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Generaldirektörens förord
under år 2017 har Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering
(SBU) arbetat med flera stora uppdrag
och samarbeten som avrapporterats under
året. Det gäller underlag till nationella
riktlinjer, kartläggning av forskningsbehov
av strategisk betydelse, kartläggning av
var systematiskt sammanställd forskning
saknas inom området insatser inom hälsooch sjukvård, socialtjänst och sjukskrivning, samt kartläggning av samverkan vid
psykisk ohälsa och psykiatrisk problematik.
SBU har också publicerat utvärderingsrapporter inom viktiga och relevanta
områden, både inom hälso- och sjukvården
och inom socialtjänsten.
Arbetet med underlagen till Social
styrelsens nationella riktlinjer har fortsatt.
Detta stora viktiga samarbete har krävt
gemensamma ansträngningar från båda
myndigheterna. I linje med den gemensamma avsiktsförklaringen har SBU i
samverkan med Socialstyrelsen fortsatt
att utveckla arbetsformerna med respekt
för varandras olika uppdrag.
SBU:s uppdrag inom socialtjänsten
samt funktionstillstånd- och funktions
hinderområdet har under året resulterat
i en bred satsning för stöd och handledning för kunskapsutveckling till befintliga
strukturer inom socialtjänstområdet. I
samarbete med FoU1-verksamheter, akademiska institutioner på lärosäten och
regionala samverkans- och stödstrukturer
har SBU stärkt kompetensen hos forskare,
chefer och andra verksamhetsansvariga för
att hitta, förstå och värdera vetenskapliga
sammanställningar som är relevanta för
sina respektive verksamheter.

1

FoU = Forskning och utveckling.

2

HTA = Health Technology Assessment.

SBU har fortsatt arbeta med att
utveckla och stärka HTA2-nätverket vad
gäller stöd och utveckling samt främja
medverkan bland landstingen. Under
2017 tillkom medlemmar och nu finns
representation från alla landsting och
regioner. Nätverket är nu en etablerad
struktur som uppskattas av och är till nytta
för medlemmarna, enligt den enkät om
verksamheten som gjordes under året.
Myndigheten fortsätter att systematiskt
sammanställa kunskap om a rbetsmiljöns
betydelse för uppkomst av sjukdom.
I slutet av året sjösattes en helt ny platt
form för SBU:s intranät, en nödvändig
förändring för att rusta myndigheten för
att kunna fortsätta arbetet med digitalisering av information, processer och interna
dokument. Det har även skett en ökad
satsning på extern digital kommunikation,
till exempel korta pedagogiska filmer för
att öka kännedomen om myndighetens
arbete.
Jag vill slutligen tacka alla medarbetare,
externa sakkunniga, brukare och patienter
för det arbete som bidrar till att SBU:s
produkter fortsätter att vara relevanta och
angelägna för vård och omsorg. SBU:s
medarbetare fortsätter också att utbilda
målgrupper inom både hälso- och sjukvård
och social omsorg i metodik för att förstå
och göra utvärderingsrapporter. Tack
också till SBU:s nämnd och till SBU:s
båda vetenskapliga råd för värdefullt stöd
under året.

susanna axelsson
generaldirektör
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Viktiga händelser
under 2017
SBU och Rådet för
styrning med kunskap
SBU har lett en myndighetsgemensam
arbetsgrupp under Rådet för styrning med
kunskap med syfte att ta fram en rapport
om hur patient- och brukarsamverkan kan
underlättas. Myndigheterna kommer att
arbeta enligt modellen och arbetsgruppen
fortsätter som ett informellt nätverk för att
underlätta patient- och brukarsamverkan
och minska risken för dubbelarbete, både
för myndigheter och för patienter, brukare
och deras föreningar.
Under 2017 startades pilotprojektet för
digital förnyelse och effektivare kunskapsstyrning utifrån primärvårdens behov. SBU
är en av de myndigheter som ingår aktivt i
den operativa gruppen samt i referens- och
styrgrupp och arbetet kommer att fortsätta
under 2018.
På Socialchefsdagarna i Östersund den
28 september medverkade SBU:s general
direktör, tillsammans med fyra andra generaldirektörer inom Rådet för styrning med
kunskap, i en gemensam programpunkt på
konferensen Tillsammans för att möta socialtjänstens behov.

foto: maskot/johnér

Stöd och handledning i socialtjänsten
I SBU:s regleringsbrev för 2017 finns ett
regeringsuppdrag som gäller arbetet med
frågor inom social omsorg: ”SBU ska redovisa hur myndigheten /…/ utvecklat sitt
arbete med att sprida utvärderingarna så
att dessa tillämpas i praktiken.”
Med utgångspunkt i regeringsuppdraget har SBU testat en pilotmodell för
att främja implementering av kunskap,
dels i form av en chefsutbildning i implementeringskunskap, dels en utbildning
riktad till metodutvecklare för att arbeta
evidensbaserat. Fortbildningen handlar
om att konkretisera frågeställningar, hitta
och värdera kunskap, involvera klienter
i beslutsprocessen samt handleda till
egen kunskapsproduktion genom en
konsensusprocess.
Dessutom har SBU efter samråd med
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
initierat ett nätverk för en dialog om
metodfrågor och angelägna utvärderingsområden. I nätverket ingår intresserade
personer som är verksamma i socialtjänstens alla verksamhetsområden, forskare
samt metodexperter från SBU.
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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 hälsooch sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktions
tillstånd och funktionshinder samt arbetsmiljö.

SBU:s organisation och interna arbete
I december 2017 lanserade SBU ett nytt
intranät. Arbetet föregicks av en noggrann
analys av verksamhetens behov och stort
arbete lades ner på att få en effektiv, modern
och användarvänlig plattform. Det nya
intranätet har redan från början fått en stor
betydelse för SBU:s arbete med digitalisering av dokument och processer.
I juni 2017 avgick adjungerad professor
Nina Rehnqvist som ordförande i SBU:s
nämnd. Nina Rehnqvist har under lång tid
gjort stora insatser för SBU och var även
myndighetens chef 2003–2006. Professor
Kerstin Nilsson tillträdde som ny ordförande i SBU:s nämnd i juli 2017.

årsredovisning för sbu 2017

Vetenskaplig konferens
Den 18 oktober höll SBU en konferens för
forskningsintresserade personer verksamma
inom praktik och akademi, både inom
hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten. Konferensen var anordnad med
anledning av att SBU firade 30 år som fristående myndighet och syftet var att stärka
samarbete och samsyn kring utveckling av
metoder.
Programmet var varierat med både
föreläsningar och korta valbara seminarier.
Dagen fick ett högt betyg av deltagarna i
den utvärdering som gjordes.
SBU:s arbete med remissvar
Under året har SBU besvarat 36 remisser.
En remiss av särskilt intresse för SBU är
utredningen Kunskapsbaserad och jämlik
vård. Med tanke på den betydelse innehållet i remissen har för SBU:s verksamhet,
inbjöds alla medarbetade att bidra med
synpunkter som sedan redigerades, sammanställdes och ingick i remissvaret.
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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. Hur stor del av en mätbar effekt på
till exempel liv och hälsa eller effektivare
resursutnyttjande som SBU-rapporterna
står för, är svårt att avgöra. Under året har
SBU därför undersökt hur en sådan uppföljning skulle kunna förbättras och resultatet av detta projekt kommer att presenteras under första kvartalet 2018.

foto: anders andersson/scandinav

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 myndigheter bidrar SBU till förändring i praxis som
kan göra människors liv bättre.
Varje år får 800 0 00 personer någon
form av insats inom någon av socialtjänstens

verksamhetsgrenar äldreomsorg, omsorg
för funktionsnedsatta samt individ- och
familjeomsorg. Sedan SBU fick ett utökat
uppdrag år 2015, då myndighetens instruktion ändrades till att även omfatta den
verksamhet som bedrivs med stöd av Socialtjänstlag (2001:453) och Lag (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS), har myndigheten utökat antalet
rapporter inom dessa områden. Även om
det ännu är alltför tidigt att fullt ut se
effekterna av rapporter som publicerats de
senaste två åren, som till exempel SBU:s
rapport om insatser för bättre psykisk och
fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn,
så är det ändå tydligt att tillgången till evidensgraderad information ökat för aktörer
inom kommunal, regional och statlig nivå.
Under 2017 har SBU tagit fram
vetenskapligt underlag för flera av Social
styrelsens nationella riktlinjer och utarbetat vetenskapligt underlag till stöd för
rekommendationer om screening. SBU:s
underlag påverkar därmed såväl riktlinjer
som screening. Ett exempel är att det
underlag till screening för förmaksflimmer
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med tum-EKG för att förebygga stroke
som SBU tagit fram, ledde till att Socialstyrelsen inte rekommenderade nationell
screening. Det vetenskapliga underlaget var
inte tillräckligt för att bedöma om nyttan
klart översteg riskerna.
Det finns även flera exempel på när
screeningprogram som utgår från SBU:s
vetenskapliga underlag har antagits. Screen
ing för bråck på stora kroppspulsådern
i buken (bukaortaaneurysm) görs idag i
hela landet för 65-åriga män genom en
engångsundersökning med ultraljud. SBU
har även utvärderat kunskapsläget inför ett
eventuellt byte från cytologi till prov för
humant papillomvirus (HPV) som primärt
screeningtest för livmoderhalscancer. Idag
rekommenderar Socialstyrelsen cellprovtagning med analys för humant papillomvirus
för kvinnor mellan 30 och 64 år, medan
cellprovtagning fortfarande rekommenderas
för yngre kvinnor (23–29 år).
Ytterligare exempel på SBU:s rapporter
som använts inom andra myndigheters
verksamhet är att Socialstyrelsens nationella
kunskapsstöd om stöd och behandling
av problemspelande, till del bygger på en
rapport från SBU. Ett annat exempel är
Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer för hud- och mjukdelsinfektioner
som bygger på vetenskapligt litteratur
underlag från SBU. Forskningsresultat i
kombination med uppgifter från register
och/eller journaler kan användas för att
förutse och värdera hur pass väl behandlingseffekterna står sig i klinisk praxis.
Metoderna bygger på att man har tillgång till relevanta registerdata om hur de
patienter som är aktuella att behandla ser
ut. Detta är resultat från SBU:s projekt om
värdering av effektivitet i klinisk vardag,
där SBU undersökte statistiska strategier
för att hantera skillnader i behandlings
effektivitet mellan randomiserade kliniska
prövningar och praktik. Arbetet med
dessa frågor fortsätter inom ramen för
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
(TLV).
årsredovisning för sbu 2017

Svensk förening för Obstetrik och
Gynekologi (en specialitetsförening inom
Sveriges Läkarförbund) har tagit fram
riktlinjer för en typ av fosterdiagnostik som
bygger på underlag från SBU. Det rör en så
kallad icke-invasiv metod där fostrets DNA
analyseras via ett blodprov från kvinnan.
Provet analyserar förekomst av ett antal på
förhand bestämda kromosomavvikelser.
Föreningens riktlinjer kan sedan överföras
till lokalt anpassade vårdprogram.
De kunskaper myndigheten har tagit
fram kan få betydelse bland annat för
arbetsmiljöarbetet – exponeringen för
vissa faktorer på svenska arbetsplatser
kan behöva följas och insatser prövas
för att minska exponeringen. SBU:s
rapporter inom arbetsmiljöområdet
används vid bedömning av arbetsskadeärenden inom Försäkringskassan, och
även vid överklagande av beslut inom
Förvaltningsdomstolarna.
Effekter av tidigare rapporter
En tillbakablick på tidigare rapporter
kan ge några exempel på nyttan av SBU:s
utvärderingsarbete i tillämpad verksamhet inom hälso- och sjukvård eller
socialtjänst samt funktionstillstånd- och
funktionshinderområdet:
Skador i bäckenbotten efter barna
födande skulle kunna förebyggas bättre
och upptäckas oftare, visar en granskning
av det vetenskapliga underlaget som SBU
publicerade 2016. Sedan dess har förlossningsskador diskuterats oftare i det offentliga samtalet, och många mammor har
delat sina erfarenheter. Under 2017 visade
statistik från Socialstyrelsen att andelen
kvinnor som drabbas av allvarliga bristningar vid förlossningen minskar för första
gången.
En slutsats från SBU:s rapport om
instrument för bedömning av suicidrisk
som publicerades 2015, var att det saknas
vetenskapligt stöd för att något skattningsinstrument har tillräcklig tillförlitlighet för att användas för att förutsäga
9

framtida självmord. SBU har haft ett informationsmöte med Inspektionen för vård
och omsorg (IVO) för att överföra denna
kunskap som ett stöd för myndighetens
arbete med tillsyn.
År 2014 gjorde SBU en sammanställning
av kunskapsunderlaget om tidig upptäckt
av symtomgivande cancer. En slutsats var
att tiden till omhändertagande och diagnos
besked förkortas när ett fotografi av misstänkta hudförändringar bifogas remiss till
specialistsjukvården. Idag är detta ett vanligt
förfarande inom sjukvården, något som
har lett till att specialistvården kan planera
omhändertagandet på ett bättre sätt, vilket
kan spara resurser.

