och rapporten publicerades i juni 2018.
Betydelsen av elektrodplaceringen
vid elektrokonvulsiv behandling (ECT)

Tidiga biverkningar som minnesstörningar
minskar om elektroderna placeras på bara
den ena sidan av huvudet vid ECT-behandling för svår depression. Förekomsten av
återfall i depression inom ett år är likvärdig
som vid elektrodplacering på var sin sida av
huvudet. Några slutsatser om skillnader på
längre sikt kan inte dras.
Projektet inleddes i juni 2017 och
rapporten publicerades i mars 2018.
Blodtransfusion till äldre patienter
med anemi efter kirurgi

I Sverige är allmän praxis för blodtransfusion baserat på studier gjorda på yngre
patientgrupper där man visat att en
restriktiv policy är att föredra. Den systematiska översikten granskar effekten av
blodtransfusion till äldre patienter. Den
visar att en mindre restriktiv bedömning
för transfusion kan minska dödligheten för
äldre, kirurgiska patienter vilket inte är helt
årsredovisning för sbu 2018

i samklang med rådande transfusionspraxis.
Denna patientgrupp behöver studeras mer
noggrant och framtida studier bör redovisa resultaten av blodtransfusion för äldre
patienter separat.
Projektet inleddes i februari 2018 och
rapporten publicerades i augusti 2018.
Insatser för att minska hemlöshet
för personer med missbruk,
beroende och psykisk ohälsa

Case management är en insats med hög
intensitet, vilken troligen är effektivare
än traditionella insatser när det gäller att
minska antalet personer som befinner sig i
hemlöshet. Boendemodellen ”Bostad-först”
är möjligen effektivare än traditionella
insatser för att minska hemlösheten och
troligen effektivare än traditionella insatser
för att öka stabiliteten i boende.
Projektet inleddes i september 2017
och rapporten publicerades i juni 2018.
Interpersonell terapi (IPT),
kognitiv beteendeterapi (KBT) och
tidsbegränsad psykodynamisk terapi
(tidsbegränsad PDT) vid lindrig till
medelsvår depression hos vuxna

Resultat från en nätverksmetaanalys visar
att KBT, jämfört med kontrollbehandlingar,
har effekt på depressionssymtom. För IPT
och tidsbegränsad PDT finns det inga
statistiskt säkerställda effekter på depressionssymtom jämfört med kontrollbehandlingar. Vid jämförelse av psykoterapierna
sinsemellan kunde nätverksmetaanalysen
inte påvisa eller utesluta någon skillnad i
behandlingseffekt.
Projektet inleddes i augusti 2017 och
rapporten publicerades i juni 2018.
Kombinationsbehandling vid kroniskt
obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Långverkande beta-2-stimulerare (LABA)
kombinerat med långverkande antikolinergika (LAMA) gör möjligen att färre
personer får försämringsperioder och lung
inflammation, samt att fler personer upp21

lever en ökning av livskvalitet, jämfört
med långverkande beta-2-stimulerare
kombinerat med inhalationssteroider.
Projektet inleddes i september 2017
och rapporten publicerades i december
2018.
Konstgjorda bukspottkörtelsystem
och glukoskontroll hos patienter
med typ 1-diabetes

Konstgjorda bukspottkörtelsystem ökar
tiden som blodglukosnivån ligger i mål
intervallet hos personer med typ 1-diabetes jämfört med vanlig insulinpump
behandling. Det visar en systematisk
översikt som SBU har kommenterat.
Översikten presenterade inga analyser av
patientrelevanta utfallsmått som livskvalitet eller diabeteskomplikationer. Det
är oklart vilken betydelse en ökad tid
med blodglukos i målintervallet har för
patienter med typ 1-diabetes.
Projektet inleddes i september 2017
och avslutades i mars 2018.
Mätning av lungartärtryck vid
hjärtsvikt med implanterbar sensor

Med hjälp av mätning av lungartärtryck
med implanterbar sensor på patienter
med svår hjärtsvikt och möjligheten att
bättre kunna justera sviktbehandling,
kan behovet av inläggning på sjukhus på
grund av ökad svikt minska. Interventionen kan vara kostnadseffektiv med
hänsyn tagen till sjukdomens svårighetsgrad. Dock innebär kostnaderna att det
är angeläget att identifiera vilka patienter
som kan ha störst nytta av användningen.
Resultaten är baserade på en jämförelse
med en kontrollgrupp och i ett sjukvårdssammanhang som inte helt motsvarar
modern svensk hjärtsjukvård, vilket kan
innebära att nyttan av tryckmätning inte
är så stor i svensk sjukvård som studie
resultaten visar.
Projektet inleddes i maj 2017 och
rapporten publicerades i januari 2018.
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Problemorienterade behandlingar
(counselling) vid lindrig till
medelsvår depression hos vuxna

Resultat från en nätverksmetaanalys
kunde varken påvisa eller utesluta effekt
på depressionssymtom när problemorienterad behandling jämfördes med kontrollbehandling och med annan psykologisk
behandling. Det fanns flera begränsningar
i underlaget, vilket kan påverka säkerheten
i resultaten. Det är också tveksamt om den
samtalsbehandling som undersökts motsvarar de problemorienterade psykosociala
behandlingar som ges i Sverige.
Projektet inleddes i januari 2018 och
rapporten publicerades i november 2018.
Övertrycksandning (PAP)
vid sömnapné hos vuxna

Behandling med PAP vid obstruktiv (OSA)
och central sömnapné (CSA) (dvs. andningsuppehåll) hos vuxna resulterar inte i
en bättre överlevnad eller minskad risk för
allvarliga hjärt-kärlhändelser. Vid användning av OSA och PAP mer än fyra timmar
per natt minskar riskerna men vid CSA hos
vissa hjärtsviktspatienter kan PAP ge ökad
dödlighet.
Projektet inleddes i februari 2018 och
rapporten publicerades i oktober 2018.
Prioritering av
vetenskapliga kunskapsluckor
Prioriterade forskningsområden
inom prevention, diagnostik och
behandling av förlossningsskador

SBU samlade kvinnor som fått skador efter
förlossning och företrädare för förlossningsvårdens olika professioner för gemensam
prioritering av vilka forskningsfrågor som
de tycker är viktigast. Mer kunskap om
diagnostik av förlossningsskador prioriterades allra högst, därefter kom preventiva
åtgärder under förlossningen.
Projektet inleddes i augusti 2017 och
rapporten publicerades i juni 2018.
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Särskilda återrapporteringskrav
Internationella kunskapsöversikter
och utvärderingar
SBU ska redovisa myndighetens arbete
med att granska och tillgängliggöra internationella kunskapsöversikter. SBU sammanfattar och kommenterar kunskaps
översikterna utifrån ett svenskt perspektiv.
Dessa SBU-rapporter, så kallade SBU
Kommenterar, ger en möjlighet att stödja
beslutsfattare som behöver underlag för sina
beslut. Metodiken att sammanfatta aktuella
kunskapsöversikter innebär en snabb och
kostnadseffektiv process.
Under 2018 har SBU ökat produktionen
och 10 stycken SBU Kommenterar har
publicerats under året (2017: 3 st.). Dessa
redovisas under ”SBU Kommenterar” på
sida 21.
Patient- och brukarperspektivet
Under 2018 har flera aktiviteter genomförts för att få in ett patient- och brukar
perspektiv i SBU:s rapporter. SBU har
samverkat med patient-, brukar- och
anhörigorganisationer och föreningar samt
intresseorganisationer inom flera projekt.
Myndighetens samverkan sker i form av
workshops, rapportgranskning samt inlämnade av synpunkter på utkast till rapporter,
information till föreningar och organisationer om SBU:s pågående projekt, samt
genom intervjuer och enkäter. Exempelvis
deltog Riksföreningen PAR (Patienter och
Anhöriga i Rättspsykiatrin) i uppstarts
arbetet med SBU:s utvärderingsrapport
om läkemedelsbehandling inom rättspsykiatrisk vård, de skickade ut enkäter till sina
medlemmar och sammanställde svaren,
samt lämnade synpunkter på utkastet till
rapporten. SBU hade även ett möte med
representanter från Riksföreningen PAR
under arbetet med utvärderingen Psykologiska behandlingar och psykosociala insatser
i rättspsykiatrisk vård.
årsredovisning för sbu 2018

Ett annat exempel är SBU:s regeringsuppdrag att kartlägga kunskapsläget om
vård vid ätstörningar, där representanter från
patient- och anhörigorganisationen Frisk &
Fri (Riksföreningen mot ätstörningar) intervjuades under projektarbetet. Under det nu
pågående projektet om läkemedelsbehandling av smärta hos äldre har SBU haft möte
med Osteoporosförbundet, Pensionärernas
riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna och
Reumatikerförbundet för att få deras syn
på frågor som rör brukarperspektivet.
Under arbetet med tre av myndighetens
rapporter inom området SBU Kommenterar deltog föreningar och organisationer
som externa granskare i projektgrupperna
för respektive projekt; Storstockholms Diabetesförening, SSDF (Konstgjorda bukspottkörtelsystem och glukoskontroll hos patienter
med typ 1-diabetes), Nationell Samverkan
för Psykisk Hälsa, NSPH (Arbetsfrämjande
åtgärder för personer med funktionsnedsättning som söker arbete) och Apnéföreningen
i Stockholm (Övertrycksandning (PAP) vid
sömnapné hos vuxna).
Under SBU:s pågående regeringsuppdrag
att föreslå en prioritering av kunskapsluckor
gällande förlossningsskador sker arbetet
i samråd med, förutom vårdpersonal och
forskare, patienter och anhöriga. En enkätundersökning har genomförts för att få in
förslag på forskningsfrågor inom området,
som man i ett kommande steg tillsammans
kommer att prioritera under gemensamma
workshops. SBU är även tillsammans
med forskningsrådet Forte involverad i en
brukarprioritering av forskningsbehov inom
socialtjänsten. Syftet är att inventera vilka
forskningsfrågor som brukar- och intresseorganisationer samt socialtjänsten själva kan
se som prioriterade. En utökad brukarmedverkan ökar sannolikheten att forskningen
undersöker frågeställningar som är viktiga
för dem som i slutändan påverkas av dem.
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Faktaruta 3.2 SBU:s upplysningstjänst.
SBU:s upplysningstjänst arbetar i direkt dialog
med vården och socialtjänsten genom att besvara
avgränsade frågor. Det ger en unik möjlighet
att direkt och snabbt stödja beslutsfattare som
behöver kunskapsunderlag inför strategiska beslut,
till exempel om en ny metod eller behandling ska
införas, eller någon äldre fasas ut.
Omfattningen på svaren är anpassade efter
frågeställarens och målgruppens behov. Urval
och granskning av litteratur är begränsad jämfört med SBU:s standard och arbetet utförs till
stor del av SBU:s medarbetare. Metodiken
möjliggör en betydligt snabbare process än för
en systematisk litteraturöversikt, målet är att ge
ett svar inom ett par månader. Svaren är inte
systematiska litteraturöversikter – tillgänglig
litteratur kvalitetsgranskas inte fullständigt och
resultaten evidensgraderas inte. Det är även
viktigt för frågeställaren att få reda på om det
helt saknas underlag eller evidens för en metod.