Internationell påverkan
SBU bedriver ett omfattande internationellt
arbete inom utvärdering av medicinska
metoder och har även en aktiv roll inom
det europeiska samarbetet. Myndigheten
bidrar kontinuerligt till att utveckla det
internationella samarbetet, som beskrivs
närmare i avsnittet Internationellt arbete,
sida 43.

foto: magnus glans

Vetenskapliga kunskapsluckor
SBU samlar vetenskapliga kunskapsluckor
inom myndighetens ansvarsområde i en
databas. Detta gör det möjligt att visa var
det behövs ny praktiknära forskning och
databasen utgör även ett underlag vid

prioriteringar. Den kan bidra till att öka
nyttan av forskningsmedel och praktiknära
forskning, något som kräver samverkan
mellan flera aktörer såsom forskningsutförare och forskningsråd, och som även
involverar brukare, patienter, närstående
och personal.
Läs mer om SBU:s arbete med vetenskapliga kunskapsluckor inom hälso- och
sjukvården, tandvården och socialtjänsten
samt funktionstillstånd- och funktions
hinderområdet i avsnittet Vetenskapliga
kunskapsluckor, sida 22.
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Resultatredovisning
av SBU:s arbete

Projektverksamhet
och uppdrag
SBU arbetar systematiskt och granskar
befintlig forskning för att sammanställa
bästa tillgängliga kunskap. Rapporterna
beskriver vilka insatser som gör störst
nytta och pekar på det bästa sättet att
använda samhällets resurser. Myndigheten har under 2017 avslutat ett antal
stora rapporter och underlag och registrerat hundratals kunskapsluckor i databasen för vetenskapliga kunskapsluckor
(Tabell 3.1).

Tabell 3.1 Antal publikationer och underlag.
2017

2016

2015

SBU Utvärderar

3

10

16*

SBU Kartlägger

3

2

–

14

4

–

SBU Kommenterar

SBU Bereder

3

14

12

SBU:s
upplysningstjänst

24

30

29**

339

293

Vetenskapliga
kunskapsluckor

162

* Inkluderar tidigare liknande publikationstyper.
** Justerade jämförelsesiffror.

Uppdrag till SBU från
regeringen under 2017
Utveckling av Health Technology
Assessment-nätverket
SBU ska fortsätta arbetet med att utveckla
och stärka HTA-nätverket vad gäller stöd
och utveckling samt främja medverkan
bland landstingen. Uppdraget är en fortsättning på det särskilda uppdrag om
kunskapsstyrning som SBU har haft sedan
2013. Health Technology Assessment,
HTA, är ett internationellt begrepp som
översatt till svenska innebär utvärdering av
metoder inom hälso- och sjukvården. SBU
samordnar HTA-verksamheten i Sverige och
huvudsyftet är att öka kunskapen om HTA
för att i förlängningen öka nyttan för patienårsredovisning för sbu 2017

terna och vårdgivarna. De olika delarna i
verksamheten är HTA-nätverket, gemensam
produktion, utbildning och metodstöd.
Läs mer om SBU:s arbete med nätverket
under 2017 i avsnittet Utveckla och stärka
HTA-nätverket, sida 25.
Stöd och handledning för att hitta och
värdera kunskap inom socialtjänsten
SBU ska bidra med stöd och handledning
till befintliga strukturer, som till exempel
FoU-verksamheter och regionala samverkans- och stödstrukturer, för kunskapsutveckling i verksamhet som bedrivs med stöd
av en rad lagar.
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Flera utvecklingsbehov inom social
tjänsten har identifierats och SBU har
utbildat 39 forskare vid universitet, högskolor och FoU-enheter i att göra systematiska litteraturöversikter. 20 chefer har fått
utbildning i hur man leder ett förändringsarbete, och 33 metodutvecklare och verksamhetsutvecklare har utbildats i att hitta,
förstå och värdera vetenskapliga sammanställningar samt implementera kunskapen
i praktiskt arbete. Dessutom har ett metodnätverk, liknande det befintliga HTA-nätverket för hälso- och sjukvård, etablerats
för socialtjänsten samt funktionstillståndoch funktionshinderområdet. Sammanlagt
17 regioner är för tillfället representerade
däribland representanter för regionala samverkans- och stödstrukturer. De genomförda aktiviteterna visar att det är möjligt
att utbilda centrala målgrupper i kunskaper
som är relevanta för en evidensbaserad
praktik inom socialtjänst och funktionsnedsättning. Därmed läggs grunden till en
infrastruktur för ett kunskapsbaserat socialt
arbete.
Det är för tidigt att utvärdera om dessa
kunskaper kommer att användas i praktiskt
socialt arbete och förbättra situationen för
klienter och brukare. Av särskilt intresse
är att följa den kommun där SBU utbildat

chefer, utvecklingsledare samt FoU-forskare
för att se om det utvecklas en fördjupad
samverkan mellan dessa tre grupper. Regeringsuppdraget kommer att redovisas till
Regeringskansliet (Socialdepartementet)
den 30 januari 2018.
Arbetsmiljöns betydelse
för uppkomst av sjukdom
SBU ska systematiskt sammanställa
kunskap om arbetsmiljöns betydelse för
uppkomst av sjukdom. SBU har haft
motsvarande uppdrag sedan år 2011 och
har tidigare sammanställt kunskapsunderlag inom ett flertal områden. Under
2017 har SBU publicerat en rapport om
arbetsmiljöns betydelse för hjärt-kärlsjukdom, med inriktning på exponering
för kemiska ämnen. Rapporten beskrivs
vidare i avsnittet Arbetsmiljöns betydelse
för hjärt-kärlsjukdom – exponering för
kemiska ämnen, sida 16. SBU har även
genomfört en förstudie inriktad på hörsel
nedsättning, men beslutat att inte gå
vidare med detta ämne till en fullständig
utvärderingsrapport.
Inom uppdraget att systematiskt
sammanställa kunskap om arbetsmiljöns
betydelse för uppkomst av sjukdom har
SBU har under hösten 2017 tagit fram en

Faktaruta 3.1 SBU:s publikationer.
SBU Utvärderar – en vetenskaplig utvärdering som
innefattar systematisk översikt, ekonomiska/hälso
ekonomiska analyser samt genomgång av sociala och
etiska aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet
med stöd av SBU, patienter och brukare. Rapporten
granskas av oberoende experter och slutsatserna
godkänns av SBU:s nämnd.
SBU Kartlägger – systematiska översikter inom
ett fält identifieras och kvalitetsgranskas av ämnes
sakkunniga samt av oberoende granskare. Ringar in
områden där det finns evidens och pekar på områden
med vetenskapliga kunskapsluckor.
SBU Bereder – beredning av frågor för andra
myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller
beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Veten
skapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare
på SBU i samarbete med ämnessakkunniga.

12

SBU Kommenterar – andra aktörers systematiska
översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU
och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnes
sakkunniga samt av oberoende granskare.
SBU:s upplysningstjänst – systematisk litteratur
sökning som besvarar frågor från vården eller social
tjänsten, om vilka relevanta översikter och studier
som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU,
vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk
kvalitetsgranskning görs inte.
Vetenskapliga kunskapsluckor – vetenskapliga
kunskapsluckor samlas i en databas och publiceras
på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och
forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap
och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett
annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett
underlag för prioritering.

årsredovisning för sbu 2017

målgruppsanpassad och evidensbaserad
skrift; Arbetsmiljö och ohälsa – frågor och
fakta. Skriften sammanfattar sex arbets
miljörapporter från SBU och ska distribueras under början av år 2018 som bilaga till
tidningen Arbetsliv, vilken trycks i 142 000
exemplar och som kan nå upp till 230 000
läsare. Målgrupperna är skyddsombud, personalansvariga, utbildningschefer, produktions- och verkstadschefer samt miljö- och
hälsoskyddschefer.
SBU arbetar sedan slutet av hösten 2017
med en förstudie för att undersöka om det
finns förutsättningar att starta ett projekt
inriktat på samband mellan arbetsmiljö
och fibromyalgi. Detta är en sjukdom som
kännetecknas av långvarig och utbredd
smärta och ömhet i muskler och leder,
sömnstörningar och trötthet. De flesta som
drabbas av tillståndet är kvinnor; totalt
drabbas mellan 2 och 6 procent av befolkningen. Beslut om huruvida förstudien
leder till projektstart kommer att fattas
under första kvartalet 2018.

Kunskapsluckor inom
området psykisk ohälsa
SBU ska kartlägga kunskapsluckor inom
området insatser inom hälso- och sjukvård,
socialtjänst och sjukskrivning, samt samverkan vid psykisk ohälsa och psykiatrisk
problematik.
SBU har utifrån systematiska översikter
om hälsa, arbete och välfärd kartlagt var
det finns vetenskaplig kunskap respektive
kunskapsluckor för effekt av olika samverkansinsatser vid psykisk ohälsa inom hälsooch sjukvård, socialtjänst och sjukskrivning.
SBU:s arbete med uppdraget beskrivs
närmare i avsnittet Kunskapsluckor inom
området psykisk ohälsa, sida 24.

foto: bodil johansson/scandinav

Kunskapsbehov och kunskapsluckor
SBU ska, utifrån myndighetens uppgifter
och uppdrag, som underlag för bland annat
fördelning av forskningsmedel redovisa och
motivera vilka kunskapsbehov och kunskapsluckor som myndigheten bedömer
vara av störst strategisk betydelse.

SBU har sedan 2009 systematiskt samlat
vetenskapliga kunskapsluckor i en databas.
Det finns primärt två huvudmål, att visa var
det behövs ny praktiknära forskning och att
utgöra ett underlag vid prioriteringar. Under
år 2017 har mer än 300 vetenskapliga kunskapsluckor identifierats och nu finns mer
än 2 000 kunskapsluckor i databasen.
Myndighetens arbete med kunskapsluckor inom områdena hälso- och sjukvård,
tandvård och socialtjänst samt funktions
tillstånd- och funktionshinderområdet beskrivs i sin helhet i avsnittet Kunskapsluckor
inom socialtjänsten samt funktionstillståndoch funktionshinderområdet, sida 24.
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Underlag till Socialstyrelsens
nationella riktlinjer
SBU ska ta fram underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Under året har
myndigheten utarbetat delar av det vetenskapliga underlaget för tre helt nya nationella riktlinjer i samarbete med Socialstyrelsen. För samtliga tre underlag återstår att
göra uppdateringssökning under år 2018.
Diagnostik och behandling av endometrios

De vetenskapliga underlagen har varit
inriktade på diagnostiska metoder (såsom
vaginalt ultraljud, datortomografi och
magnetresonanstomografi) samt behandling
i form av hormonbehandling, kirurgi och
tilläggsbehandling (antidepressiva läkemedel och smärtbehandling).
Diagnostik och behandling av epilepsi

De vetenskapliga underlagen har varit
inriktade på diagnostik (t.ex. genom olika
former av EEG samt magnetresonanstomografi) och olika behandlingar (såsom läkemedel, resektiv kirurgi, ketogen kost, djup
hjärnstimulering och vagusnervstimulering)
samt behandling av epilepsi vid samsjuklighet med ADHD, depression och ångest,
respektive psykoser. För några av frågeställningarna har resultaten särredovisats
för olika grupper såsom vuxna, barn och
ungdomar samt gravida kvinnor.
Behandling av psoriasis

De vetenskapliga underlagen har tagit upp
topikal, ljus- och systemisk behandling av
psoriasis. De har främst varit inriktade på
ljus- och systemisk behandling (konventionell såväl som biologisk) av måttlig till
svår psoriasis vulgaris. Därtill har underlag
tagits fram för vissa topikala behandlingar
av psoriasis på ställen som är svåra att
behandla, såsom i ansiktet, hårbotten,
hudveck och på naglar.
Därtill har SBU utarbetat vetenskapligt
underlag för uppdateringen av befintliga
nationella riktlinjer för vård och behand14

ling vid schizofreni. Underlagen har varit
inriktade på vissa läkemedelsbehandlingar,
samt olika aspekter av terapiformerna
Assertive Community Treatment (ACT),
mindre intensiv Case Management (CM)
och Flexible Assertive Community Treatment (FACT).
Slutligen har även SBU gjort uppdaterade litteratursökningar av vetenskapligt
underlag till nationella riktlinjer inom
demens och stroke.
Patientdelaktighet
SBU ska utvärdera metoder och kartlägga
förutsättningar för att öka patienters delaktighet inom hälso- och sjukvården, med
utgångspunkt i kroniska sjukdomar.
Delaktighet och kroniska sjukdomar
är breda begrepp och en utvärdering av
metoder kompliceras av att det inte finns
några direkta utfallsmått för delaktighet.
SBU har efter samråd med sakkunniga och
brukare lagt fokus på delaktighet inom
ramen för tre perspektiv: personcentrerad
vård, delat beslutsfattande och stöd till
egenvård. Projektgruppen har identifierat
och kommenterat nio systematiska översikter som utvärderar metoder eller utbildningsinsatser inom dessa.
Översikterna visar på ett måttligt starkt
vetenskapligt stöd för att ett personcentrerat
arbetssätt har positiv effekt på patientens
tilltro till egen förmåga och hälsorelaterade
utfallsmått. Det är oklart vilka moment i
processen för personcentrerad vård som är
viktiga och vilken utbildning och träning
av personalen som krävs.
Översikterna visar även ett måttligt till
starkt vetenskapligt stöd för att metoder
för delat beslutsfattande kan ge patienten
ökad kunskap om alternativ och risker med
behandling, att patienternas upplevelse av
att vara informerade ökar samt att andelen
beslut som fattas av endast vårdpersonal
minskar, men också att det är oklart vilka
utbildningsinsatser som behövs för att
hälso- och sjukvårdspersonal ska ta till sig
arbetssättet.
årsredovisning för sbu 2017

SBU har identifierat fem översikter inom
perspektivet stöd till egenvård. Efter granskning av dessa har SBU bedömt att det
finns ett otillräckligt vetenskapligt stöd för
positiva effekter på delaktighet för mobila
appar, Chronic disease self-management
program, och insatser för empowerment.
Detsamma gäller för effekterna av grupp
utbildning i egenvård och motiverande
samtal där SBU menar att översiktsförfattarnas evidensgradering är alltför generös.
Rapporten Patientdelaktighet i hälso- och
sjukvården publicerades i januari 2017.

Kontrollsystem
SBU ska inventera nuvarande rutiner och
arbetssätt och vid behov revidera dessa,
för att säkerställa att myndighetens kontrollsystem för att hantera risk för jäv hos
externa experter är tillförlitligt och anpassat
till myndighetens verksamhet.
Uppdraget rapporterades till Regeringskansliet (Socialdepartementet) i september
2017. SBU har rutiner och styrdokument
för hantering av risk för jäv och SBU:s
personal har mycket god kunskap och medvetenhet om vikten av att externa experter
är objektiva. Ett behov av att regelbundet
se över de skriftliga stöden i arbetet, tillse
att alla stöd harmoniserar med varandra
samt hur väl samtliga rutiner är förankrade
föreligger dock. SBU kommer under 2018
att arbeta med att följa upp rutiner och
uppdatera skriftliga stöd.

foto: scandinav

Uppdrag att ta fram
systematiska kunskapsöversikter
inom rättspsykiatrin
I september 2016 fick SBU i uppdrag av
regeringen att ta fram systematiska kunskapsöversikter inom rättspsykiatrisk vård.
I uppdraget ingick att först ta fram en
behovsinventering, vilken genomfördes som
en så kallad SBU Kartlägger och publice
rades i juni 2017. Baserat på resultaten av
kartläggningen, samt diskussioner med
sakkunniga och brukarförening, startades
under våren 2017 ett utvärderingsprojekt
om behandling med läkemedel inom rättspsykiatrin, samt ett om behandling med
psykologiska metoder.
Inom ramen för utvärderingsrapporterna utförs bland annat flera olika systematiska översikter för att ta reda på vad

forskningen visar om effekter och biverkningar, upplevelser av behandlingar samt
hälsoekonomiska och etiska aspekter. För
att på bästa sätt kunna relatera resultaten
till den rättspsykiatriska verksamheten
i Sverige, genomförs även en registerstudie med syfte att beskriva de aktuella
rättspsykiatriska patientgrupperna och
behandlingarna.
Två utvärderingsprojekt inom området
pågår för närvarande, se avsnittet SBU
Utvärderar, sida 26.
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Moderna beredskapsjobb,
praktik för nyanlända och
personer med funktionsnedsättning
I enlighet med regleringsbrevet har SBU
satsat på att ta emot personer inom regeringens reform Moderna beredskapsjobb i
staten och uppdraget till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande.
SBU har bland annat deltagit på en mässa
som Arbetsförmedlingen anordnade för

personer som omfattas av satsningarna.
Dessvärre kunde inga personer erbjudas en
tjänst inom detta under 2017. Däremot
har satsningen Praktik i staten, som riktar
sig mot personer med funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga, lyckats
bättre. Där har SBU under 2017 tagit emot
tre personer, varav en person har erbjudits
fortsatt anställning enligt villkorsavtalet
VASA.

Publicerade rapporter och
överlämnade underlag
SBU har som uppgift att utvärdera det
vetenskapliga stödet för tillämpade och nya
metoder i hälso- och sjukvården och i den
verksamhet som bedrivs med stöd av social
tjänstlagen och lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade ur ett medicinskt perspektiv där så är tillämpligt, samt
ur ett ekonomiskt, samhälleligt och etiskt
perspektiv.
Publicerade rapporter och underlag
redovisas efter publikationstyp, i krono
logisk ordning.
SBU Utvärderar
Arbetsmiljöns betydelse för
hjärt-kärlsjukdom – exponering
för kemiska ämnen

Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. SBU har utvärderat
arbetsmiljöstudier av exponering för olika
kemikalier på arbetet och förekomst av vissa
sjukdomar i hjärta och kärl: hjärtsjukdom,
stroke, högt blodtryck och lung-hjärtsjukdom (cor pulmonale). Flera kemiska
ämnen som används i dagens arbetsliv har
klara samband med hjärt-kärlsjukdom.
Flera kunskapsluckor identifierades. Ett
exempel är att SBU kunde konstatera att
kvinnors exponering för kemikalier är
mindre välstuderad än mäns; därför behövs
16

mer forskning om kvinnor som exponeras
för kemikalier i sin arbetsmiljö.
Projektet inleddes i augusti 2015 och
publicerades i mars 2017.
Behandling av armfraktur hos äldre

Armfrakturer förekommer framför allt hos
äldre kvinnor, där osteoporos (benskörhet)
är vanligt förekommande. För frakturer i
armen finns ett stort antal olika behandlingsalternativ. Ett viktigt resultat av rapporten är att det vetenskapliga underlaget
inte påvisar någon tydlig fördel med att
välja operativ behandling före det billigare
icke-operativa behandlingsalternativet för
äldre patienter med måttligt felställda frakturer i armen.
Patienter med osteoporos upplever att
diagnosen förringas av hälso- och sjukvården. Patienterna efterfrågade att bli
tagna på allvar och att bli sedda som individer där fokus behöver ligga på mer än
bara medicinska aspekter.
Projektet inleddes i februari 2015 och
publicerades i augusti 2017.
Insatser för bättre psykisk och fysisk
hälsa hos familjehemsplacerade barn

Ingen av de insatser som används idag i
svensk familjehemsvård har vetenskapligt
stöd. I Sverige läggs tyngdpunkten på att
årsredovisning för sbu 2017

bedöma lämplighet för blivande familjehemsföräldrar och att ge dem en grundläggande utbildning. Det finns endast
vetenskapligt stöd för insatser till barn
eller familjehemsföräldrar när barnen är
placerade. Denna typ av stöd efterlyses
av alla berörda.
Projektet inleddes i januari 2016 och
publicerades i september 2017.
SBU Kartlägger
Behandling och bedömning
i rättspsykiatrisk vård

Kartläggningen visar att behovet av väl
genomförd forskning är stort för behandlingar i rättspsykiatrisk vård. Samtliga
domäner som SBU har kartlagt saknar
tillförlitligt sammanställd forskning
specifikt för personer som vårdas inom
rättspsykiatri.
Projektet inleddes i september 2016
och publicerades i juni 2017.
Välfärdsteknik – digitala verktyg som
social stimulans för äldre personer
med eller vid risk för psykisk ohälsa

Enligt kartläggningen finns översikter
som visar att utbildning i och användning av dator och internet kan minska
ensamhet för äldre personer med eller vid
risk för psykisk ohälsa, men evidensläget
är svagt. Kunskapsluckor finns för domänerna livskvalitet, ADL-förmåga, kognition, självständighet samt användbarhet
av tekniken.
Projektet inleddes i mars 2017 och
publicerades i september 2017.
Samverkan vid psykisk ohälsa inom
hälso- och sjukvård, socialtjänst
samt socialförsäkring

Rapporten beskrivs vidare i avsnittet Kunskapsluckor inom området psykisk ohälsa,
sida 24.
Projektet inleddes i februari 2017 och
publicerades i december 2017.
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SBU Kommenterar
De rapporter som publicerats inom ramen
för SBU Kommenterar redovisas i sin helhet i avsnittet Internationella kunskaps
översikter och utvärderingar, sida 21.
Tre rapporter har publicerats under året:
• Ketamin vid svårbehandlad depression
• Hantering av hot och våld inom psykiatri – val av läkemedel för sedering
i akuta situationer
• Intraoperativ strålbehandling med
Intrabeam som tilläggsbehandling
vid bröstcancer.
SBU Bereder
Patientdelaktighet i hälso- och sjukvården

Rapporten beskrivs vidare i avsnittet
Patientdelaktighet, sida 14.
Projektet inleddes i februari 2016 och
publicerades i januari 2017.
Screening för förmaksflimmer med
tum-EKG i syfte att förebygga stroke
– underlag till stöd inför beslut

Med tum-EKG gjort två gånger per dag
under 2–4 veckor, samt vid känsla av
oregelbunden hjärtrytm, upptäcks ett
tidigare okänt förmaksflimmer hos cirka
3 procent av 75-åringar i Sverige.
Projektet inleddes i september 2015 och
den slutliga versionen publicerades i samverkan med Socialstyrelsen i mars 2017.
Tilläggsmetoder till PSA-test för
diagnostik av prostatacancer

I denna rapport redovisas det vetenskapliga
underlaget för olika metoders träffsäkerhet
att diagnostisera prostatacancer hos män
med ett PSA-värde mellan 1 och 10 µg/L.
SBU visar 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.
Projektet inleddes i mars 2016 och

17

underlaget lämnades till Socialstyrelsen i
december 2016. Efter önskemål från Social
styrelsen gjordes en uppdatering av littera
tursökning och litteraturgranskning för
rapporten i januari 2017 och underlaget
lämnades till Socialstyrelsen i mars 2017.
SBU kommer att publicera en rapport 2018.
Schizofreni och schizofreniliknande
tillstånd – underlag till riktlinjer

Denna rapport tar upp läkemedelsbehandling samt Assertive Community Treatment
(aktiv uppsökande samhällsbaserad behandling och rehabilitering) och har betydelse
för såväl hälso- och sjukvård som omsorg.
Underlag har tagits fram för 22 av de frågeställningar som kommer att ingå i Socialstyrelsens revidering av nationella riktlinjer för
vård och stöd vid schizofreni och schizofreni
liknande tillstånd.
Projektet inleddes i april 2016 och
underlaget överlämnades till Socialstyrelsen
i mars 2017.
Behov av praktiknära forskning och
vetenskaplig utvärdering – en analys av
vetenskapliga kunskapsluckor år 2017 inom
hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS

Rapporten har tagits fram inom ramen för
SBU:s uppdrag om kunskapsbehov och
kunskapsluckor. Den innehåller en analys
av databasen över vetenskapliga kunskapsluckor. Rapporten beskrivs vidare i avsnittet
Ökad nytta av praktiknära forskning,
sida 23.
Projektet inleddes i januari och överlämnades till Socialdepartementet i maj 2017.
Diagnostik och behandling av endometrios
– underlag till riktlinjer

Projektet beskrivs vidare i avsnittet Diagnostik och behandling av endometrios,
sida 14.
Projektet inleddes i maj 2016 och
underlag överlämnades till Socialstyrelsen
i maj 2017.
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Diagnostik och behandling av epilepsi
– underlag till riktlinjer

Projektet beskrivs vidare i avsnittet
Diagnostik och behandling av epilepsi,
sida 14.
Projektet inleddes i maj 2016 och
underlag överlämnades till Socialstyrelsen
i maj 2017.
Behandling av psoriasis
– underlag till riktlinjer

Projektet beskrivs vidare i avsnittet
Behandling av psoriasis, sida 14.
Projektet inleddes i maj 2016 och
underlag överlämnades till Socialstyrelsen
i maj 2017.
Demenssjukdom – underlag till riktlinjer

Demenssjukdomar är kroniska sjukdomar
och risken att drabbas ökar med stigande
ålder. Den omfattande funktionsnedsättning som sjukdomen leder till påverkar
livssituationen både för de sjuka och
deras närstående.
Under 2017 har SBU gjort uppdaterade litteratursökningar för delar av
det vetenskapliga underlag som tidigare lämnats till Socialstyrelsen avseende de nationella riktlinjerna inom
demensområdet.
Uppdateringen gjordes under våren
och sommaren 2017.
Stroke – underlag till riktlinjer

Stroke är en benämning på ett tillstånd
där en person fått en del av sin hjärnas
nervceller skadade av syrebrist på grund
av en hjärnblödning eller en hjärninfarkt.
Under 2017 har SBU gjort uppdaterade litteratursökningar för delar av
det vetenskapliga underlag som tidigare lämnats till Socialstyrelsen avseende de nationella riktlinjerna inom
strokeområdet.
Uppdateringen gjordes under våren
och sommaren 2017.
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Screening av nyfödda (PKU och SCID)
– underlag till stöd inför beslut

Litteraturunderlag till utvärdering
av tandvårdsstöden

SBU har under året utarbetat underlag
till stöd för Socialstyrelsens beslut avseende screening av nyfödda med PKUprovet (PKU: Fenylketonuri) och för allvarlig kombinerad immunbrist (SCID).
Underlaget motsvarande punkterna 1–9
i Socialstyrelsens modell för bedömning,
införande och uppföljning av nationella
screeningprogram.
Projektet inleddes i maj 2017 och
en första version av underlaget överlämnades till Socialstyrelsen i september
2017.