Upphandling
SBU ska redovisa hur myndigheten vid
upphandlingar som överstiger gällande
tröskelvärden har arbetat med att uppfylla
de nya kraven på kollektivavtalsenliga
villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ Lag
(2016:1145) om offentlig upphandling.
SBU har inte haft någon sådan upp
handling under 2018.
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Upplysningstjänst för vården
SBU ska tillhandahålla en upplysningstjänst
dit hälso- och sjukvårdspersonal kan vända
sig med verksamhetsanknutna frågeställningar som kräver en snabbutvärdering av
det vetenskapliga underlaget inom området.
SBU:s upplysningstjänst har fått in totalt
567 frågor sedan starten år 2008, varav 64
under 2018 (2017: 48 st.). 17 av dessa 64
frågor gällde socialtjänstområdet. Hälften
av frågorna ställdes av, eller på uppdrag av,
beslutsfattare på olika nivåer (t.ex. hand
läggare på andra myndigheter, verksamhetschefer, områdesansvariga, metodutvecklare).
Under 2018 har 43 upplysningstjänstsvar tagits fram. De flesta besvarade frågor
publiceras. För vissa frågor tas det dock
endast fram en systematiskt framtagen
litteraturlista eller sökstrategi, alternativt
hänvisas vidare till andra källor så som
läkemedelsinformationscentraler, uni
versitets- eller landstingsbibliotek.
Den enkätundersökning som skickades
till 23 frågeställare som fått ett omfattande
svar under perioden januari–juni 2018,
hade en svarsfrekvens på 70 procent. Från
den framgick att 80 procent av upplysningstjänstsvaren helt eller delvis kunde
användas som underlag för att fatta beslut.
När det gällde omfattningen på svaret
från upplysningstjänsten var 80 procent
av respondenterna nöjda med nuvarande
utformning.
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SBU Utvärderar
• Metoder för risk- och behovs
bedömning vid kriminellt beteende
hos unga. P
 lanerad publicering 2019
• Rehabiliteringsinsatser för personer
med traumatisk hjärnskada. P
 lanerad
publicering 2019
• Åtgärder vid sten i den djupa gallgången. Planerad publicering 2019
• Arbetsmiljöns betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar i
nacke, axlar, armbågar, underarmar
och händer. Uppdatering av tidigare
rapport. Planerad publicering 2020
• Insatser i öppenvård för att förebygga
ungdomars återfall i brott. Planerad
publicering 2020
• Läkemedelsbehandling av smärta
hos äldre. Planerad publicering
2020.
SBU Kartlägger
• Funktionstillstånd och funktionshinder – kunskapsläget för utredning
och insatser. Planerad publicering
2019
• Kartläggning av tandvården. Diagnostik och behandling samt förebyggande insatser. Planerad publicering
2019
• Missbruk och beroende av alkohol
och narkotika – kunskapsläget för
utredning och insatser inom socialtjänsten. Planerad publicering 2019
• Äldreomsorg – kunskapsläget för
utredning och insatser. Planerad
publicering 2019.
Prioritering av
vetenskapliga kunskapsluckor
• Fördjupad prioritering av forskningsfrågor om förlossningsskador hos
kvinnor. Planerad publicering 2019.
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Pågående projekt

SBU Bereder
• Förebygga problem med spel om pengar.
Planerad publicering 2019
• Kroniska smärttillstånd hos kvinnor.
Planerad publicering 2019
• Screening av nyfödda för att identifiera
x-bunden adrenoleukodystrofi (X-ALD)
i tidigt skede. Planerad publicering 2019
• Underlag till nationella riktlinjer för
rörelseorganen. Planerad publicering
2019
• Ätstörningar – erfarenheter och upp
levelser ur patientens, anhörigas och
hälso- och sjukvårdens perspektiv.
Planerad publicering 2019
• Tobaksprevention (snus, e-cigarett,
rökning). Planerad publicering 2020
• Underlag till nationella riktlinjer för
tandvård. Planerad publicering 2020.
SBU Kommenterar
• Ventilation med andningsmask för
patienter med KOL som drabbas av akut
andningssvikt med koldioxidstegring.
Publicerad januari 2019
• Bröstcancerscreening med 3Dmammografi – digital brösttomosyntes
med Selenia Dimensions. Publicerad
februari 2019
• Effekter av insatser för att förebygga
tvångsåtgärder i psykiatrisk vård.
Planerad publicering 2019
• Psykosociala insatser för posttraumatiskt
stressyndrom hos flyktingar och asyl
sökanden. Planerad publicering 2019
• Jämförelse av olika tonsilloperationer.
Planerad publicering 2019.
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Kostnader för projektverksamheten
SBU:s totala kostnader för projektverksamheten under åren 2016–2018 redovisas i Tabell 3.2. I beloppen ingår dels
direkta kostnader3, 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 63 procent. De gemen
samma kostnaderna specificeras i ”Verksamhetens totala kostnader och intäkter”
på sida 45.
I Tabell 3.3 ingår dels direkta kostnader3, dels schablonmässigt fördelade
kostnader (indirekta kostnader).

Tabell 3.2 SBU:s kostnader för projektverksamheten inklusive indirekta kostnader, tkr.
Projekt

2018

2017

2016

Avslutade projekt 2018
SBU Utvärderar
Diagnos och behandling av epilepsi

2 762

Endometrios – diagnostik, behandling och bemötande

1 594

–

–

Intraoperativ kolangiografi vid kolecystektomi

1 456

1 315

35

Ljusbehandling och systemisk behandling av psoriasis

2 436

–

–

Läkemedelsbehandling inom rättspsykiatrisk vård

1 607

2 570

–

0

299

127

Psykologiska behandlingar och psykosociala insatser i rättspsykiatrisk vård

1 488

2 128

–

Socialtjänstområdet:
– Behandlingsfamiljer för ungdomar med allvarliga beteendeproblem – TFCO
– Organisatoriska modeller för att barn och unga i familjehem
eller på institution ska få hälso- och sjukvård och tandvård

3 020

2 661

2 753

Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och försummelse

1 164

2 810

1 627

908

970

167

698

813

–

1 474

–

–

408

–

–

1 509

1 331

1 372

0

515

2 124

1 872

1 396

–

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

–

–

SBU Kartlägger
Ekonomiskt bistånd – kunskapsläget för utredning och insatser
SBU Bereder
Diagnostiska metoder för att bekräfta hjärndöd:
– EEG som stöd för diagnosen total hjärninfarkt hos barn yngre än två år
– Bilddiagnostik vid misstanke om total hjärninfarkt
Myalgisk encefalomyelit och kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS)
Nyföddhetsscreening:
– Screening för 24 medfödda sjukdomar hos nyfödda barn
– Screening för svår kombinerad immunbrist
Stöd till ensamkommande barn och unga – effekter, erfarenheter och upplevelser
Tilläggsmetoder till PSA-test för diagnostik av prostatacancer
Värdebaserad vård – kartläggning av kunskapsläget

Tabellen fortsätter på nästa sida

3
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I direkta kostnader ingår bland annat arvoden, resor, artiklar, tryckning, extern sättning,
och fördelade lönekostnader.
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Tabell 3.2 fortsättning
Projekt

2018

2017

2016

SBU:s upplysningstjänst
Hälsosamma matvanor:
– Reglering av marknadsföring av ohälsosam mat och dryck till barn
– Reglering av ohälsosamma livsmedel i syfte att påverka konsumtion
– Reglering av sockerrika livsmedel
– Subvention av hälsosam mat

692

–

–

182

–

–

123

–

–

1 485

–

–

Förstudie
Arbetsmiljöns betydelse för bröstcancer
Pågående projekt
SBU Utvärderar
Arbetsmiljöns betydelse – nacke, axlar, armbågar, underarmar och händer
Insatser i öppenvård för att förebygga ungdomars återfall i brott
Läkemedelsbehandling av smärta hos äldre

3 534

1 051

–

Metoder för risk- och behovsbedömning vid kriminellt beteende hos unga

2 518

4

–

Rehabiliteringsinsatser för personer med traumatisk hjärnskada

3 083

440

–

Åtgärder vid sten i den djupa gallgången

1 456

1 315

35

2 725

2 912

501

652

414

–

SBU Kartlägger
Vetenskaplig kunskap och kunskapsluckor avseende utredning och insatser för:
– Funktionstillstånd och funktionshinder – kunskapsläget för utredning och insatser
– Missbruk och beroende av alkohol och narkotika
– Äldreomsorg – kunskapsläget för utredning och insatser
Inventering av kunskapsbehov inom funktionshinderområdet
SBU Bereder
Förebygga problem med spel om pengar

748

–

–

Kroniska smärttillstånd hos kvinnor

4 910

–

–

Rörelseorganen – underlag till nationella riktlinjer

6 928

249

–

Screening av nyfödda för att identifiera X-ALD i tidigt skede

204

–

–

Tobaksprevention (snus, e-cigarett, rökning)

674

–

–

Underlag till nationella riktlinjer för tandvård

2 248

351

–

Ätstörningar – erfarenheter och upplevelser

872

–

–

244

–

–

2 393

–

–

Brukarsamverkan

174

702

–

HTA-samverkan

738

1 209

1 307

SBU Kommenterar

4 211

2 981

3 755

SBU:s upplysningstjänst

4 856

5 195

3 230

Stöd och handledning socialtjänsten

2 552

3 002

–

Vetenskapliga kunskapsluckor*

5 413

6 307

5 589

Projekt som publicerats före 2018

2 764

36 049

43 896

78 775

78 989

66 518

Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor
Identifiering och prioritering av forskningsfrågor gällande socialtjänst
Prioritering av forskningsfrågor gällande förlossningsskador hos kvinnan
Löpande arbete, vissa uppdrag och särskilda återrapporteringskrav

summa
*

I kostnaden för år 2017 ingår projektet Behov av praktiknära forskning och vetenskaplig utvärdering.
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Tabell 3.3 SBU:s totala kostnader för avslutade projekt 2016–2018, tkr.
Projekt

Total
kostnad

Pågått
(år)

Avslutade projekt 2018
Diagnos och behandling av epilepsi*

2 762

2018

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

1 511

2017–2018

Ekonomiskt bistånd – kunskapsläget för utredning och insatser

2 045

2016–2018

Endometrios – diagnostik, behandling och bemötande*

1 593

2018

Intraoperativ kolangiografi vid kolecystektomi

2 806

2016–2018

Ljusbehandling och systemisk behandling av psoriasis*

2 435

2018

Läkemedelsbehandling inom rättspsykiatrisk vård

4 177

2017–2018

Myalgisk encefalomyelit och kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS)