SBU har tagit fram en sammanställning av
litteratur som Socialstyrelsen ska använda
för att bedöma om det finns ett vetenskapligt underlag för ett samband mellan de
sjukdomar och tillstånd som ingår i tandvårdsstöden och oral ohälsa samt om det
finns ett vetenskapligt underlag för medicinsk, teknisk eller farmakologisk utveckling som påverkar behovet av tandvård i de
patientgrupper som omfattas av de olika
tandvårdsstöden.
Projektet inleddes i början av 2017 och
överlämnades till Socialstyrelsen i december
2017. Kostnaden redovisas under SBU:s
upplysningstjänst i Tabell 3.2 på sida 29.

Screening av nyfödda för
adrenoleukodystrofi (ALD)
– underlag till stöd inför beslut

Litteraturunderlag har tagits fram för
behandling och diagnostik av ett antal
diagnoser. I rapporten listas artiklar, framför
allt systematiska översikter, som används
som underlag till Läkemedelsverkets
behandlingsrekommendationer.
Projektet inleddes i februari 2017 och
underlaget överlämnades till Läkemedels
verket i december 2017. Kostnaden redovisas under SBU:s upplysningstjänst i
Tabell 3.2 på sida 29.

foto: cultura creative/johnér

SBU har under året utarbetat underlag
till stöd för Socialstyrelsens bedömning
avseende screening av nyfödda för att
identifiera x-bunden adrenoleukodystrofi (X-ALD) i tidigt skede. Underlaget motsvarande punkterna 1–4 i
Socialstyrelsens modell för bedömning,
införande och uppföljning av nationella
screeningprogram.
Projektet inleddes i juli 2017 och
en första version av underlaget överlämnades till Socialstyrelsen i oktober
2017.

Litteraturunderlag till Läkemedelsverkets
behandlingsrekommendationer för
hud- och mjukdelsinfektioner
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Särskilda återrapporteringskrav
Upplysningstjänst
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 har valt att bredda denna tjänst även
mot personal inom socialtjänsten samt
funktionstillstånd- och funktionshinder
området.
Upplysningstjänsten har fått in totalt
497 frågor sedan starten år 2008, varav 48
under år 2017. Åtta av dessa 48 frågor gällde
socialtjänstområdet. Nästan 60 procent av
frågorna ställdes av, eller på uppdrag av,
beslutsfattare på olika nivåer (t.ex. hand
läggare på andra myndigheter, verksam
hetschefer, områdesansvariga, strateger).
Av de inkomna frågorna under året
har 24 upplysningstjänstsvar publicerats1.
Sju av dessa visade sig vara vetenskapliga
kunskapsluckor. En enkätundersökning
skickades till de 31 frågeställare som
fått ett omfattande svar under perioden
januari 2016–juni 2017. Undersökningen hade en svarsfrekvens på 58 pro
cent och det framgår att 75 procent av
upplysningstjänstsvaren helt eller delvis
kunde användas som underlag för att
1

fatta beslut. När det gällde omfattningen på svaret var 78 procent av
respondenterna nöjda med nuvarande
utformning.
Exempel på frågor som inkommit till
upplysningstjänsten under år 2017
Fasthållning av utagerande barn

Finns det vetenskapliga studier på vilka
medicinska och psykologiska risker fast
hållning kan medföra för barn som agerar
ut?
Frågan kom från en utredare på Skolinspektionen då myndigheten behövde
underlag för utredning av ärenden där
elever blivit fasthållna av personal. Upplysningstjänsten identifierade ett antal
primärstudier.
Kinesiotejp

För vilka tillstånd inom primärvård och
idrottsmedicin har kinesiotejp effekt?
Frågan ställdes av en fysioterapeut i
region Halland som behövde information
inför beslut om att utbilda personalen i
behandling med kinesiotejp. Upplysningstjänsten identifierade ett antal systematiska
översikter.

Svar på de flesta inkommande frågor publiceras. För vissa frågor tas det dock endast
fram en litteraturlista eller sökstrategi alternativt hänvisas vidare till andra källor så som
läkemedelsinformationscentraler, universitets- eller landstingsbibliotek.

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 jäm
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fört 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.

årsredovisning för sbu 2017

Internationella kunskaps
översikter och utvärderingar
SBU ska redovisa myndighetens arbete med
att granska och tillgängliggöra internationella kunskapsöversikter samt medicinska
och sociala utvärderingar, myndigheten
sammanfattar och kommenterar utifrån ett
svenskt perspektiv. Metodiken att sammanfatta aktuella kunskapsöversikter innebär en
snabbare och kostnadseffektivare process än
för en systematisk översikt. Rapporterna ger
ytterligare en möjlighet att stödja beslutsfattare som behöver underlag för sina beslut.
Kostnaderna särredovisas inte per en
skild rapport utan redovisas ackumulerat
under SBU Kommenterar i Tabell 3.2 på
sida 29.
Följande rapporter har
publicerats under 2017
Ketamin vid svårbehandlad depression

Två systematiska översikter om behandling med ketamin vid unipolär respektive
bipolär depression visade att en engångs
injektion av ketamin vid unipolär depression har begränsat vetenskapligt stöd. Det
vetenskapliga stödet för engångsinjektion av
ketamin vid bipolär depression var otillräckligt. SBU:s praxisundersökning visade att
ketamin används vid behandling av depression hos vuxna i 7 av 19 landsting, oftast i
mycket begränsad omfattning.
Projektet startade i december 2015 och
publicerades i mars 2017.
Hantering av hot och våld inom psykiatri – val
av läkemedel för sedering i akuta situationer

Metaanalyser visade att sedering i ett akut
skede kan leda till att patientens aggression
minskar och att beteendet blir mindre våldsamt. Vid behandling med lorazepam och
kombinationsterapi med haloperidol och
prometazin bedömdes nyttoeffekten överstiga risken för biverkningar. SBU vill framhålla att slutsatserna bör tolkas med försiktighet på grund av resultat med otillräcklig
eller begränsad tillförlitlighet.
årsredovisning för sbu 2017

Projektet startade i oktober 2016 och
publicerades i mars 2017.
Intraoperativ strålbehandling med Intrabeam
som tilläggsbehandling vid bröstcancer

Kommentaren är framtagen i samverkan
mellan SBU, Sydöstra sjukvårdsregionens
Metodråd och HTA-enheten CAMTÖ i
Region Örebro län (Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinska metoder i region Örebro län). Den
enda vetenskapliga studien (TARGIT-A)
av intraoperativ strålbehandling (IORT)
med Intrabeam för behandling av lågriskbröstcancer har inte säkert kunnat visa att
den har samma effekt som behandling med
extern strålbehandling (EBRT), eller att den
minskar risken för lokala återfall.
Projektet startade i januari 2017 och
publicerades i augusti 2017.
Utvärdering och spridning av
kunskap inom socialtjänsten
SBU ska utveckla arbetet med att vetenskapligt utvärdera tillämpade och nya metoder
inom socialtjänsten samt hur myndigheten
utvecklat arbetet med att sprida utvärderingarna så att dessa tillämpas i praktiken. SBU
har under 2017 gjort en rad aktiviteter för
att utvärdera insatser och för att utveckla
kommunikationen med olika målgrupper
inom socialtjänsten samt funktionstillståndoch funktionshinderområdet. Nedan redovisas de viktigaste delarna.
Utbildning och utbyte
för och med socialtjänsten

Utbildningen utformades för socialtjänstens utvecklingsledare och chefer.
Deltagarna gav SBU mycket gott betyg i
en uppföljande enkät. Myndigheten har
även etablerat ett nätverk kring metod,
utvärdering och evidens för socialtjänsten
samt funktionstillstånd- och funktionshinderområdet. Under året har även SBU:s
etiska plattform anpassats till social
tjänsten samt funktionstillstånd- och
funktionshinderområdet.
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Rekrytering av personal

Under 2017 har SBU publicerat flera
kartläggningar inom socialtjänstområdet,
vilka presenteras i avsnittet SBU Kartlägger,
sida 17.

• Annonsering i tidningen Framtidens
karriär – Socionomen, som når 50 000
läsare. SBU:s digitala banner hade
under tre första månaderna 29 800
sidvisningar.
• Digitalt direktutskick av SBU:s rapporter
om våld distribuerades till 376 yrkesverksamma.
• SBU:s tidning Vetenskap & Praxis
bilades tidningen Socionomens upplaga
om 11 000 exemplar.
• Medverkan som föreläsare och/eller
utställare vid en rad olika konferenser
med besökare från yrkesverksamma
inom bland andra socialtjänsten, bland
annat 12 föreläsningar i samband med
publiceringen av rapporten Insatser för
bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn.

Internationellt arbete

Vetenskapliga kunskapsluckor

SBU har gjort tre strategiska rekryteringar
av sakkunniga med kunskap inom individoch familjeomsorg och funktionstillståndoch funktionshinderområdet. Under året
gjordes även en tillfällig förstärkning av
särskild kompetens för undervisning och
utvecklingsarbete inom socialtjänsten.
Myndigheten har även medvetet breddat så
att medarbetare som tidigare arbetat med
hälso- och sjukvård nu ägnar sig mer åt
socialtjänsten och funktionstillstånd- och
funktionshinderområdet.
Inventering av områden för utvärdering

Det finns ett stort internationellt intresse för
SBU:s arbetssätt inom socialtjänstområdet
och myndigheten samverkar bland annat
med norska Folkehelseinstituttet. SBU
har deltagit i konferenser och möten med
Campbell Collaboration, en internationell
organisation inom området för utvärdering
av socialtjänstens metoder. I samverkan med
Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv
och välfärd), Socialstyrelsen och Folkhälso
myndigheten anordnade SBU i maj 2017 en
internationell konferens kring interventionsforskning inom socialtjänstområdet.
Mer om SBU:s internationella arbete
går att läsa i avsnittet Internationellt arbete,
sida 43.
Kommunikationsinsatser

Flertalet kommunikationsinsatser har
genomförts under året inom socialtjänsten
samt funktionstillstånd- och funktions
hinderområdet, bland annat:
• Översyn av områdets temasida samt
texter på SBU:s webb, märkning av
tidigare publicerade rapporter för ökad
sökbarhet, fler länkningar till andra
webbplatser.
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Kunskapsbehov och kunskapsluckor

För att öka nyttan av forskningsmedel och
praktiknära forskning krävs samverkan
mellan flera instanser. SBU har beskrivit
detta som ett ekosystem, se Faktaruta 3.4.
Utveckling av databasen

Under 2017 har myndigheten fortsatt
arbetet med att göra SBU:s databas mer
användarvänlig. En mer avancerad sökfunktion har utvecklats som gör det möjligt
att filtrera sökningen i databasen enligt
kategorier, som till exempel vilka tillstånd,
åtgärder, kön och åldrar som luckorna avser.
Innehållet i databasen kan även nu exporteras till Excel och är därmed tillgängligt
som öppna data.
Under året har SBU slutfört arbetet med
att anpassa databasen för kunskapsluckor
gällande sambandsforskning. Hittills har
drygt 100 kunskapsluckor från SBU:s rapporter om samband mellan arbetsmiljö och
hälsa publicerats. Ett arbete har inletts med
att tillgängliggöra dessa kunskapsluckor
i sammanställd form och detta arbete
kommer att avslutas under 2018.
årsredovisning för sbu 2017

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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Ökad nytta av praktiknära forskning

Under året har SBU genomfört en analys
av innehållet i databasen på uppdrag av
regeringen, vilket resulterade i rapporten
Behov av praktiknära forskning och vetenskaplig utvärdering – en analys av vetenskapliga kunskapsluckor år 2017 inom
hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS.
Analysen visade ett stort antal luckor avseende läkemedel, medicinteknik, prevention, psykiatri och psykologi samt munhålesjukdomar. Huvuddelen av luckorna rör
vuxna, följt av äldre och barn och ungdomar. Majoriteten av kunskapsluckorna
är av typen ”fler primärstudier behövs för
att fylla luckan”. Analysen visade även på
områden där det kan finnas behov av nya
systematiska översikter eller systematiska
årsredovisning för sbu 2017

kartläggningar. I rapporten lyfter SBU
särskilt fram barn och ungdomar, äldre
samt socialtjänst och LSS-verksamhet
som strategiskt viktiga områden där det
finns behov av forskning. I rapporten ges
även förslag på åtgärder som kan underlätta processen för att prioritera och fylla
kunskapsluckor.
Styrgruppen för
vetenskapliga kunskapsluckor

SBU är sammankallande för styrgruppen
för vetenskapliga kunskapsluckor som
har haft två möten under 2017. Medverkande i styrgruppen är representanter från
Vetenskapsrådet, Forte, Vinnova, Formas,
Stiftelsen för strategisk forskning (SSF),
Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen
och SKL. Syftet med gruppen är att
komma med förslag på hur SBU:s arbete
med vetenskapliga kunskapsluckor ska
kunna utvecklas framåt, samt att skapa
samarbeten.
Samverkan forskningsråd

För att forskningsmedel ska kunna göra
avsedd nytta är studiemetodik avgörande. Av denna anledning har SBU en
avsiktsförklaring med Vetenskapsrådet
främst gällande utlysningen Rambidrag
för klinisk behandlingsforskning. SBU:s
roll är att bedöma ansökningarnas
beskrivning av studiedesign och forskningsmetodik (randomiseringsprocess,
blindning, hantering av bortfall och
eventuellt confounders). SBU uttalar sig
även om ansökningarnas beskrivning av
brukarmedverkan, läser samtliga ansökningar och deltar i beredningsgruppernas
möten.
Under 2017 har SBU även uttalat sig
om beskriven metodik i utlysningar från
Forte, rehabilitering vid sjukskrivning,
och Formas, synteser inom livsmedels
industrin och synteser inom hållbar
besöksnäring. SBU samverkar också med
Forte i en brukarprioritering av forskningsbehov inom socialtjänsten.
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Kunskapsluckor inom socialtjänsten
samt funktionstillstånd- och
funktionshinderområdet

SBU pekade under året ut socialtjänsten
samt funktionstillstånd- och funktionshinderområdet som ett prioriterat område
eftersom området har ett stort antal identifierade kunskapsluckor. För att få en tydligare bild av kunskapsläget har det under
2017 skett ett omfattande arbete inom SBU
med kartläggningsrapporter som kommer
att slutföras under 2018.
Brukarmedverkan och prioritering

Medverkan och synpunkter från brukare
ökar sannolikheten för att forskningen tittar
på frågeställningar som är viktiga för dem
som i slutändan påverkas – både gällande
prioriteringar kring forskningsagenda och
i enskilda forskningsprojekt.
I forskningspropositionen 2017–2021
fick Forte utökade medel för att inrätta
en nationell satsning inom välfärdsforskning. Som del i detta utökade Forte och
SBU sin samverkan gällande vetenskapliga
kunskapsluckor i området. Myndigheterna
startade under 2017 ett samverkansprojekt
vilket har som mål att inventera och prioritera de forskningsbehov som lyfts fram av
brukare och personal. Prioriteringen görs
enligt James Lind Alliance metodik. SBU
har konstaterat att det finns omfattande
kunskapsluckor inom området diagnostik,
prevention samt behandling av förlossnings
skador hos kvinnor. Därför har SBU startat
en prioritering av kunskapsluckor inom
detta område enligt James Lind Alliance
metod med brukare och kliniker i arbetsgruppen. Resultatet av prioriteringen
planeras till 2018.
Internationellt arbete med
vetenskapliga kunskapsluckor

SBU har under 2017 gått med i ett informellt internationellt nätverk av forsknings2
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finansiärer, Ensuring Value in Research
(EViR), vilket startade 2016. Drivande
i nätverket är National Institute for
Health Research (NIHR, Storbritannien),
Patient-Centered Outcomes Research
Institute (PCORI, USA) och Netherlands
Organisation for Health Research and
Development (ZonMw). Målet för nätverket är att öka nyttan av finansierad
praktiknära forskning. Arbetet rör främst
frågor kring prioritering av forsknings
medel, brukarmedverkan, forsknings
metodik, implementering och spridning.
Inom området hemofili (blödarsjuka)
kommer snart forskningen kring genterapi som behandling gå in i klinisk prövningsfas III, vilket är sista steget innan
eventuellt godkännande och användande.
På grund av detta initierades projektet
CoreHEM av Green Park Collaborative,
National Hemophilia Foundation (NHF)
och McMaster University. Projektet har
som mål att ta fram ett begränsat antal
utfall som viktiga intressenter2 anser att
kommande studier bör ha med. SBU
ingår i projektet som en intressent med
HTA-perspektiv. Under arbetet har SBU
haft kontakt med Förbundet Blödarsjuka i
Sverige, yrkesgrupper inom sjukvården och
registerhållare för det nationella kvalitets
register som finns för blödarsjuka.
Kunskapsluckor inom
området psykisk ohälsa

SBU har i uppdrag att kartlägga kunskapsluckor inom området insatser inom hälsooch sjukvård, socialtjänst och sjukskrivning,
samt samverkan vid psykisk ohälsa och
psykiatrisk problematik. Myndigheten har
utifrån 47 systematiska översikter om hälsa,
arbete och välfärd kartlagt var det finns
vetenskaplig kunskap respektive kunskapsluckor för effekt av olika samverkansinsatser
vid psykisk ohälsa inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och sjukskrivning. Kart-

Till exempel patienter, kliniker, tillståndsmyndigheter, betalande organisationer, läkemedels- och life science-industri, forskare, forskningsfinansiärer samt HTA-organisationer.
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läggningen delrapporterades till Forte under
september 2017 och publicerades sedan i
december 2017.
SBU visar att effekterna av samverkans
insatser inte har utvärderats tillräckligt, trots
att samverkan har bedömts vara viktigt.
Inom området hälsa saknas kunskap om
effekterna av samverkan bland annat vid
allvarlig psykisk ohälsa, samt vid psykisk
ohälsa och samtidig somatisk sjukdom.
Inom området arbete saknas kunskap om
samverkan vid vanligt förekommande
former av psykisk ohälsa, liksom vid
fenomen som mobbning på arbetsplatser
och hur sjukskrivning kan förebyggas.
Inom området välfärd saknas relevanta och
aktuella systematiska översikter av studier
av samverkansinsatser.
SBU:s kartläggning visar vidare att de
systematiska översikterna:
• generellt inte inkluderat svenska studier
eller presenterat långsiktiga effekter av
samverkan vid psykisk ohälsa
• inte har sammanställt och särredovisat
resultat om effekt av samverkansinsatser
utifrån kön eller socioekonomiska och
demografiska faktorer som ålder, etnicitet och utbildning
• generellt inte belyser samverkan på
organisationsnivå
• ger begränsad kunskap om effekterna
av samverkan vid psykisk ohälsa för
specifika populationer som barn, unga
och äldre samt vid neuropsykiatriska
störningar. Det saknas helt systematiska
översikter som har undersökt effekter av
samverkansinsatser för invandrare och
nyanlända.
Utveckla och stärka HTA-nätverket
HTA-nätverket

Sedan 2007 har SBU i egenskap av nationell HTA-organisation samordnat HTArepresentanterna i regioner och landsting
i ett nätverk, HTA-nätverket. Nätverket
verkar för att öka kunskapen om HTA, öka
samverkan mellan myndigheter och regiårsredovisning för sbu 2017

oner och landsting, samordna kommunikationen och öka tillgängligheten, reducera
risken för dubbelarbete samt sträva efter att
alla använder en enhetlig metod.
Under 2017 har antalet medlemmar
ökat och nätverket har nu representanter
från hela Sverige. I flera fall representeras
regionen eller landstinget av en lokal HTAenhet, till exempel Metodrådet i Stockholms läns landsting – region Gotland och
CAMTÖ i Region Örebro län. CAMTÖ
har även en regional samverkan med
Uppsala, Västmanland, Dalarna, Värmland,
Sörmland och Gävleborg.
I nätverket ingår också representanter
för HTA-O, en HTA-enhet inom området
odontologi vid Malmö universitet och
Cochrane Sverige, ett associerat center till
Nordic Cochrane Centre i Köpenhamn.
Socialstyrelsen, TLV och SKL är också
representerade i HTA-nätverket.
Under 2017 har HTA-nätverket haft
fyra heldagsmöten. På mötena utbyttes
information om publicerade rapporter och
pågående projekt. Gemensamma problem
och möjligheter, samt frågor om samverkan
hanterades. Några av de teman som varit
under årets möten har varit hantering av
mediefrågor i samband med SBU:s rapportpublicering, information om och övning i
evidensgradering av resultat från systematiska översikter, och genomgång av ny mall
(RoB 2.0: Risk of Bias 2.0 från Cochrane
Collaboration) för granskning av randomiserade kontrollerade studier.
Gemensam produktion

Ett framgångsrikt sätt att öka samverkan
och samtidigt arbeta gemensamt utifrån
SBU:s metod är att SBU och en regional
HTA-enhet gör en rapport tillsammans.
Under 2017 har två gemensamma
rapporter publicerats:
• SBU Kommenterar: Intraoperativ strålbehandling med Intrabeam som tilläggsbehandling vid bröstcancer. Samverkansprojekt mellan SBU, Metodrådet i sydöstra
sjukvårdsregionen och CAMTÖ.
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• Svar från SBU:s upplysningstjänst:
Elektrokemoterapi som cancerbehandling.
Samverkansprojekt mellan SBU och
CAMTÖ.
Utbildning och metodstöd

I april 2017 höll myndighetens hälsoekonomer en kvalificerad workshop i SBU:s
metod för kvalitetsgranskning av hälsoekonomiska studier. Workshopen riktade sig till
de personer i landsting och regioner som gör
granskningar av hälsoekonomiska studier.

Under 2017 har SBU gett metodstöd
till följande projekt: kvalitetsgranskning
av randomiserade kontrollerade studier
inom ett pågående projektet om yoga vid
depression (CAMTÖ); kvalitetsgranskning
av diagnostiska studier inom ett projekt om
diagnostik av levermetastaser (CAMTÖ);
kvalitetsgranskning av studier inom ramen
för projektet Pharmacological management
of orofacial pain – a systematic review with
network meta-analysis (HTA-O, Malmö
universitet).