1 474

2018

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

408

2018

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

426

2016–2018

3 615

2017–2018

12 845

2015–2018

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

0

2018

Värdebaserad vård – kartläggning av kunskapsläget

3 268

2017–2018

Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och försummelse

1 164

2016–2018

Arbetsmiljöns betydelse för hjärt-kärlsjukdom – exponering för kemiska ämnen

1 889

2016–2017

Behandling av armfraktur hos äldre

7 243

2015–2017

Behandling av psoriasis – underlag till riktlinjer*

3 544

2016–2017

Behandling och bedömning i rättspsykiatrisk vård

1 903

2016–2017

Avslutade projekt 2017

Demenssjukdom – underlag till riktlinjer

621

2017

Diagnostik och behandling av endometrios – underlag till riktlinjer*

4 034

2016–2017

Diagnostik och behandling av epilepsi – underlag till riktlinjer*

6 109

2016–2017

Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn

2 771

2016–2017

Patientdelaktighet i hälso- och sjukvården

2 796

2016–2017

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

6 566

2017

Stroke – underlag till riktlinjer

7 514

2015–2017

Tilläggsmetoder till PSA-test för diagnostik av prostatacancer*

2 639

2016–2017

Screening av nyfödda (PKU och SCID) respektive Screening av nyfödda
för adrenoleukodystrofi (ALD) – underlag till stöd inför beslut

1 395

2017

Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd – underlag till riktlinjer

5 046

2016–2017

Välfärdsteknik – digitala verktyg som social stimulans
för äldre personer med eller vid risk för psykisk ohälsa

1 142

2017

Tabellen fortsätter på nästa sida
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Tabell 3.3 fortsättning
Projekt

Total
kostnad

Pågått
(år)

Avslutade projekt 2016
Analsfinkterskador vid förlossning/Behandling av förlossningsskador vid vaginal förlossning

5 374

2015–2016

Arbetsmiljöns betydelse för artrosbesvär

2 602

2014–2016

Behandling av hetsätningsstörning

2 016

2015–2016

Behandling av luftvägsinfektioner hos barn med läkemedel och andra preparat
Fetalt alkoholsyndrom (FAS) och Fetala alkoholspektrumstörningar (FASD)

872
7 968

2016
2015–2016

Operation vid besvär av sten i gallblåsan och akut gallblåseinflammation

4 744

2014–2016

Preventiva insatser vid akut smärta från rygg och nacke

4 765

2014–2016

Program för ungdomar med antisocial problematik inom institutionsvård

1 839

2014–2016

Screening för förmaksflimmer med tum-EKG i syfte att förebygga stroke**

1 452

2015–2016

Skakvåld

3 276

2016

Spel om pengar

1 109

2016

Vetenskapligt underlag till nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

3 678

2015–2016

Värdering av effektivitet i klinisk vardag

2 695

2015–2016

foto: pressmaster/colourbox

* Underlag lämnades till Socialstyrelsen 2017. Projektet fortsatte och publicerades som en SBU-rapport 2018.
** Underlag publicerat 2017.
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Kommunikation
och spridning
Målsättningen med kommunikationsarbetet är att resultatet av SBU:s
utvärderingar når ut, att de används och att det leder till förändring inom
respektive område. Första halvåret av 2018 präglades av en ovanligt hög
publiceringstakt, medan det under andra halvåret var mer fokus på rörlig
media och särskilda satsningar inom ramen för socialtjänstens område.
Webbplatsen www.sbu.se
SBU:s webbplats är myndighetens största
kommunikationskanal. Den är välbesökt
med 725 615 besökare under 2018 (2017:
615 126 st.). Besöken genererar många
sidvisningar (2018: 2 090 040 st., 2017:
1 521 276 st.) och 2,8 sidor besöks i snitt.
Cirka 70 procent av webbplatsens besökare når webbplatsen genom det organiska
söket, det vill säga framför allt Google.
SBU har under året påbörjat ett projekt för
att sökordsoptimera webbsidorna, vilket
i förlängningen innebär att webbplatsens
besökare hittar för dem relevant information. SBU har även arbetat intensivt med
att förbättra webbtillgängligheten och i den
senaste webbupphandlingen var ett så kallat
skall-krav att webbplatsen utvecklas enligt
riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (Web
Content Accessibility Guidelines).
Digitala publikationer
Under 2018 genomförde SBU ett pilotprojekt med att publicera en rapport4 i sin
helhet endast på webbplatsen och inte i
tryckt format. Det är för tidigt att utvärdera
denna satsning, men projektet kommer
fortsätta under 2019.
SBU har under året skickat ut
24 digitala nyhetsbrev (2017: 19 st.)
till i genomsnitt 7 300 prenumeranter.
Genomsnittlig öppningsfrekvens var
31 procent. Antal prenumeranter har
4
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under året ökat med nästan 6 procent.
Nyhetsbreven når yrkesverksamma inom
hälso- och sjukvården samt allt fler inom
socialtjänsten och funktionstillståndoch funktionshinderområdet.
Sociala medier
Inläggen på SBU:s Facebooksida har bland
annat handlat om förlossningsskador, om
endometrios och om behandlingsfamiljer
för ungdomar med allvarliga beteendeproblem. Det inlägg under året som fick
störst spridning var det som bjöd in till att
besvara en enkät om prioritering av forskningsfrågor gällande förlossningsskador,
med anledning av SBU:s regeringsuppdrag
inom området. Inlägget nådde nära 40 000
personer, delvis tack vare att flera patientoch brukarorganisationer delade SBU:s
inlägg.
Antalet följare på SBU:s Facebooksida
har ökat med cirka 50 procent under året
och antalet följare på Twitter ökar varje
månad (Figur 3.1). SBU:s engelska Twitter
konto startade 2017 och växer stadigt i
antal följare, främst från England, Sverige
och Kanada.
Under 2018 har SBU:s svenska Twitterkonto haft i genomsnitt drygt 65 procent
fler visningar än föregående år (2018:
46 000 visningar/månad, 2017: 28 000
visningar/månad). Årets mest visade tweet
hade över 9 000 visningar (2017: 6 000 st.).

Intraoperativ kolangiografi vid kolecystektomi. SBU-rapport nr. 292, 2018.
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Figur 3.1 Antalet följare på sociala medier
fortsätter öka.

SBU i media
Enligt bevakningstjänsten NewsMachine
hade SBU totalt 354 omnämnanden i media
under året (2017: 458 st.). I Läkartidningen
och Dagens Medicin refererades exempelvis SBU 54 gånger (2017: 54 ggr.), och i
Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter
18 gånger under året (2017: 19 ggr.).
Under februari publicerade SBU
ett vetenskapligt kunskapsunderlag om
prostatascreening samtidigt som Socialstyrelsens remissversion för screeningrekommendationer offentliggjordes, vilket gav
anledning till het debatt med ett drygt tiotal
artiklar under samma vecka. Störst medialt
genomslag i hela landet fick dock SBU:s
rapport Diagnostik och behandling av epilepsi,
med 27 artiklar som hänvisade till SBU.
Före sommaren publicerades resultaten
av SBU:s prioritering av forskning kring
kvinnors förlossningsskador. Det är en
satsning som rullar vidare, och som framför allt engagerat vårdpersonal och förloss
ningsskadade via SBU:s sociala medier.
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Särskilda kommunikations
insatser inom socialtjänst
samt funktionstillstånd- och
funktionshinderområdet
I april 2018 hölls en presskonferens
där SBU:s experter redogjorde för publicerade rapporter inom socialtjänstens
område, alla med fokus på barns
välmående.
I september fick landets alla socialchefer och cirka 130 brukar- och intresse
organisationer chansen att efterlysa
vilken socialtjänstforskning som de anser
viktigast för de närmaste tio åren. Det
gjordes genom en enkät från SBU och
forskningsrådet Forte och en samtidig
mediasatsning för att göra lokala medier
uppmärksamma på arbetet.
Ett efterfrågat informationsmaterial
om SBU:s uppdrag inom funktionshinderområdet har tagits fram under
december riktat till externa intressenter.
Konferenser, seminarier och mässor
Sammanlagt medverkade SBU vid
11 konferenser och mässor under år
2018 (2017: 16 st.), cirka 7 240 besökare
nåddes under dessa dagar. SBU:s arbete
inom hälso- och sjukvården är välkänt
men myndigheten behöver nå ut ytter
ligare till de professioner som arbetar
inom socialtjänsten inklusive funktions
tillstånd- och funktionshinderområdet.
SBU valde därför under året att i första
hand satsa på de arenor som fokuserade
på dessa områden.
Det mesta gensvaret i SBU:s montrar
upplevdes vid de konferenser och mässor
där SBU även fanns med som föreläsare.
Det skapade ett större engagemang och
intresse från deltagarna och de hade
möjlighet att träffa SBU:s föreläsare
i montern och få svar på sina frågor.
I samband med konferensen Social
chefsdagarna hade SBU en gemensam
monter tillsammans med Forte, med
anledning av den tidigare beskrivna
enkäten till landets alla socialchefer.
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Vetenskap & Praxis sprider
kunskap till vård och omsorg
SBU:s tidning Vetenskap & Praxis når stora
grupper av vård- och omsorgspersonal,
beslutsfattare och målgrupper inom socialtjänsten (Tabell 3.4). Den förklarar, populariserar och levandegör SBU:s slutsatser,
sprider kunskap och verktyg för att tänka
kritiskt kring forskningsresultat, berättar
om pågående projekt och marknadsför
SBU:s publikationer. Utöver ordinarie
svenska nummer producerades ett engelskt
specialnummer i samband med det årliga
internationella mötet för organisationer
som arbetar med medicinsk utvärdering
(HTAi, Health Technology Assessment
International).
Vetenskap & Praxis utgavs tre gånger
under 2018, inklusive en utgåva på engelska,
och samdistribuerades med tidskrifterna
i Tabell 3.4 samt sändes till direktprenumeranter. Den sammanlagda upplagan var
145 200 exemplar. Enligt en tidigare undersökning från 2015 kan ett genomsnittligt
nummer av papperstidningen totalt nå upp
till 300 000 läsare, eftersom tidningen ofta
läses av flera personer på en arbetsplats.
Tabell 3.4. Distribution av SBU:s resultat via
Vetenskap & Praxis via olika facktidskrifter samt
direktprenumeranter.
Tidskrift

Upplaga

Läkartidningen

46 500

Fysioterapi

13 200

Tandläkartidningen

8 500

Kostnader för kommunikation
och spridning
Tabell 3.5 Totala kostnader för kommunikation
och spridning, tkr.
2018

2017

2016

IT-media

6 384

5 618

7 316

Informationsmaterial,
utskick, nytryck

1 233

2 642

683

922

1 612

1 373

1 702

2 112

1 241

Utställningar och mässor

728

2 562

797

Mottagarorganisationer

298

403

205

Vetenskap & Praxis

2 296

3 261

2 894

Massmedia, media
bevakning m.m.