Pågående projekt
SBU Utvärderar
• PHQ-9 som stöd för diagnostik och
bedömning av svårighetsgrad av depression. Planerad publicering februari
2018
• Behandlingsfamilj för ungdomar med
allvarliga beteendeproblem. Planerad
publicering april 2018
• Öppenvårdsinsatser för familjer där
barn utsätts för våld eller försummelse.
Planerad publicering april 2018
• Diagnostik och behandling av epilepsi.
Planerad publicering maj 2018
• Diagnostik och behandling av endometrios. Planerad publicering maj 2018
• Behandling av psoriasis. Planerad
publicering juni 2018
• Åtgärder vid sten i den djupa gallgången. Planerad publicering juni 2018
• Behandling med läkemedel inom
rättspsykiatrin. Planerad publicering
sommaren 2018
• Behandling med psykologiska metoder
inom rättspsykiatrin. Planerad publicering sommaren 2018
• Placerade barns och ungas hälsa – tillgång till vård och tandvård. Planerad
publicering sommaren 2018
• Stöd till ensamkommande barn.
Planerad publicering sommaren 2018
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• Peroperativ kolangiografi vid gall
stenskirurgi. Planerad publicering
sommaren 2018
• Rehabiliteringsinsatser för personer
med traumatisk hjärnskada. Planerad
publicering hösten 2019
• Bedömningsinstrument och öppenvårdsinsatser för unga lagöverträdare.
Planerad publicering november 2019
• Läkemedelsbehandling av smärta
hos äldre. Planerad publicering våren
2020.
SBU Kartlägger
• Vetenskaplig kunskap och vetenskapliga kunskapsluckor avseende utredning och insatser för personer med
funktionsnedsättning, beroende- eller
missbruksproblematik, mottagare
av ekonomiskt bistånd samt äldre
personer. Planerad publicering för
rapporterna om mottagare av ekonomiskt bistånd respektive beroendeeller missbruksproblematik är våren
2018, samt årsskiftet 2018/2019 för
rapporterna om funktionsnedsättning
respektive äldre.
• Kartläggning inom område funktions
tillstånd/funktionshinder. Planerad
publicering december 2018.
årsredovisning för sbu 2017

SBU Bereder
• Tilläggsmetoder till PSA-test för diagnostik av prostatacancer. Planerad publicering februari 2018
• Värdebaserad vård. Beskrivning av det
vetenskapliga forskningsfältet om värdebaserad vård. Planerad publicering maj
2018
• Underlag till nationella riktlinjer, tandvård. Litteraturgranskning och samman
ställning av ett litteraturbibliotek av
systematiska översikter. Planerad sammanställning av ett litteraturbibliotek
under våren 2018
• Diagnostiska metoder för att bekräfta
hjärndöd. Planerad publicering under
våren 2018
• Underlag till nationella riktlinjer för
rörelseorganen (osteoporos, artros,
inflammatorisk ryggsjukdom, psoriasis
artrit, reumatoid artrit). Planerad publicering vinter 2019.

•

•
•

•

•

foto: scandinav

SBU Kommenterar
• Mätning av lungartärtryck vid hjärtsvikt
med implanterbar sensor. Publicering
januari 2018
• Betydelsen av elektrodplaceringen vid
elektrokonvulsiv behandling (ECT).

•

Planerad publicering februari 2018
Konstgjorda bukspottkörtelsystem
och glukoskontroll hos patienter med
typ 1-diabetes. Planerad publicering
mars 2018
Insatser för att få personer med funktionshinder eller annat funktionstillstånd
tillbaka i arbete. Planerad publicering
mars/april 2018
Insatser för att minska hemlöshet.
Planerad publicering våren 2018
Kombinationsbehandling vid kroniskt
obstruktiv lungsjukdom (KOL): effekter
av långverkande beta-2-stimulerare
(LABA) tillsammans med långverkande
antikolinergikum (LAMA) kontra LABA
tillsammans med inhalerad kortiko
steroid (ICS). Planerad publicering
våren 2018
Kognitiv beteendeterapi (KBT), interpersonell psykoterapi (IPT) och korttidspsykodynamisk psykoterapi (korttids-PDT) som psykoterapibehandling
hos vuxna med lindrig till medelsvår
depression. Planerad publicering våren
2018
Stödsamtal vid mild till måttlig depression. Planerad publicering sommar
2018.
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Kostnader för projektverksamheten
SBU:s totala kostnader för projektverksamheten under åren 2015–2017 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 kostna3

derna har fördelats på respektive projekt
med 65 procent. De gemensamma kostnaderna specificeras i avsnittet Verksamhetens totala kostnader och intäkter,
sida 47.
I Tabell 3.3 ingår dels direkta kostnader3, dels schablonmässigt fördelade
kostnader (indirekta kostnader).

I direkta kostnader ingår bland annat arvoden, resor, artiklar, tryckning, extern sättning,
och fördelade lönekostnader.

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

2017

2016

2015

616

1 273

–

Behandling av armfraktur hos äldre

2 768

2 429

2 046

Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn

1 330

1 376

65

777

1 126

–

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

6 566

–

–

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

1 142

–

–

2 241

1 303

–

Avslutade projekt 2017
SBU Utvärderar
Arbetsmiljöns betydelse för hjärt-kärlsjukdom – exponering för kemiska ämnen

SBU Kartlägger
Behandling och bedömning i rättspsykiatrisk vård

SBU Bereder
Behandling av psoriasis – underlag till riktlinjer*
Demenssjukdom – underlag till riktlinjer

621

–

–

Diagnostik och behandling av endometrios – underlag till riktlinjer*

1 770

2 264

–

Diagnostik och behandling av epilepsi – underlag till riktlinjer*

3 147

2 962

–

Patientdelaktighet i hälso- och sjukvården

479

2 317

–

Stroke – underlag till riktlinjer

947

4 033

2 534

Tilläggsmetoder till PSA-test för diagnostik av prostatacancer**

515

2 124

–

Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd – underlag till riktlinjer

1 903

3 143

–

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

1 395

–

–

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

67

830

622

Arbetsmiljö fibromyalgi

116

–

–

Arbetsmiljö hörselnedsättning

129

–

–

18

–

–

Förstudier

Emotionell instabil personlighetsstörning

Tabellen fortsätter på nästa sida
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Tabell 3.2 fortsättning
Projekt

2017

2016

2015

4

–

–

Behandling av psoriasis

2 241

1 304

–

Behandling med läkemedel inom rättspsykiatrin

2 570

–

–

Behandling med psykologiska metoder inom rättspsykiatrin

2 128

–

–

Diagnostik och behandling av endometrios

1 770

2 264

–

Diagnostik och behandling av epilepsi

3 147

2 962

–

Läkemedelsbehandling av smärta hos äldre

1 051

–

–

PHQ-9 som stöd för diagnostik och bedömning av svårighetsgrad av depression

299

127

–

Rehabiliteringsinsatser för personer med traumatisk hjärnskada

440

–

–

Socialtjänstområdet:
– Behandlingsfamilj för ungdomar med allvarliga beteendeproblem
– Placerade barns och ungas hälsa – tillgång till vård och tandvård
– Stöd till ensamkommande barn

3 992

4 130

195

Galla:
– Peroperativ kolangiografi vid gallstenskirurgi
– Åtgärder vid sten i den djupa gallgången

2 630

70

–

Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och försummelse

2 810

1 627

–

3 882

668

–

414

–

–

Underlag till nationella riktlinjer, tandvård

351

–

–

Diagnostiska metoder för att bekräfta hjärndöd

813

–

–

Tilläggsmetoder till PSA-test för diagnostik av prostatacancer

515

2 124

–

249

–

–

1 396

–

–

Pågående projekt
SBU Utvärderar
Bedömningsinstrument och öppenvårdsinsatser för unga lagöverträdare

SBU Kartlägger
Vetenskaplig kunskap och kunskapsluckor avseende utredning och insatser för:
– mottagare av ekonomiskt bistånd och deras anhöriga
– personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga
– personer med missbruks- eller beroendeproblem och deras anhöriga
– äldre personer med omsorgsbehov och deras anhöriga
Kartläggning inom område funktionstillstånd/funktionshinder
SBU Bereder

Underlag till nationella riktlinjer för rörelseorganen
Värdebaserad vård
Löpande arbete, vissa uppdrag och särskilda återrapporteringskrav
Brukarsamverkan
HTA-samverkan
SBU Alert

702

–

–

1 209

1 307

1 273

–

–

7 106

SBU Kommenterar

2 981

3 755

4 298

SBU:s upplysningstjänst

5 195

3 230

3 696

Stöd och handledning socialtjänsten

3 002

–

–

Vetenskapliga kunskapsluckor***

6 307

5 589

6 211

Projekt som publicerats före 2017

2 344

12 181

33 542

78 989

66 518

61 588

summa

* Underlag lämnat till Socialstyrelsen. Projektet fortsätter som SBU Utvärderar.
** Underlag lämnat till Socialstyrelsen. Projektet fortsätter som SBU Bereder.
*** 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 2015–2017, tkr.
Projekt

Total
kostnad

Pågått
(år)

1 889

2016–2017

Avslutade projekt 2017
Arbetsmiljöns betydelse för hjärt-kärlsjukdom – exponering för kemiska ämnen
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

Demenssjukdom – underlag till riktlinjer

621

Diagnostik och behandling av endometrios – underlag till riktlinjer*

4 034

2017
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

5 374

2015–2016

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

872

2016

Fetalt alkoholsyndrom (FAS) och Fetala alkoholspektrumstörningar (FASD)

7 968

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

Avslutade projekt 2015
Behandling av depression hos äldre

4 240

2013–2015

Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga

9 929

2013–2015

Instrument för bedömning av suicidrisk

2 291

2014–2015

Tidig koordinerad utskrivning och fortsatt rehabilitering i hemmiljö för äldre efter stroke

2 258

2014–2015

Rehabilitering av äldre personer med höftfrakturer

2 543

2014–2015

Skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök

1 671

2014–2015

Arbetsmiljöns betydelse för hjärt-kärlsjukdom

5 487

2014–2015

Screening för bukaortaaneurysm

1 242

2015

Erfarenheter, upplevelser av bemötande och hjälp bland personer med självskadebeteende

1 562

2014–2015

Underhållsbehandling med nyare antipsykotiska läkemedel vid bipolär sjukdom

1 039

2014–2015

* Underlag lämnat till Socialstyrelsen. Projektet fortsätter som SBU Utvärderar.
** Underlag lämnat till Socialstyrelsen. Projektet fortsätter som SBU Bereder.
*** Underlag publicerat 2017.
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Metodutveckling
Metodutveckling och GRADE
SBU har under året fortsatt sin kontinuerliga metodutveckling som leds av
myndighetens metodgrupp. Den interna
kvalitets- och prioriteringsgruppen remitterar vid behov metodfrågor av principiell
karaktär till metodgruppen för utredning
och utveckling. Metodgruppen har under
året bland annat tillsatt en speciell grupp
som jobbat med utveckling av manualer
vid kvalitetsbedömning av studier. Detta
har resulterat i införandet av nya mallar för
bedömning av så kallad risk för bias (risk
för snedvridning av resultat) för till exempel
randomiserade studier (RoB 2.0).
För att bibehålla och stärka metodkompetensen på SBU har formen för metod
seminarier setts över under året. Utbildning
och vidareutbildning av myndighetens
projektledare sker löpande på tre nivåer: en
grundutbildning i metod som vänder sig
till nya projektledare, metodseminarier som
hålls av myndighetens egna specialintresserade projektledare och som ofta innehåller
moment av vidareutbildning, samt metodföreläsningar av inbjudna externa föreläsare.
Ett internt arbete med att se över och
optimera SBU:s tillämpning av GRADE
har påbörjats under 2017. Syftet med
arbetet är att säkerställa att SBU tolkar och
presenterar resultaten från översikterna på
det mest relevanta och användbara vis för
myndighetens målgrupper. SBU deltar även
i den internationella vidareutvecklingen av
GRADE-systemet och myndigheten leder
bland annat ett arbete om hur man bäst
tolkar och presenterar osäkerheter kring
nytta och risk med diagnostiska test. SBU är
även aktiv i internationella diskussioner om
hur resultat från synteser av forskning med
kvalitativ metodik kan göras mer användbara för beslutsfattare samt i utvecklingen
av GRADE-metodiken för att bedöma till
förlitligheten av dessa resultat.
årsredovisning för sbu 2017

Arbetet med underlag
till nationella riktlinjer
Under 2017 har SBU gjort ett utvecklingsarbete inriktat på myndighetens arbete med
underlag till nationella riktlinjer; specifikt
utarbetande av strategier för dokumentation av erfarenheter vid omfattande samverkansprojekt med en annan myndighet.
Under året har två workshopar anordnats
för samtliga som arbetat med underlag till
riktlinjerna inom SBU, för att ta tillvara
erfarenheter dels vid halvtid i projekten
dels direkt efter underlagen överlämnats till
Socialstyrelsen. Därtill har SBU anordnat
en gemensam workshop för projektledare
och ansvariga chefer inom SBU och Socialstyrelsen, där man tillsammans tagit tillvara
erfarenheter av samverkan och formulerat
vad som är viktigt att beakta vid framtida
liknande arbeten.
Utveckling inom funktionstillståndoch funktionshinderområdet
För att ytterligare intensifiera SBU:s arbete
inom funktionstillstånd- och funktionshinderområdet anställdes i juni 2017 en
sakkunnig inom området. De funktions
hinderpolitiska målsättningarna avseende
ökad jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället har inkluderats i SBU:s
arbete och området funktionstillstånd- och
funktionshinder har specificerats till att
omfatta, förutom social välfärd, områden
som arbetsliv och försörjning, utbildning,
hälsa och transport liksom teknikutveckling, kultur och fritid. Inom det sociala

Faktaruta 3.5 GRADE.
SBU använder GRADE, Grading of Recommenda
tions, Assessment, Development and Evaluation,
vilket är ett internationellt framtaget system för
evidensgradering av resultat från systematiska
översikter.
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Vetenskaplig informationsförsörjning
SBU:s informationsspecialister har arbetat
vidare med metodutveckling och fortsatt
arbetet med att på olika sätt utveckla och
effektivisera SBU:s process. Under året
har en utvärdering kring värdet av att
söka så kallad grå litteratur (så som till
exempel myndighetsrapporter, riktlinjer
och avhandlingar) inom ramen för några
av SBU:s projekt på socialtjänstområdet
påbörjats. Andra områden som särskilt
uppmärksammats är sökning av studier om
diagnostisk tillförlitlighet och studier om
sökning av ekonomiska analyser inom det
sociala området och andra multidisciplinära
områden.
Under året har arbetet med att identifiera
validerade sökfilter fortsatt. Arbete har även
gjorts för att utveckla en kompletterande
mall för granskning av hur informationssökningen har genomförts i litteraturöversikter som publicerats av andra forskare och
organisationer. Under 2017 har även rutiner
utvecklats för att identifiera och beställa
artiklar i fulltext i elektronisk form.
SBU:s informationsspecialister har vid
flera tillfällen under året gjort insatser i
form av workshopar och utbildningar för
att sprida kunskap om SBU:s metod om
litteratursökningar till systematiska översikter och om hur SBU arbetar med vetenskaplig informationsförsörjning.

foto: scandinav

välfärdsområdet omfattas ett flertal olika
lagområden såsom Lag (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS),
Socialtjänstlag (2001:453) (SoL) och Social
försäkringsbalk (2010:110). Aktörer finns
på både kommunal, regional och statlig
nivå.
Specifikt inriktade nätverk inom funktionstillstånd- och funktionshinderområdet är under etablering. Nätverksarbetet
fokuserar på yrkesgrupper och beslutsfattare inom stat, kommun och landsting,
noder inom funktionshinderforskning,
myndigheter med särskilt ansvar för funktionshinderfrågor liksom etablerade intresseorganisationer inom området. SBU:s
utvärderingsarbete omfattar målgrupper
med funktionstillstånd såsom dyslexi och
dyskalkyli samt personer med psykisk,
neuropsykiatrisk, intellektuell, sensorisk
och fysisk funktionsnedsättning.
Under 2017 har arbetet fortsatt med
att identifiera vetenskaplig kunskap och
kunskapsluckor avseende utredning och
insatser inom det sociala välfärdsområdet
för personer med funktionsnedsättning och
deras anhöriga. Under hösten påbörjades en
så kallad SBU Kommenterar av en internationellt publicerad rapport avseende effekt
av Supported Employment för personer
med funktionsnedsättning och nedsatt
arbetsförmåga.
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deltar hälsoekonomerna i undervisning
och kunskapsförmedling riktade till
nutida och framtida användare av SBU:s
resultat. Under år 2017 har myndighetens hälsoekonomer genomfört flertalet
föreläsningar och presentationer och
organiserat seminarier.
Projektadministration
Myndighetens projektadministratörer har
under 2017 slutfört ett arbete med att
sammanställa en handbok för projekt
administratörer. Syftet med handboken
är att kvalitetssäkra arbetsrutiner samt att
vara ett bra redskap för både nyanställda
såväl som för befintlig personal.
Handboken följer myndighetens
redan upparbetade projektprocess samt
kompletterar med ytterligare rutiner
som är specifika för administratörerna.
Samtliga projektadministratörer, GD-
sekreterare och registrator har varit involverade i arbetet och den skickades även
ut på remiss till utvalda representanter
för de olika avdelningarna på SBU.

foto: magnus glans

Hälsoekonomi
Under året har SBU:s hälsoekonomers
metod- och verksamhetsutveckling
främst skett genom SBU:s arbete med
underlag till Socialstyrelsens nationella
riktlinjer och socialtjänsten.
Hälsoekonomerna har även under
året initierat samarbeten som förstärker gruppens metodkunskaper om
ekonomiska utvärderingars roll inom
HTA-arbetet. Två hälsoekonomer utsågs
till medförfattare i en ny E
 UnetHTA
(European network for Health Technology Assessment) riktlinje om granskning av ekonomiska utvärderingar.
Kontakt har även etablerats med de
ansvariga för Campbell Collaboration
och Cochrane Economic Methods
Group och med en arbetsgrupp inom
GRADE-samarbetet.
Kunskap om hälsoekonomi och
SBU:s arbete med ekonomiska utvärderingar är en förutsättning för att SBU:s
hälsoekonomiska underlag ska framstå
som relevanta och lättillgängliga. Därför
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För att SBU:s arbete ska få genomslag och
bidra till en bättre vård och omsorg är det
en förutsättning att resultaten av myndighetens arbete sprids. Därför utvecklar SBU
ständigt sitt arbete med att sprida utvärderingarna så att dessa tillämpas i praktiken
och leder till önskade förändringar inom de
områden SBU är verksam.
Under 2017 har myndigheten särskilt
satsat på förbättrad sökfunktion, öppna
data, digital mediebank och aktiv medverkan vid fler konferenser och utbildningar
jämfört med tidigare år. De satsningar som
gjorts under 2017 beskrivs nedan.

Mediabank
Under året har SBU införskaffat en media
bank för att ge en komplett överblick av
myndighetens bilder och filmer. Mediabanken har anpassats efter myndighetens
behov så att den på ett välstrukturerat sätt
presenterar respektive bilds ursprung, rättig
heter och användning. För att lätt hitta
rätt filer har de kopplats till kategorier och
nyckelord som är relevanta för verksamheten. Mediabanken har väckt intresse från
övriga myndigheter i Rådet för styrning
med kunskap och har därför visats för samtliga kommunikationschefer.

Digital utveckling
Fokus för 2017 har varit att göra SBU:s
olika rapporter digitalt sökbara på bästa sätt
genom att använda nya kanaler och öppna
data. Fler delar av SBU:s webbplats har
under 2017 blivit tillgängliga som öppna
data; vetenskapliga kunskapsluckor, SBU:s
ordlista, pågående projekt samt SBU:s
publikationer4.
SBU har kompletterat den nuvarande
sökfunktionen för databasen för vetenskapliga kunskapsluckor med en avancerad
funktion som ger möjlighet att kombinera
fritextsökning med sökning på ämneskategorier, åldersgrupp, kön, källa och typ av
kunskapslucka.
Myndighetens digitala nyhetsbrev har
uppgraderats till en ny plattform under
året. Totalt skickades 19 digitala nyhetsbrev ut till cirka 7 000 prenumeranter med
en genomsnittlig öppningsfrekvens på 30
till 40 procent. Nyhetsbreven når brett till
yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården
samt allt fler inom socialtjänsten och funktionstillstånd- och funktionshinderområdet.

Sociala medier
Under år 2017 har SBU
fortsatt satsningarna på
sociala medier. Myndigheten utvärderade även
behovet av och möjligheterna till en podcast,
men valde att satsa på
kortare filmer för webb
och sociala kanaler. För
att på ett enkelt sätt
förklara olika budskap
från SBU:s rapporter
har SBU arbetat fram ett
nytt visuellt manér, så kallade piktogram, för användning vid inlägg av sociala
medier och processbeskrivningar.
Under hösten 2017 beslutade myndigheten att satsa på Facebook. Syftet var att
öka tillgängligheten och öppenheten, fram
för allt för de rapporter som vänder sig till
stora patientgrupper och yrkesverksamma
inom socialtjänsten och funktionstillståndoch funktionshinderområdet. SBU har
valt att satsa på utvalda projekt som passar

4
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För SBU:s PSI-data se www.sbu.se/sv/psidata
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Kommunikation
och spridning

till spridning på sociala medier. Myndighetens första inlägg Om bemötandet vid
osteoporos nådde 5 565 personer. I samband
med publiceringen kontaktades patient
företrädare och brukarorganisationer inom
området för att öka spridningen.
Under hösten 2017 har SBU:s Twitter
konto som mest haft närmare 50 000
visningar per månad. Som exempel kan
nämnas tre tweets som refererade till rapporten om barn i familjehem vilka tillsammans hade närmare 6 000 visningar. Under
hösten 2017 startade SBU även ett engelskt
Twitterkonto med internationella följare.
Antalet visningar av kontots tweets var cirka
10 000 per månad.
Rörlig media
SBU har under året fortsatt att arbeta med
film som en budskapskanal. Förutom korta
och längre filmer om myndighetens pågående projekt och slutsatser producerade
SBU även en film om hur det är att arbeta
på SBU5. Samtliga filmer finns på SBU:s
Youtubekanal6.
Webbplatsen www.sbu.se
SBU:s webbplats är myndighetens största
kommunikationskanal. Den är välbesökt
med 615 126 unika sessioner under 2017,
vilket är i linje med 2016 års besökarantal.
Besöken genererar många sidvisningar
(totalt för år 2017 var 1 521 276) och 2,5
sidor besöks i snitt.
Breddad kunskapsförmedling
via Wikipedia
SBU har under året utvecklat och intensifierat samarbetet med Wikipedia. Under
2017 anlitade myndigheten en Wikipedian-in-residence (Wikipedia-expert med
placering på myndigheten) som i samarbete med SBU:s medarbetare har fortsatt
att förmedla SBU:s resultat till en bredare

1 900
1 400
900

2015

2017

Figur 3.1 Antalet följare av SBU:s svenska
Twitterkonto fortsätter att öka.

målgrupp. Satsningen bestod av två interna
workshopar, samt komplettering och uppdatering av 56 artiklar på Wikipedia med
utgångspunkt från aktuella SBU-rapporter.
Svenska Wikipedia används ofta. Enbart
de uppslagsord som SBU har arbetat med
2017 visas sammantaget en miljon gånger
under ett år.
Texterna har genererat trafik till SBU:s
webbplats genom länkar till SBU-resultat
och fakta från rapporterna på Wikipedia.
Under perioden december 2016–december
2017 genererade länkningen nära 2 000
besök på SBU:s webbplats, varav 70 procent
(cirka 1 400 besök) avsåg nya användare
som inte besökt webbplatsen tidigare.
Nytt situationsanpassat intranät
Ett nytt intranät har tagits fram och har
integrerats under www.sbu.se. Medarbetare
kan nu nå intranätet från alla olika enheter,
så som dator, mobil och surfplatta.
SBU i media
Under 2017 har SBU skickat ut fem
pressmeddelanden till 100–300 mediala
kontakter per tillfälle. Utöver detta har
e-postutskick till utvalda redaktioner och
journalister gjorts för vissa nyheter. Störst
genomslag fick rapporten om att armfrak-

5

Filmen Att arbeta på SBU – en trivsam arbetsplats där du kan utvecklas:
www.youtube.com/watch?v=jqGb55UETAY

6

www.youtube.com/user/SBUkunskapscentrum
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turer opereras onödigt ofta. Den refererades
i både allmänna nyhetsmedier och medicinsk fackpress. Rapporten innehöll även
nyheter om bemötande vid osteoporos.
Övriga pressmeddelanden gällde rapporterna om ketamin vid svår depression,
kemiska gifter i arbetsmiljön och risken för
hjärt-kärlsjukdom, kunskapsluckor, samt
stöd för barn som placeras i familjehem.
I viktiga och kontroversiella frågor om
vårdkvalitet bidrar SBU också med evidens
i samhällsdebatten. Under 2017 har SBU
bidragit till debattinlägg i Läkartidningen
om virtuella läkarbesök respektive ketamin
vid svårbehandlad depression.

foto: elisabeth gustafsson

Konferenser, seminarier och mässor
Sammanlagt medverkade SBU vid 16 konferenser och mässor under år 20177. SBU
nådde totalt cirka 12 600 besökare under
dessa dagar, vilket är en dubblering jämfört
med 2016.