1 101

1 216

1 441

57

284

112

Rapporthantering,
försäljning
Patientversioner
och särtryck

Arbetsterapeuten

11 000

Uppföljningar

Dagens Samhälle

27 200

Kommunikationsstrategi

–

–

558

Omvårdnadsmagasinet

25 000

Kunskapsstöd för vården

188

275

494

Socionomen

11 000

Kunskapsstöd för
lekmän och allmänhet

298

424

523

–
–
15 207 20 409

192
17 829

Direktprenumeranter
summa

ca 2 800
145 200

Upplagorna är samma som för år 2017, förutom Dagens
Samhälle (2017: 27 500 st.) och antal direktprenumeranter
(2017: ca 2 550 st.).
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Breddad kunskapsförmedling
via Wikipedia
SBU har under året fortsatt utveckla samarbetet med Wikipedia. Under sommaren
2018 anlitade myndigheten en så kallad
Wikipedian in residence (en Wikipedia-
expert med placering på myndigheten) som
i samarbete med SBU-medarbetare har
fortsatt att förmedla SBU:s resultat till en
bredare målgrupp. Under 2018 har SBU
kompletterat, uppdaterat och skrivit om
30 svenska Wikipedia-texter på webben
(2017: 26 st.) med utgångspunkt från aktuella SBU-rapporter. Texterna har genererat
2 500 besök på SBU:s webbplats (2017:
2 000 st.) genom länkar till SBU-resultat
och fakta från rapporterna på Wikipedia.

Socialtjänsten
summa

Beloppen inkluderar direkta kostnader, fördelade löne
kostnader och schablonmässigt fördelade kostnader
(indirekta kostnader).
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Samverkan och utbildning
Rådet för styrning med kunskap
SBU ingår som en av nio myndigheter i
Rådet för styrning med kunskap5 (Rådet)
(förordning 2015:155) och SBU har deltagit aktivt under året. Rådet har i uppgift
att verka för att den statliga styrningen
med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst är samordnad och
effektiv.
Under 2018 har samverkan med
kommuner, landsting och regioner stärkts
genom att fyra myndigheter i Rådet (Läkemedelsverket, SBU, Socialstyrelsen och
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket)
har ingått partnerskap med de regionala
samverkans- och stödstrukturerna för
socialtjänsten samt med landstingens och
regionernas struktur för kunskapsstyrning.
Syftet är att bidra till en ökad samverkan,
dialog och samordning av initiativ som
kan bidra till behovsanpassad kunskaps
utveckling, bättre stöd för implementering
och effektivare kunskapsstöd.
Huvudmannagruppen består av representanter från kommuner, landsting
och regioner, och informerar Rådet om
områden där huvudmännen har behov
av statlig styrning med kunskap, och om
hur styrningen bör utformas och kommuniceras. Statskontoret har utvärderat
Rådets verksamhet och redovisade den
1 november 2018 sin slutrapport; Utvärdering av en samlad styrning med kunskap för
hälso- och sjukvård och socialtjänst. Bedömningen är bland annat att samverkan
mellan myndigheterna i Rådet och mellan
Rådet och Huvudmannagruppen har
fördjupats ytterligare efter att Statskontorets delrapport lämnades. Statskontoret
bedömer även att Rådet fyller en viktig
5

funktion och bör få fortsätta sitt arbete,
och att det återstår utmaningar innan
kunskapsstyrningen är tillräckligt samordnad, effektiv och behovsanpassad.
SBU har aktivt deltagit i nätverket
för kommunikationschefer inom Rådet
där samtliga myndigheters kommunika
tionschefer fortsätter att träffas regelbundet.
Syftet är att stödja rådets strategiska satsningar genom samordnad kommunikation samt för att hålla sig uppdaterade om
respektive myndighets verksamhet.
Nätverk för patient- och
brukarorganisationers delaktighet
Inom Rådet finns också ett nätverk för
patient- och brukarorganisationers del
aktighet, som föreslogs skapas i den
policy som den myndighetsgemensamma
arbetsgruppen för patient- och brukar
organisationers delaktighet lade fram i
oktober 2017, och som samtliga myndigheter antagit under vintern 2017 och
våren 2018. Syftet med nätverket är att
främja erfarenhetsutbyte och erfarenhetsspridning, konkreta samarbeten mellan
myndigheter och med brukare, en årligt
återkommande gemensam utbildning för
myndigheter och patient- och brukar
organisationer samt andra företrädare
samt omvärldsbevakning. SBU har under
2018 fortsatt leda arbetet i nätverket.
Fortsatt myndighetsgemensamt
projekt i samverkan med
primärvården och regioner
Under 2018 har SBU fördjupat samarbetet
med eHälsomyndigheten och Socialstyrelsen
i det myndighetsgemensamma digitala pilot
projektet för digital förnyelse och effektivare

I Rådet för styrning med kunskap ingår eHälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten,
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Inspektionen för vård och omsorg, Läkemedelsverket, Myndigheten för delaktighet, SBU, Socialstyrelsen och Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket.
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kunskapsstyrning utifrån primärvårdens
behov. I juni 2018 publicerades slutrapporten6 för projektets första fas, där prototyper för kunskapsutbyte med användare
inom primärvården togs fram och testades.
Projektets första fas gjordes inom ramen för
Rådet för styrning med kunskap.
I projektets andra fas har representanter
från Region Västerbotten, Region Uppsala,
Region Skåne, Stockholms läns landsting
och Västra Götalandsregionen intervjuats
för att kunna identifiera fler lösningar på
hur kunskapsstöd kan utformas på ett
mindre resurskrävande vis. Under arbetet
har projektgruppen sett stora fördelar med
tjänstedesign, metoden sätter automatiskt
användarnas behov i centrum, och gruppen
har utgått från Innovationsguiden som
utformats inom Sveriges Kommuner och
Landsting. Den andra fasen görs i samarbete mellan SBU, eHälsomyndigheten och
Socialstyrelsen.
Projektet har skapat positiva erfarenheter
av ett stärkt samarbete, ökad effektivitet och
bättre nyttjande av kompetens och resurser
vid framtagande av kunskapsstöd och kunskapsunderlag. Det har gett bättre förutsättningar för enkelhet och tydlighet och för att
undvika motstridiga budskap. Under 2019
presenterar projektgruppen ett förslag på en

Myndighetssamarbete kring metadata
SBU har 2018 fortsatt samarbetet med
Socialstyrelsen kring deras projekt om
informationsspecifikation för metadata
bland annat genom att granska och lämna
synpunkter på modellen. SBU har under
året också bidragit med synpunkter på
Socialstyrelsens utredning om digitala
vårdtjänster, samt medverkat i eHälso
myndighetens projekt som ur ett utbildningsperspektiv syftar till att stödja Vision
e-hälsa 2025, särskilt regelverk, standarder
och enhetligare begrepp för både hälsooch sjukvård samt inom socialtjänst.
Området funktionstillstånd
och funktionshinder
Under 2018 har SBU fortsatt det arbete
som inleddes 2016 avseende utveckling
av arbetet inom området funktionstillstånd- och funktionshinder. Kontakter har
utvecklats eller fördjupats med externa
intressenter, exempelvis med Föreningen
Sveriges habiliteringschefer (FSH), Nationella kompetensrådet för funktionshinder
området (NKR), Nätverket för kvalitet

Förståelse för primärvården är A och O – En myndighetsgemensam digital pilot
på primärvårdens villkor.

foto: astrakan images ab/scandinav

6

modell för kontinuerlig samverkan mellan
myndigheterna för effektivare verksamhetsutveckling med hjälp av digitala lösningar.
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och utveckling inom funktionshinder hos
Sveriges Kommuner och Landsting, Riksförbundet FUB (Riksförbundet för barn,
unga och vuxna med utvecklingsstörning)
och dess forskningsstiftelse ALA (Anpassning till Liv och Arbete), Funktionsrätt
Sverige, Svenska nätverket för forskning
om funktionshinder, Myndigheten för del
aktighet (MFD), Socialstyrelsen, Uddevalla
kommun, region Västernorrland, Hjälpmedel Västerbotten med flera. Kontakterna
har resulterat i konkreta förslag på utvärderingsfrågor för SBU samt förslag på ytter
ligare samverkan med SBU.
Utbildning för myndigheter
och organisationer
SBU har under 2018 arbetat med extern
utbildning och mer än 35 utbildnings
insatser har genomförts som riktats till
andra myndigheter och organisationer och
olika nätverk som SBU deltar i. Personer
från flera olika målgrupper har deltagit i
undervisningen, som exempel kan nämnas
verksamhetsutvecklare och chefer inom
socialtjänstens område, olika yrkeskate
gorier inom vård- och omsorg, och forskare
och personer i forskarutbildningen.
Det mest förekommande syftet med
utbildningen har varit undervisning i att
genomföra och använda systematiska översikter. Till exempel har SBU tillsammans
med Socialstyrelsen hållit en myndighetsgemensam utbildning om detta. Andra
utbildningsinsatser har haft en bredare
inriktning mot evidensbaserad medicin,
socialtjänst eller hälsoekonomi.
SBU:s hälsoekonomer har under året
genomfört en utbildning i hälsoekonomisk
metod för Socialstyrelsens projektledare
inom nationella riktlinjer. Vidare genomfördes en temasession om medicinteknik i
samverkan med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket vid den nationella hälsoekonomiska konferensen.
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SBU:s informationsspecialister har vid
flera tillfällen under året gjort insatser i
form av workshops och utbildningar för
att sprida kunskap om SBU:s metod,
om litteratursökningar till systematiska
översikter och om hur SBU arbetar med
vetenskaplig informationsförsörjning.
Under år 2018 har dessutom sju
seminarier om aktuella ämnen inom
hälsoekonomi anordnats för nätverket
för hälsoekonomi (NHE), som SBU är
värd för.
SBU:s utbildningar har genomförts
på olika platser i Stockholm men även på
andra orter i landet, såsom Karlskrona,
Göteborg, Eskilstuna, Falun och Umeå.
Studiepaket och kunskapsstöd
Under 2018 har SBU i samarbete med
Svensk sjuksköterskeförening tagit fram
ett studiepaket för att främja användning av evidens och kritisk reflektion i
omvårdnadsarbete. Materialet riktar sig
till sjuksköterskor som är kliniskt verksamma på grundnivå eller under utbildning och innehåller studieplan, litteratur,
diskussionsfrågor och patientfall. SBU
har stöttat Svensk sjuksköterskeförening
i arbetet med materialet som bland annat
utgår från SBU:s tidigare kunskapsstöd
Bättre behandling. Det färdiga utbildningspaketet ska implementeras av Svensk
sjuksköterskeförening under 2019.
SBU har under året fortsatt samarbetet med Inera AB genom avstämningar
mellan aktuella utvärderingar från SBU
och motsvarande innehåll i Vårdguiden
1177. Syftet är att lyfta behov av att se
över texter som riktar sig till allmänheten
när det har tillkommit ny tillförlitlig
kunskap. I samarbete med Inera AB har
SBU också föreläst för medicinredaktionen vid Vårdguiden 1177 om evidens
och tumregler för kritiskt tänkande kring
medicinsk diagnostik och behandling.
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Internationellt arbete
SBU ska enligt myndighetens instruktion vara kontaktmyndighet i inter
nationella frågor som rör utvärdering av medicinska metoder och stödja
såväl det europeiska samarbetet så som övrigt internationellt samarbete.
Under 2018 har SBU deltagit på flera internationella möten samt tagit
emot utländska studiebesök på SBU.
SBU samverkar internationellt
Bland de utländska organisationer som
arbetar med medicinsk utvärdering, har
SBU en stark ställning och medverkar till
att utveckla det internationella samarbetet
och föra det framåt. Övergripande syften
med samarbetet är att undvika dubbelarbete, stärka relationer samt att aktivt främja
kunskapsutbyte och metodutveckling internationellt för att kunna producera beslutsunderlag som också inkluderar den senaste
metodutvecklingen internationellt.
SBU ingår som en intressent med HTAperspektiv i ett internationellt projekt kring
blödarsjuka, coreHEM7. Projektet har som
mål att ta fram standardiserade utfallsmått
som är tänkta att användas i kliniska studier

inom genterapi. CoreHEM presenterade sin
rapport under 2018. SBU har även deltagit
i projektet SCORE-it8, vars mål är att ta
fram ett standardiserat utfall för behandlingsstudier inom diabetes typ 2. Projektet
är initierat av Universitet i Liverpool och
kommer avslutas under 2019.
SBU deltar som adjungerad medlem
i ett informellt internationellt nätverk av
forskningsfinansiärer, Ensuring Value in
Research (EViR). Nätverkets mål är att öka
nyttan av finansierad praktiknära forskning.
Europeiska nätverk
EU-kommissionen har ett nätverk för
medicinsk utvärdering, Health Technology
Assessment Network (HTAN), där SBU är

Projektet initierades av Green Park Collaborative, the National Hemophilia Foundation
(NHF) och McMaster University. Läs mer på http://www.cmtpnet.org/resource-center/
view/corehem-COS/

8

Läs mer på http://www.comet-initiative.org/studies/details/956

foto: pogonici/shutterstock
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medlem. Inom HTAN finns ett vetenskapligt och metodologiskt fokus, det utgörs av
det europeiska nätverket EUnetHTA9 där
de svenska deltagande myndigheterna är
Läkemedelsverket, SBU och Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket. SBU samordnar
Sveriges deltagande inför varje möte.
EUnetHTA:s övergripande mål är att
samordna medlemsländernas medicinska
utvärderingsarbete. Just nu pågår samarbetet i form av Joint Action 3 (2016–2020),
som delfinansieras av EU-kommissionen.
Inom detta deltar SBU i två arbetsgrupper;
Work Package 6, där en riktlinje tas fram
för hur man kritiskt granskar ekonomiska
utvärderingar, och Work Package 7, som
fokuserar på implementering och effekt
på nationell nivå av internationella HTA-
rapporter och verktyg. Under hösten 2018
deltog SBU på ett fokusgruppmöte för
att diskutera arbetsgruppens implementationsstrategi. Inom EUnetHTA har SBU
även deltagit i en fallstudie om att använda
gemensamt framtagna medicinska utvärderingar för hälsoekonomiska analyser.
SBU ingår i en arbetsgrupp inom the
European Commission Initiative on Colorectal Cancer (ECICC) som tillsatts av
Europeiska kommissionens gemensamma
forskningscentrum i Ispra, Italien. ECICC
arbetar för att förbättra och harmonisera
screening för och vård av kolorektalcancer
inom Europa, och arbetsgruppens uppdrag
är att utveckla ett ramverk för hur riktlinjer
och kvalitetsindikatorer ska utvecklas.
Arbetet startade under 2018 och kommer
att slutföras under 2019.
Förslag på ny EU-lagstiftning
I januari 2018 år presenterade EU-kommissionen ett lagförslag om HTA-samarbetet i
Europa efter 2020.10 I lagförslaget föreslås
att EU:s medlemsstater ska ha ett obligatoriskt samarbete vad gäller utvärdering av
medicinska metoder (clinical effectiveness).

Hälsoekonomisk utvärdering, organisatoriska, etiska och sociala aspekter föreslås
fortfarande ske på nationell nivå. Alla beslut
baserade på det gemensamma HTA-underlaget, ska också ske på nationell nivå. Förslaget förhandlas för närvarande. SBU har
under året lämnat synpunkter på förslaget
vid flera tillfällen.
Internationella nätverk
och organisationer
INAHTA, International Network of
Agencies for Health Technology Assessment, är den globala organisationen för
offentligt finansierade organisationer som
utför medicinsk utvärdering. Nätverket
bildades 1993 och dess roll är att internationellt sprida det arbete som utförs i de
olika medlemsorganisationerna samt dela
kunskap och erfarenheter mellan medlemmarna. Nätverkets 50 medlemmar kommer
från 30 länder. Sedan juni 2018 är en medarbetare på SBU ordförande i INAHTA:s
styrelse och leder samarbetet.
SBU är också medlem i HTAi, Health
Technology Assessment international,
den internationella vetenskapliga föreningen som har över 1 000 medlemmar
från hela världen. Vid 2018 års konferens
i Vancouver, Kanada, bidrog SBU med
presentationer och höll workshops. SBU
har även deltagit i flera arbetsgrupper under
året och i oktober var SBU värd för ett tredagarsmöte för arbetsgruppen Patient and
Citizen Involvement i Stockholm.
SBU deltar i HTAi Policy Forums
årligen återkommande tredagarsmöte, som
2018 hölls i Barcelona.
Ett annat globalt oberoende nätverk är
Cochrane Collaboration som sammanställer
medicinsk forskning och publicerar systematiska översikter. Medlemmar i nätverket
är hälso- och sjukvårdspersonal, forskare,
patientföreträdare samt andra intressenter.
SBU deltog vid Cochranes årliga konferens

9

Läs mer på https://www.eunethta.eu/

10

Läs mer på https://ec.europa.eu/health/technology_assessment/eu_cooperation_en

årsredovisning för sbu 2018

37

Sedan 2015 är SBU svensk fokalpunkt
avseende HTA för Världshälsoorganisationen (WHO). Under 2018 har SBU
fortsatt stödja uppbyggnadsarbetet av
HTA, som initierades 2013 av WHO:s
regionkontor i mellanöstern och Nord
afrika, WHO EMRO. SBU har under året
deltagit på MENA Health Policy Forum
för regionen.
Kostnader för internationellt arbete
Tabell 3.6 Totala kostnader för internationellt
arbete, tkr.
2018

2017

2016

EUnetHTA

241

210

292

INAHTA

438

362

320

2 188

1 957

1 820

2 867

2 529

2 432

Övrig internationell
samverkan
summa

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

foto: astrakan images ab/scandinav

som hölls i Edinburgh, Skottland, där medarbetare från SBU höll flera presentationer.
Under 2018 har SBU involverats i ett
initiativ från OECD, Organisationen för
ekonomiskt samarbete och utveckling, om
att utveckla standarder för olika aspekter av
evidens och systematiska översikter. SBU har
även varit med i ett nordiskt samarbete som
det norska Folkehelseinstituttet initierat.
SBU har varit representerade vid två möten,
i maj respektive november, om förutsättningar för ett närmare nordiskt samarbete.
Båda dessa initiativ följs upp under 2019.
SBU deltog vid de två internationella
möten som anordnades under 2018
av den internationella arbetsgruppen
GRADE Working Group. Vid ett av
dessa möten blev ett arbete som letts av
SBU godkänt som ett officiellt så kallat
GRADE-dokument. Arbetet beskriver hur
man kan hantera kontextuella faktorer vid
bedömning av diagnostiska interventioner.
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Vetenskapliga
kunskapsluckor
För att öka nyttan av forskningsmedel och praktiknära forskning krävs
samverkan mellan flera instanser. SBU har beskrivit detta som ett ekolo
giskt system (Faktaruta 3.4) där SBU:s bidrag är att identifiera otillräck
ligt utvärderade metoder inom hälso- och sjukvård, tandvård, social
tjänst, funktionstillstånd och funktionshinder samt arbetsmiljö. Centrala
aktörer i detta är de som i slutändan påverkas av de olika aktiviteterna,
det vill säga brukare, patienter, närstående och personal.

Faktaruta 3.3 Vad är en vetenskaplig
kunskapslucka?
• När systematiska översikter visar att det behövs
mer praktiknära forskning, till exempel för att
vi inte vet vilken effekt en åtgärd har eller hur
tillförlitlig en diagnostisk metod är.
• När det saknas systematiska översikter av bra
kvalitet.

Faktaruta 3.4 Ekosystem med
centrala aktörer.
Centrala aktörer för praktiknära forskning är
brukare, patienter, närstående och personal, det
vill säga de som i slutändan påverkas av de olika
aktiviteterna.
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luckor har därefter reviderats och formaterats till sökbart webbformat, och publicerades på SBU:s webbplats i september 2018.

N

Databasen för vetenskapliga
kunskapsluckor
SBU:s databas samlar vetenskapliga kunskapsluckor inom områdena hälso- och
sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd och funktionshinder samt
arbetsmiljö. Med hjälp av databasen samverkar SBU bland annat med forsknings
finansiärer. Målet är att den framtida
forskningen ska riktas mot forsknings
projekt som i slutändan gör nytta i vardagen för brukare, patienter och närstående. Under 2018 har 199 vetenskapliga
kunskapsluckor publicerats (2017: 339 st.)
och vid årets slut fanns 2 257 vetenskapliga
kunskapsluckor i databasen.
Under år 2018 har SBU avslutat ett
arbete med att göra vetenskapliga kunskapsluckor och behov av forskning som
identifierats i SBU:s projekt inom arbets
miljöområdet tillgängliga i sammanställd,
webbaserad form. Formatet är avsett att
underlätta för forskare och forsknings
finansiärer att få en överblick över de
identifierade forskningsbehoven. Hittills
har sammanställningen presenterats för
forskningsrådet Forte.
SBU har övertagit en äldre databas från
England över vetenskapliga kunskapsluckor
inom medicinsk, odontologisk och social
forskning, the UK Database of Uncertainties about the Effects of Treatments
(DUET’s). Databasens 11 000 kunskaps-

E

Prioritering
av forskningsfrågor
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Brukarmedverkan och prioritering
av forskningsbehov
I samverkan med Forte är SBU även involverad i en brukarprioritering av forskningsbehov inom socialtjänsten. En utökad brukarmedverkan, både gällande prioriteringar
kring forskningsagenda såsom i de enskilda
forskningsprojekten, är aktiviteter som
ökar sannolikheten att forskningen tittar på
frågeställningar som är viktiga för dem som
i slutändan påverkas av dem.
Målet med projektet är att inventera
vilka forskningsfrågor som socialtjänsten
och relevanta brukar- och intresseorganisationer själva kan se. En enkät har under
året skickats ut till alla landets socialchefer
samt cirka 130 brukar- och intresseorganisationer. En prioritering kommer att göras
enligt James Lind Alliance metodik. Resultatet av projektet kommer att användas
både av SBU samt Forte. För SBU främst
i arbetet kring kunskapsunderlag och för
Forte gällande forskningsfinansiering.
SBU initierade 2017 en prioritering
av områden med kunskapsluckor inom
prevention, diagnostik och behandling av
förlossningsskador på kvinnan efter vaginal
40
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Samverkan med forskningsråd
För att forskningsmedel ska kunna göra
avsedd nytta är studiemetodik avgörande.
Inom utlysningarna Rambidrag för klinisk
behandlingsforskning (Vetenskapsrådet)
och Rehabilitering vid sjukskrivning (Forte)
har SBU medverkat genom att lämna ett
yttrande på ansökningarnas beskrivna studiemetodik. Inom utlysningen Rambidrag
för klinisk behandlingsforskning uttalar sig
SBU även om ansökningarnas beskrivning
av brukarmedverkan samt utreder huruvida
de fullständiga ansökningarna anses vara
vetenskapliga kunskapsluckor enligt SBU:s
definition.
Under 2018 genomfördes en presentation i utförande av systematiska översikter
för forskargrupper som fått medel i utlysningar från forskningsrådet Formas inom
livsmedel och turistnäring under 2017.

förlossning. Prioriteringen gjordes i samråd
med patienter och profession baserad på
James Lind Alliance metodik. Listan över
de prioriterade områdena publicerades i
rapporten Prioriterade forskningsområden
inom prevention, diagnostik och behandling
av förlossningsskador och presenterades på
konferensen Cochrane Colloquium 2018
i Edinburgh, Skottland. SBU har därefter
fått ytterligare ett regeringsuppdrag för att
inventera och prioritera vetenskapliga kunskapsluckor inom området, vilket beskrivits
tidigare under ”Uppdrag att föreslå en
prioritering av kunskapsluckor gällande
förlossningsskador” på sida 14.
årsredovisning för sbu 2018

Personal och
kompetensförsörjning
SBU:s personal
Den 31 december 2018 hade myndigheten
81 anställda (2017: 85 st.). Under 2018 har
SBU rekryterat tre personer till chefsposi
tioner, dels två som föranletts av en om
organisation och dels med anledning av att
en person sa upp sin anställning. Detta har
inneburit att andelen män ledningsgruppen
har ökat till 25 % (2017: 16 %). Ytterligare tre personer har slutat sin anställning
under året. Ersättningsrekrytering till dessa
tjänster avvaktar och är beroende av vilken
inriktning SBU ska ha framåt. Fyra anställda
har återgått i tjänst efter att ha varit föräldralediga och en person valde att gå tillbaka
till SBU efter att ha varit tjänstledig för en
visstidsanställning på annan myndighet.
De närmaste fem åren kommer 11
personer att uppnå pensionsåldern 65 år.
Tre personer blir 67 år inom två år och

82 % (82 %)

18 % (18 %)
män

kvinnor

Figur 3.2: Fördelning kvinnor och män 2018.
Jämförelsetal 2017 inom parentes.

48 år
(47 år)

47 år
(46 år)

totalt

kvinnor

54 år
(52 år)

män

Figur 3.3: Medelålder för anställda på SBU.
Jämförelsetal 2017 inom parentes.
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dessa har valt att arbeta kvar tills de uppnår
67 år. Fem av dessa 14 personer är nyckelpersoner med en särskild kompetens. Det
gör att SBU under kommande år behöver
göra en särskild satsning med att söka efter
personer inom rätt yrkesgrupper. Det gäller
till exempel kliniker (läkare, sjuksköterskor,
sjukgymnaster m.fl.) och personer med
kompetens inom socialtjänstområdet.
Kompetensutveckling
Den kompetensutveckling som skett under
året har i första hand varit direkt riktad
till behov inom myndighetens uppdrag att
utvärdera metoder och insatser i hälso- och
sjukvård respektive socialtjänstområdet.
Ytterligare exempel på årets kompetensutveckling är projektadministratörernas
vidareutbildning i Excel på avancerad nivå,
samt i det enkätverktyg som myndigheten
använder. För chefer och medlemmar av
SBU:s centrala samverkansgrupp (fackliga
företrädare och skyddsombud) har det
hållits två heldagar med fokus på arbetsmiljö och den nya arbetsmiljöföreskriften
om organisatorisk och social arbetsmiljö
(AFS 2015:4).
Förändringar inom organisationen
En större översyn av organisationen skedde
hösten 2017 med hjälp av konsulter. Denna
har resulterat i en omorganisation under
2018 och flera förändringar kommer även
att ske under 2019. I oktober 2018 bildades två nya utvärderingsavdelningar, vilket
bland annat ledde till färre antal medarbetare per chef. Myndigheten består nu att fem
utvärderingsavdelningar, en administrativ
avdelning samt en avdelning för kommunikation och internationellt arbete.
För att säkerställa att SBU vid start av
nya projekt bemannar korrekt har särskilda
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resursplaneringsmöten införts. Syftet med
dessa är att projekt ska bemannas med rätt
person och funktion, samt att säkerställa
att alla avdelningschefer är informerade
om det aktuella läget i projekten. I övrigt
provade SBU en ny modell för verksamhetsplanering under 2018. Även årsredovisningen förändrades på flera sätt, vilket
bemöttes med goda vitsord av såväl revisorerna som Ekonomistyrningsverket.
Praktikplatser
Förutom arbetet som bedrivs inom ramen
för regeringens uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande
och personer med funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga (se
”Uppdrag om beredskapsjobb och praktik
platser” på sida 15), har SBU under 2018
haft ett samarbete med Karolinska Institutets Karriärservice och tagit emot två praktikanter. Dessutom har SBU tagit emot en
student på Mastersnivå för tre månaders
praktik.

Miljöarbete
Enligt SBU:s verksamhetsplan ska myn
digheten arbeta mot mål 13 i Förenta
Nationernas Agenda 2030; bekämpa
klimatförändringen. På SBU finns en
miljögrupp som under 2018 bland annat
har arbetat med att uppdatera myndighetens riktlinjer för tjänsteresor för att
beakta ett hållbarhetsperspektiv. Bland
annat ska möjligheten till ett resfritt möte
undersökas vid planeringen av mötet, så
som telefonmöte eller videomöte. Personalen har under året utbildats i att hålla
digitala möten, vilket är en satsning som
kommer att fortsätta. SBU har under året
också sett över möjligheten att minska
elförbrukningen i sammanträdeslokalerna
genom att installera timers.

foto: scandinav

Likabehandling och den
statliga värdegrunden
SBU har under 2018 fortsatt att arbeta
med den statliga värdegrunden och lika
behandlingsfrågor och enligt myndig

hetens verksamhetsplan ska SBU arbeta
mot mål 10 i Förenta Nationernas Agenda
2030; minskad ojämlikhet.
En grupp har tillsatts med fokus
på likabehandlingsfrågor och under en
återkommande aktivitet som kallas för
”Gófika” bjuds medarbetarna in för att
diskutera olika dilemman. Likabehandlingsgruppen har även tagit fram olika
dilemman som har diskuterats i mindre
grupper under avdelningsmöten.
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Myndighetens
interna utveckling
Kvalitet och prioritering
SBU:s interna kvalitets- och prioriteringsgrupp kvalitetssäkrar alla myndighetens rapporter så att de håller en hög vetenskaplig
kvalitet med målet att rapporterna också kan
läsas och förstås av lekmän. Kvalitets- och
prioriteringsgruppen gör också en primär
prioritering av inkomna metodförslag till
myndigheten. En del av dessa metodförslag
kan hanteras genom omarbetning till andra
publikationstyper, om det exempelvis finns
en publicerad systematisk översikt som
redan har gjort den efterfrågade utvärderingen. En sådan publikationstyp är den så
kallade SBU Kommenterar. Under 2018
har myndigheten sett över och anpassat
processen för hantering av inkomna förslag
samt kvalitets- och prioriteringsgruppens
arbetsformer.
Vetenskapligt råd
Den 31 december 2018 löpte mandattiderna ut för ledamöterna i SBU:s två
vetenskapliga råd Brage och Eira. I och med
detta har ett nytt vetenskapligt råd inrättats
som ska stödja SBU under projektarbetet
med att ta fram rapporter. Myndigheten har
inför detta gjort en översyn av vilket behov
av stöd som finns för att det nya rådets
funktion ska vara anpassat och sammansatt
på bästa möjliga sätt. Rådet kommer att
ha kompetenser inom alla SBU:s verksamhetsområden och börjar sitt arbete den
1 januari 2019.
Metodik och GRADE
Myndighetens interna metodgrupp organiserar olika typer av fortbildningar om
metodik till personalen genom interna seminarier eller föreläsningar av inbjuden extern
föreläsare. Exempel på ämnen som tagits
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upp är statistik, hälsoekonomi, forskningsetik, etik, kvalitativa studier, och litteratursökning. I metodgruppen sker en kontinuerlig utveckling av myndighetens metodik.
Under 2018 har en speciell grupp tillsatts
som utvecklat mallarna för att bedöma
risken för snedvridning i studier. Gruppen
har följt det globala nätverket Cochrane
Collaborations metodik för mallarna, och
de nya mallarna har demonstrerats för
projektledare och övats på i obligatoriska
seminarier. I den interna GRADE-gruppen
har också nomenklaturen för evidensvärderingen uppdaterats så att den harmoniserar
med den internationella GRADE-gruppen.
Myndighetens handbok i metodik uppdateras kontinuerligt och kommer hädanefter
endast att finnas i elektronisk version.

Faktaruta 3.5 GRADE.
SBU använder GRADE, Grading of Recommendations,
Assessment, Development and Evaluation, vilket är ett
internationellt framtaget system för evidensgradering
av resultat från systematiska översikter.

Enhetligt fackspråk på
evidensområdet
Myndigheten har påbörjat ett terminologiskt arbete som syftar till ökad enhetlighet
och precision i användningen av termer på
evidensområdet, och som ska underlätta
användningen av SBU:s publikationer i
vård och omsorg. Myndigheten inrättade en
intern termgrupp som har inventerat befintliga källor och resurser på området, listat
termer som används ofta inom HTA och
som bör användas på ett konsekvent sätt,
samt tagit fram en checklista för SBU med
terminologiska principer och hjälpmedel.
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Klarspråk och språkvård
SBU har som målsättning att göra myndighetens publikationer så lättöverskådliga
och tydliga som möjligt utan att tumma på
vetenskaplig relevans eller exakthet.
För andra året i rad erbjöds den interna
utbildningen Klarspråk för SBU under
två halvdagar. SBU kompletterade även
med en fördjupningskurs i form av en
workshop. Cirka hälften av myndighetens
81 medarbetare har därmed deltagit i klarspråksutbildning och 25 personer har gått
fördjupningskursen.

SBU Kartlägger
Ett internt arbete med att se över och
förtydliga processer och resultatredovis
ningar inom myndighetens så kallade
SBU Kartlägger har påbörjats under 2018.
Syftet med arbetet är att säkerställa att
SBU tolkar och presenterar resultaten från
andra aktörers systematiska översikter på ett
relevant och användbart vis för myndighetens målgrupper. Myndigheten har arbetat
med att tydliggöra vad som bör ingå i en
systematisk översikt för att SBU ska anse
att resultaten från denna kan presenteras.
SBU har också arbetat med en granskningsmall som gör det möjligt att presentera användbarheten hos alla systematiska
översikter som ingår i kartläggningen. Ett
arbete har påbörjats med att ta fram utkast
på visuella kartor med mål att göra det
enklare för mottagaren att få en övergripande bild av kunskapsläget samt att lättare
kunna söka sig vidare till specifika resultat i
kartläggningarna.

foto: magnus glans

Området funktionstillstånd
och funktionshinder
Under 2018 har SBU fortsatt det arbete
som inleddes 2016 avseende utveckling av
arbetet inom området funktionstillstånd
och funktionshinder. Bland annat har det
interna underlaget Funktionstillstånd och
funktionshinder – beskrivning av uppdragsområdet färdigställts samt en broschyr riktad till
externa intressenter. Extern och intern webb
har utvecklats genom nya texter specifikt
inom område funktionstillstånd och funktionshinder. Internt har kunskapsspridning

skett bland annat genom besök av statsrådet
Maja Fjaestad samt genom information till
SBU:s nämnd och HTA-nätverk.
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Verksamhetens totala
kostnader och intäkter
Tabell 3.7 Finansiering av verksamheten, anslag och externa medel under 2018, tkr.
Ingående
balans

Tillkommit
2018

667
667

82 724
82 724

Regional HTA-samverkan

0

500

Nyföddhetsscreening**

0

Nationella riktlinjer

0

Rättspsykiatrisk vård

0

Smärttillstånd hos kvinnor

0

Spelprevention***

0

1 200

Tobaksprevention***

0

SBU:s upplysningstjänst

0

Hälsosamma matvanor
Behandling unga lagöverträdare

Förbrukat
2018

Utgående
balans

Anslag
Anslag (Not 7)
summa

78 796*
78 796

4 595
4 595

Externa medel
500

0

200

200

0

5 000

5 000

0

500

500

0

3 000

3 000

0

748

452

1 000

684

316

1 000

1 000

0

0

500

500

0

0

250

250

0

Vård vid ätstörningar

0

500

500

0

Myalgisk encefalomyelit (ME/CFS)

0

300

300

0

Prioritering kunskapsluckor förlossningsskador

0

1 500

1 500

0

Styrmodellen värdebaserad vård

0

500

500

0

Kunskapsspridning socialtjänsten

0

1 500

1 500

0

EUnetHTA
summa

272
272

0
17 450

156
16 838

116
884

summa

939

100 174

95 634

5 479

* Intäkter enligt resultaträkningen 78 777 + 19 (minskning semesterlöneskuld 1997–2008 under 2018).
** Intäkter från Socialstyrelsen. Rubriceras i resultaträkningen som Avgift.
*** Intäkter från Folkhälsomyndigheten. Rubriceras i resultaträkningen som Avgift.

Tabell 3.8 redovisar en samlad bild av
kostnaderna för de senaste tre åren. I de
redovisade beloppen ingår indirekta kostnader som för år 2018 utgör ett påslag
med 63 procent.
Tabell 3.8 Totala kostnader uppdelat på verksamhetens olika områden, tkr.
2018

2017

2016

Projektverksamhet

78 775

78 989

66 518

Informationsspridning

15 207

20 409

18 855

Internationell samverkan
summa

2 867
96 849

2 529
101 927

2 432
87 805
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I Tabell 3.9 redovisas dels de direkta kostnaderna för respektive verksamhetsgren, dels
de gemensamma kostnaderna (indirekta
kostnader). De gemensamma kostnaderna
har i tabellerna i tidigare avsnitt fördelats

på verksamhetsgrenarna som ett schablonmässigt påslag som för år 2018 uppgår
till 63 procent (Tabell 3.10). De direkta
kostnaderna utgör 61 procent av de totala
kostnaderna.

Tabell 3.9 Direkta kostnader för respektive område samt gemensamma omfördelade kostnader
(indirekta kostnader), tkr.
2018

2017

2016

48 440

47 845

40 645

9 352

12 362

11 521

1 763
59 555

1 532
61 739

1 486
53 652

6 011

5 116

4 336

671

831

705

Kansli och gemensamt
summa

30 612
37 294

34 241
40 188

29 112
34 153

summa

96 849

101 927

87 805

Direkta kostnader
Projektverksamhet
Informationsspridning
Internationell samverkan
summa
Gemensamma kostnader
Lokaler
Nämnd och råd

Tabell 3.10 Finansiering uppdelat på verksamhetens olika områden, tkr.
2018
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2017

2016

Totalt

Anslag,
ränta
samt
avgifter

Extern
finansi
ering

Totalt

Anslag,
ränta
samt
avgifter

Extern
finansi
ering

Totalt

Anslag,
ränta
samt
avgifter

Extern
finansi
ering

Projekt

78 775

62 093

16 682

78 989

62 599

16 390

66 518

59 282

7 236

Informations
spridning

15 207

15 207

–

20 409

20 409

–

18 855

18 855

–

Internationell
samverkan
summa

2 867

2 711

156

2 529

2 379

150

2 432

2 405

27

96 849

80 011

16 838

101 927

85 387

16 540

87 805

80 542

7 263
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Ekonomisk
redovisning

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

Sammanställning av
väsentliga uppgifter
Not

2018

2017

2016

2015

2014

Beviljad låneram

2 500

3 000

2 500

3 000

3 000

Utnyttjad låneram

1 965

2 451

2 037

293

434

1 200

2 200

1 200

2 200

2 200

0

0

0

0

0

Ränteintäkter

12

12

14

0

86

Räntekostnader

64

90

78

35

0

3 092

673

4 284

1 769

898

2 481

2 282

2 230

1 878

1 586

Utnyttjad anslagskredit

0

0

0

0

0

Beviljad anslagskredit 09 01 02
anslagspost 2

–

–

0

0

0

Utnyttjad anslagskredit

–

–

0

0

0

4 595

667

3 936

4 456

335

Medelantalet anställda

83 st

82 st

71 st

60 st

58 st

Årsarbetskrafter

76 st

77 st

68 st

57 st

54 st

1 267

1 317

1 282

1 443

1 494

Låneram

Räntekonto Riksgäldskontoret
Beviljad kontokredit
Maximalt utnyttjad kontokredit

Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter 4§ Avgiftsförordningen
Anslagskredit
Beviljad anslagskredit 09 01 02
anslagspost 1

Anslagssparande
Utgående överföringsbelopp

7

Personal

Driftskostnad per årsarbetskraft
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Resultaträkning
Not

2018

2017

78 777

83 123

3 092

2 714

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra ersättningar

1

Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter
summa

14 968

16 078

2

12
96 849

12
101 927

3

–72 238

–74 148

–6 258

–5 567

–17 803

–21 702

–64

–90

–486
–96 849

–420
–101 927

0

0

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

48

2
4–5
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Balansräkning
Tillgångar

Not

2018-12-31

2017-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet

4

190

242

Maskiner, inventarier installationer m.m.
summa

5

1 775
1 965

2 209
2 451

23

80

Fordringar hos andra myndigheter

1 379

573

Övriga kortfristiga fordringar
summa

1
1 403

1
654

Fordringar
Kundfordringar

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
summa

6

1 692
1 692

2 202
2 202

Avräkning med statsverket

7

–4 367

–419

Behållning räntekonto Riksgäldskontoret
summa

20 117
20 117

16 212
16 212

summa tillgångar

20 810

21 100

Kassa och bank

Kapital och skulder

Not

2018-12-31

2017-12-31

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

8

359

256

Övriga avsättningar
summa

9

451
810

317
573

10

1 965

2 451

2 537

2 745

6 325

6 654

1 746
12 573

2 178
14 028

Upplupna kostnader

6 544

6 227

Oförbrukade bidrag
summa

883
7 427

272
6 499

20 810

21 100

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

11

Periodavgränsningsposter

12

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

Ingående
överföringsbelopp

Årets till
delning
enligt
reglerings
brev

Indragning

Totalt
disponibelt
belopp

Utgift

Utgående
överförings
belopp

Not

9 1:2
anslagspost 1

667

82 724

0

83 391

78 796

4 595

7

Redovisningsprinciper
SBU:s årsredovisning är upprättad i
enlighet med Förordning om myndig
heters årsredovisning och budgetunderlag
(2000:605), FÅB. SBU:s redovisning
följer god redovisningssed såsom den
kommer till uttryck i Förordning om
myndigheters bokföring (2000:606).
Fakturor som understiger 20 000
kronor exklusive mervärdesskatt har
inte bokförts som periodavgränsningsposter per 2018-12-31.
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
balansdagens kurs. SBU har ett lager
av färdigproducerade rapporter. De
resurser som använts för att ta fram
rapporterna kostnadsförs löpande.
Anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande
bruk med ett anskaffningsvärde på
över 20 000 kronor och en beräknad
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livslängd på tre år eller längre definieras som anläggningstillgång.
Anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan.
Anläggningstillgångarna 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 kostnadsmässig anslagsavräkning av förvaltningsutgifter.
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
med stöd av 4§ Avgiftsförordningen.

Rapportförsäljning

Not 3 Kostnader för personal.

2018

2017

23

125

Konsultuppdrag

2 421

673

Övriga intäkter*
summa

648
3 092

1 916
2 714

* 1 386 år 2017 avser ersättning för flyttkostnader
från tidigare fastighetsägare.

2018

2017

Lönekostnader
(exklusive avgifter
och premier)

46 163

46 593

varav avser till
styrelse samt ej
anställd personal

3 061

4 117

Avgifter avseende
lönekostnader

13 546

13 090

Övriga
personalkostnader
summa

12 529

14 465

72 238

74 148

Not 2 Finansiella intäkter och kostnader.
2018

2017

12
12

12
12

Räntekonto i
Riksgäldskontoret

64

87

Övriga finansiella
kostnader
summa

0

3

64

90

Finansiella intäkter
Lån i Riksgäldskontoret
summa
Finansiella kostnader
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Balansräkning
Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet.
2018-12-31

Not 6 Periodavgränsningsposter.

2017-12-31

2018-12-31

2017-12-31

1 421

1 364

271

838

1 692

2 202

Förutbetald hyra

Anskaffningsvärde
Ingående balans
Årets anskaffningar
Årets utrangering
utgående balans

260

0

0

260

0
260

0
260

Övriga förutbetalda
kostnader
utgående balans

Ackumulerad avskrivning
Ingående balans

–18

0

Årets avskrivningar

–52

–18

Årets utrangering
utgående balans

0
–70

0
–18

bokfört värde

190

242

Not 7 Avräkning med statsverket.
2018-12-31
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Anslagmedel som
tillförts räntekontot
summa skulder

Not 5 Inventarier och övriga anläggningstillgångar.
2018-12-31

2017-12-31

Anskaffningsvärde
Ingående balans
anskaffningsvärde

3 264

2 684

Årets utrangering

0

0

0
3 264

580
3 264

Årets anskaffningar
utgående balans

Årets utrangering
Årets avskrivningar
utgående balans
bokfört värde

52

–667

–3 936

78 796

83 123

–82 724

–79 854

–4 595

–667

Fordran avseende semesterlöneskuld
som inte redovisats mot anslag
Ingående balans

248

248

Redovisat mot anslag
under året enligt
undantagsregeln
summa

–19

0

229

248

summa avräkning
med statsverket

–4 366*

–419

* Summan avviker mot balansräkningen (–4 367)
på grund av avrundningsdifferens.

Ackumulerad avskrivning
Ingående balans

2017-12-31

–1 055

–654

0

0

–434
–1 489

–401
–1 055

1 775

2 209

Not 8 Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser.
2018

2017

Ingående avsättning

256

0

Årets pensionskostnad

103

256

Årets
pensionsutbetalningar
utgående
avsättning

0

0

359

256
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Not 9 Övriga avsättningar.

Not 11 Övriga kortfristiga skulder.
2018

2017

451

317

40

–

Lokala
omställningsmedel
varav bedöms
komma att regleras
innevarande år

2018-12-31

2017-12-31

Personalens källskatt

1 669

1 862

Övriga skulder
utgående balans

77
1 746

316
2 178

Not 12 Periodavgränsningsposter.
Not 10 Lån i Riksgäldskontoret.
2018

2017

Låneram

2 500

3 000

Ingående skuld

2 451

2 037

0

840

–486
1 965

–426
2 451

Lån upptagna
under året
Årets amorteringar
utgående balans

2018-12-31

2017-12-31

5 219

5 008

Upplupna övriga löner

381

725

Övriga upplupna
kostnader
summa

943

494

6 543

6 227

Oförbrukade bidrag
inomstatliga (förbrukas
inom 3 månader 2018)

768

0

Bidrag från icke statliga
organisationer
summa

115

272

883

272

7 426

6 499

Upplupna kostnader
Upplupna
semesterlöner

Oförbrukade bidrag

utgående balans
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Övriga tilläggsupplysningar
Anställdas frånvaro
på grund av sjukdom
Grupp

2018-12-31

2017-12-31

Total sjukfrånvaro
i förhållande till
den sammanlagda
arbetstiden

3,0 %

2,1 %

Kvinnor

2,7 %

2,5 %

Män

4,1 %

0,8 %

Anställda under 30 år

0%

0%

Anställda 30–49 år

3,2 %

2,8 %

Anställda över 49 år

2,8 %

1,2 %

25,2 %

30,1 %

Andelen av total sjuk
frånvaro som har varat
sammanhängande i en
period om 60 kalender
dagar eller mer
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Kön- och åldersfördelning av anställda
Grupp

2018

2017

Kvinnor

82 %

82 %

Män

18 %

18 %

Anställda under 30 år (0)

0%

1%

Anställda 30–49 år (47)

57 %

65 %

Anställda över 49 år (36)

43 %

34 %
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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

1 137 338 kr

• Rådet för evidensbaserad miljöanalys, Forskningsrådet
Formas (ledamot)

0 kr

• IQ-initiativet AB (ledamot)
• Rådet för forskningens infrastruktur, Vetenskapsrådet
(ledamot)

Nämnd
Peter Allebeck
Heike Erkers

9 000 kr

–

Eva Franzén

2 250 kr

–

Vesna Jovic

2 250 kr

• KPA AB (ledamot)
• SOS Alarm Sverige AB (ledamot)
• Insynsrådet, Jämställdhetsmyndigheten (ledamot)

Jan-Ingvar Jönsson

6 750 kr

• Nationella kommittén för skydd av djur som används för
vetenskapliga ändamål, Jordbruksverket (ledamot)

Lars-Torsten Larsson

13 500 kr

• Nationella screeningrådet, Socialstyrelsen (ordförande)
• Prioriteringscentrum, Linköpings universitet (ordförande)

Kerstin Nilsson
(ordförande)

65 000 kr

• Kommittén för kliniska studier, Vetenskapsrådet
(vice ordförande)

Stefan Nordqvist
Lars Ohly

6 750 kr

–

0 kr

–

Lars Oscarsson

9 000 kr

–

Jenny Rehnman

9 000 kr

–

Sineva Ribeiro

9 000 kr

–

Heidi Stensmyren

6 750 kr

• Appendix AB (ordförande)
• Folksam Sak (ledamot)
• Läkartidningen AB (ordförande)

Anders Sylvan

2 250 kr

• Science park i Umeå AB (ordförande)

Elisabeth Wallenius

6 750 kr

• Nämnden för läkemedelsförmåner, TLV (ledamot)
• Rådet för funktionshinderfrågor, Konsumentverket
(ledamot)

Magnus Wallinder

6 750 kr

–
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5

Beslut

Beslut om årsredovisningen för SBU 2018 har fattats den
21 februari 2019 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 21 februari 2019

susanna axelsson
generaldirektör
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Bilagor

Bilaga 1. Ledamöter i SBU:s nämnd
Ordförande
Kerstin Nilsson
Professor, dekan, Fakultetsnämnden
för medicin och hälsa, Örebro universitet
Ledamöter
Susanna Axelsson
Generaldirektör, SBU
Peter Allebeck
Professor, huvudsekreterare, Forte
Heike Erkers
Ordförande, Akademikerförbundet SSR
Eva Franzén (t.o.m. 2018-09-05)
Docent, tidigare utvecklingsdirektör,
Statens institutionsstyrelse SiS
Vesna Jovic
Verkställande direktör,
Sveriges Kommuner och Landsting
Jan-Ingvar Jönsson
Professor, huvudsekreterare,
Vetenskapsrådet
Lars-Torsten Larsson
Docent, avdelningschef, Socialstyrelsen
Stefan Nordqvist (fr.o.m. 2018-09-06)
Filosofie doktor, utredare,
Statens institutionsstyrelse SiS
Lars Ohly (t.o.m. 2018-04-11)
Tidigare ordförande, Funktionsrätt Sverige
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Lars Oscarsson
Seniorprofessor,
Institutionen för socialvetenskap,
Ersta Sköndal högskola
Jenny Rehnman
Filosofie doktor, avdelningschef,
Socialstyrelsen
Sineva Ribeiro
Ordförande, Vårdförbundet
Heidi Stensmyren
Ordförande, Sveriges läkarförbund
Anders Sylvan
Medicine doktor,
tidigare landstingsdirektör,
Västerbottens läns landsting
Elisabeth Wallenius (fr.o.m. 2018-04-12)
Ordförande, Funktionsrätt Sverige
Magnus Wallinder
Förvaltningschef, Socialförvaltningen,
Ljungby kommun. Ordförande,
Nationell samverkansgrupp för
kunskapsstyrning i socialtjänsten
(NSK‑S), Sveriges Kommuner
och Landsting
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Bilaga 2. Ledamöter i
SBU:s vetenskapliga råd
SBU:s vetenskapliga råd Brage
Lars Hansson, ordförande
Professor, Institutionen för
hälsovetenskaper, Lunds universitet
Christel Bahtsevani
Vice dekan, Fakulteten för hälsa
och samhälle, Malmö universitet
Per Carlsson
Professor emeritus, avdelningen
för hälso- och sjukvårdsanalys,
Linköpings universitet
Björn-Erik Erlandsson
Professor, senior forskare, KTH Stockholm
Arne Gerdner
Professor, Hälsohögskolan Jönköping
Lennart Iselius
Docent, Karolinska Institutet

58

Mussie Msghina
Universitetslektor, överläkare,
Institutionen för medicinska
vetenskaper, Örebro Universitet,
Institutionen för klinisk neurovetenskap,
Karolinska Institutet
Lars Sandman
Professor, Prioriteringscentrum,
Institutionen för medicin och hälsa,
Linköpings universitet
Britt-Marie Stålnacke
Professor, Institutionen
för samhällsmedicin och rehabilitering,
Umeå universitet
Svante Twetman
Professor emeritus, Odontologisk
Institut, Københavns Universitet,
Danmark
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SBU:s vetenskapliga råd Eira
Kjell Asplund, ordförande
Professor emeritus, ordförande,
Statens medicinsk-etiska råd

Anna Ehrenberg
Professor, forskningsledare Hälsa och
välfärd, Högskolan Dalarna

Henrik Andershed
Professor, Institutionen för juridik,
psykologi och socialt arbete,
Örebro universitet

Ingemar Engström
Adjungerad professor, överläkare,
Institutionen för medicinska vetenskaper,
Örebro universitet

Kristina Bengtsson Boström
Docent och läkare, Allmänmedicin
och samhällsmedicin, Lunds Universitet

Nils Feltelius
Docent, senior vetenskaplig rådgivare,
Läkemedelsverket

Christina Bergh
Professor, överläkare, Avdelningen
för obstetrik och gynekologi vid
Institutionen för kliniska v etenskaper,
Sahlgrenska akademin, Göteborgs
universitet, chef HTA-centrum
Västra Götaland

Katarina Steen Carlsson
Docent, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, Hälsoekonomi, Lunds universitet
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Sten-Åke Stenberg
Professor, Institutet för social forskning,
Stockholms universitet
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