I samband med att SBU fyllde 30 år
arrangerade myndigheten en vetenskaplig
konferens med 150 deltagare. Temat för
konferensen var Utveckling och Utmaningar
– Evidensbaserade underlag för beslut i hälsooch sjukvården och socialtjänsten. Det pågick
7
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nio parallella seminarier anpassade till deltagarna. Syftet var att stärka samarbete och
samsyn kring utveckling av metoder.
SBU arrangerade även 2017 ett uppskattat frukostseminarium för 44 vetenskapsjournalister från olika typer av media.
Sex föreläsare förmedlade kunskap och
handfasta råd om att rapportera kritiskt om
metoder och insatser i vård och socialtjänst,
att bedöma tillförlitlighet i studier och
värdera statistik.
Riktad distribution
SBU har under 2017 i större utsträckning
distribuerat rapporterna med riktade digitala utskick till utvalda målgrupper jämfört
med tidigare år. Under året distribuerades
riktade mejlutskick till drygt 8 350 mottagare. Dessutom har 2 800 sammanfattningar och 1 050 rapporter skickats eller
personligen delats ut under året.
Vetenskap & Praxis sprider
kunskap till vård och omsorg
SBU:s tidning Vetenskap & Praxis ut
kommer fyra gånger per år och når stora
grupper av vård- och omsorgspersonal och
beslutsfattare. Tidningen är en viktig kanal
för att sprida kunskap om SBU:s resultat.
Upprepade undersökningar har visat att den
är uppskattad, har högt läsvärde i målgrupperna och att varje nummer läses av i snitt
två personer. Tidningen förklarar och levandegör SBU:s slutsatser, berättar om pågående projekt och marknadsför publicerade
SBU-rapporter, SBU-kommentarer och
svar från SBU:s upplysningstjänst.
Ett dubbelnummer producerades
med särskilt fokus på undermålig fakta
granskning i vetenskapliga tidskrifter och
vikten av att kunna läsa kritiskt. Under
året har unika artiklar lyft fram teman i

Psykisk (O)Hälsa – Samhällets barn & unga; Socionomdagarna; Svenska Psykiatri
kongressen; Socialchefsdagarna; den nationella hälsoekonomiska konferensen; Svensk
allmänmedicinsk kongress; Barnrättsdagarna; Kirurgveckan; Fragility Fracture Network;
Ortopediveckan; Prioriteringskonferensen; Kliniskt kunskapsstöd för primärvården;
Suicidprevention 2017; Nationell akademisk konferens, Nasjonalt utviklingssenter for barn
og unge, Norge; European Public Health Conference och HTAi 2017 Annual Meeting.
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olika SBU-rapporter och utöver ordinarie
svenska nummer producerades ett engelskt
specialnummer i samband med Health
Technology Assessment internationals
(HTAi) årliga internationella möte för
organisationer som arbetar med medicinsk
utvärdering.
Tabell 3.4 Distribution av SBU:s resultat via
Vetenskap & Praxis via olika facktidskrifter samt
direktprenumeranter 2017.
Tidskrift/mottagare

Antal exemplar
per nummer

Läkartidningen

46 500

Fysioterapi

13 200

Tandläkartidningen

8 500

Arbetsterapeuten

11 000

Dagens Samhälle

27 500

Omvårdnadsmagasinet

25 000

Socionomen

11 000

Direktprenumeranter

ca 2 550

Deltagare vid konferenser
summa

ca 1 150
146 400

Målgruppsanpassade
kunskapsstöd för allmänheten
SBU:s populärversion av rapporten om
förebyggande och behandling av förlossningsskador hos kvinnor spreds under 2017
via tidningen Kids & Family i totalt 40 000
exemplar. Tidningen delades ut gratis på
322 vårdenheter som väntrum på mödravårdscentraler, barnavårdscentraler, barnsjukhus, vårdcentraler samt 1 362 tand
läkarmottagningar i Stockholms län, samt
spreds på mässan Underbara barn i oktober
2017.
Den skrift för närstående till långvarigt
sjuka äldre, som SBU tidigare har tagit
fram på basis av sex av myndighetens
utvärderingsrapporter, har under perioden
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december 2016–december 2017 spridits
via broschyrställ på 600 vårdcentraler i
sammanlagt 22 000 exemplar.
Ett tidigare regeringsuppdrag till SBU
gällde det brittiska kunskapsstödet Bättre
behandling, som har spritts av SBU dels
digitalt på en egen webbplats som 1177
Vårdguiden länkar till, samt i bokform.
Under 2017 har ytterligare 3 500 exemplar
av boken tryckts för att hjälpa patienter,
närstående och andra intresserade att
bedöma om det finns något vetenskapligt
stöd för olika påståenden som sprids, till
exempel på internet, om nytta och risker
med olika behandlingar och levnadsvanor.
Klarspråk och utveckling av
användning av facktermer
Under året har mer än hälften av myndighetens medarbetare deltagit i den interna
utbildningen Klarspråk för alla! under två
halvdagar. Samtliga deltagare som besvarat
en uppföljande enkät värderade utbildningen högt. SBU har som målsättning att
göra myndighetens publikationer så lätt
överskådliga och tydliga som möjligt utan
att tumma på vetenskaplig relevans eller
exakthet.
SBU har under 2017 medverkat i en
referensgrupp till Socialstyrelsens arbete
med metadatamärkning av kunskapsdokument. Med utgångspunkt från två publicerade SBU-rapporter har myndigheten
också analyserat vilka övriga
terminologier och kontrollerade voka
bulärer utöver MeSH (Medical Subject
Headings) som borde användas vid märkning av SBU:s publikationer. I samarbete
med terminolog har SBU också granskat
tre publicerade utvärderingar för att se
hur facktermer och ordförklaringar kan
bli mer harmoniserat med vedertagna
källor.
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Kostnader för kommunikation
och spridning
I Tabell 3.5 ingår direkta kostnader, fördelade lönekostnader samt schablonmässigt
fördelade kostnader (indirekta kostnader).
Tabell 3.5 Totala kostnader för kommunikation och spridning vid SBU, tkr.
2017

2016

2015

IT-media

5 618

5 573

7 316

Informationsmaterial, utskick, nytryck

2 642

1 566

683

Rapporthantering, försäljning

1 612

963

1 373

Patientversioner och särtryck

2 112

2 155

1 241

Utställningar och mässor

2 562

2 000

797

403

338

205

Vetenskap & Praxis

Mottagarorganisationer

3 261

3 339

2 894

Massmedia, mediabevakning m.m.

1 216

1 118

1 441

284

464

112

Kommunikationsstrategi

–

452

558

Kunskapsstöd för vården

275

239

494

Kunskapsstöd för lekmän och allmänhet

424

232

523

–
20 409

416
18 855

192
17 829

Uppföljningar

foto: maskot/johnér

Socialtjänsten
summa
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Samverkan
Rådet för styrning med kunskap
SBU ingår som en av nio myndigheter i
Rådet för styrning med kunskap (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.
Myndighetsgemensam digital pilot
i samverkan med socialtjänsten

SBU ingår aktivt i projektgruppen för pilotprojektet för digital förnyelse och effektivare
kunskapsstyrning utifrån primärvårdens
behov. Inom ramen för projektet besöks
8 vårdcentraler och cirka 30 medarbetare
inom primärvården intervjuas. Målet är att
gemensamt ta fram digitala lösningar för
hur statliga kunskapsstöd kan underlätta
vardagen för till exempel distriktssköterskor
och läkare. Projektet inriktas särskilt på
området psykisk ohälsa hos äldre.
Våren 2018 ska projektgruppen presentera beprövade och testade koncept och
prototyper och ge förslag på fortsatt samverkan mellan myndigheterna utifrån behov
och digital förnyelse.
I projektgruppen ingår förutom SBU
även eHälsomyndigheten och Socialstyrelsen. SBU ingår även i projektets referensgrupp samt styrgrupp, där även Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och IVO
finns representerade.

Myndighetsgemensam
arbetsgrupp för patient- och
brukarorganisationers delaktighet

I slutet av 2016 tillsatte Rådet för styrning
med kunskap en myndighetsgemensam
arbetsgrupp med fokus på stärkt patientoch brukarinflytande och delaktighet i den
statliga styrningen med kunskap. Arbetet
har letts av SBU och samtliga myndigheter
inom rådet har varit representerade. Parall
ellt med arbetsgruppen har även en brukargrupp8 speglat myndighetsgruppens arbete,
men utifrån ett brukarperspektiv.
Denna samverkan ska leda till ökad
behovsanpassning av myndigheternas kunskapsstyrning och effektiv användning av
både patient- och brukarföreträdarnas samt
myndigheternas resurser. Arbetsgruppen
lämnade sin rapport till Rådet för styrning
med kunskap i oktober 20179. Efter att var
och en av myndigheterna har fattat beslut
om att anta policyn enligt arbetsgruppens
rapport kommer ett myndighetsgemensamt nätverk för brukarsamverkan att
tillsättas, för att främja erfarenhetsutbyte
och erfarenhetsspridning, samarbeten samt
omvärldsbevakning.
Inom Rådet för styrning med kunskap
träffas samtliga myndigheters kommunikationschefer regelbundet för att stödja
rådets strategiska satsningar genom samordnad kommunikation samt för att hålla
sig uppdaterade om respektive myndighets

8

NSPH – Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa; RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter; Diabetesförbundet; Funktionsrätt Sverige; samt PRO – Pensionärernas Riksorganisation.

9

Slutrapport till Rådet för styrning med kunskap, Patient- och brukarorganisationers
delaktighet i den statliga styrningen med kunskap, oktober 2017.
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verksamhet. När rapporten om patientoch brukarsamverkan var färdigställd
genomfördes en synkroniserad kommunikationsinsats, och en nyhet med rubriken
Nu stärks brukarnas inflytande i nio myndigheter publicerades på webben och via
nyhetsutskick av flera av myndigheterna.

Samverkan med patientoch brukarorganisationer
SBU startade ett internt projekt om brukarsamverkan år 2016 vilket kommer att
avslutas under 2018. Under 2017 har flera
aktiviteter genomförts för att förbättra
SBU:s rapporter och arbete genom ökad

foto: scandinav

Övrig samverkan och
myndighetsgemensamt arbete
Så som beskrivs i avsnittet Samverkan
forskningsråd, sida 23, samverkar SBU
med Forte om prioriteringsfrågor och
forskningsbehov, samt stöder Vetenskapsrådet bland annat genom att granska
forskningsansökningar för deras utlysning
för klinisk behandlingsforskning, och
aktivt delta i bedömningspanelen för att
belysa forskningsansökningarnas metodologiska styrkor och brister. Medarbetare
från SBU har även medverkat i expert
panelen för Vetenskapsrådets utvärdering
av den kliniska forskningens kvalitet avseende klinisk betydelse och samhällsnytta.
Myndigheten samverkar med Socialstyrelsen angående revidering av riktlinjerna
för tandvård. SBU har även tagit fram
litteraturunderlag till Socialstyrelsens
utvärdering av tandvårdsstöden och till
Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer för hud- och mjukdelsinfektioner.
Under 2017 har medarbetare från
SBU medverkat som sakkunnig i utred-

ningen Ny ordning för att främja god sed
och hantera oredlighet i forskning (SOU
2017:10), samt i referensgrupp för utredningen Samlad kunskap – stärkt handläggning (SOU 2017:25). Myndigheten har
även medverkat i arbetet med utredning
av en ny myndighet inom arbetsmiljöområdet, såväl under det förberedande
utredningarbetet som under organisationskommitténs arbete med att etablera en
myndighet i Gävle.
SBU är värd för Nätverket för hälso
ekonomi (NHE), där framför allt hälso
ekonomer från myndigheter, universitet
och privata sektorn ingår. Under 2017
har SBU anordnat åtta seminarier om
aktuella ämnen inom hälsoekonomi.
Myndighetens hälsoekonomer har även
anordnat en tematisk workshop för
statens hälsoekonomer från fem myn
digheter (Socialstyrelsen, Vårdanalys,
TLV, Folkhälsomyndigheten och NTrådet) och hållit en gemensam presentation med TLV om hälsoekonomi på
Medicinteknikdagarna.
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patient- och brukarsamverkan och former
har tagits fram för att underlätta att syste
matiskt kunna involvera patient- och
brukarrepresentanter i SBU:s verksamhet.
Myndighetens arbete med detta har lett till
att samverkan med patient- och brukar
organisationer har ökat under 2017.
För två av SBU:s projekt, som resulterade i rapporterna Fetalt alkoholsyndrom
(FAS) och Fetala alkoholspektrumstörningar
(FASD) – tillstånd och insatser och Insatser
för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familje
hemsplacerade barn, skedde samverkan
med brukare med hjälp av ett nytt strukturerat verktyg i syfte att få ett svenskt
brukar- och anhörigperspektiv i utvärderingen. SBU har översatt och anpassat
formuläret HTAi Patient Group Submission
Template10 och sedan anpassat det till de
två respektive projekten. Detta formulär
kan användas som frågeformulär eller
diskussionsunderlag vid intervjuer och
syftet är att samla in viktig information
från patient-, brukar- och anhörig-/när
ståendeorganisationer inom det område
som utvärderas.
Patient- och brukarsamverkan sker
också i ett projekt om prioritering av
kunskapsluckor inom området diagnostik,
prevention och behandling av förloss10

ningsskador hos kvinnor, som beskrivs i
avsnittet Brukarmedverkan och prioritering, sida 24.
SBU har också under året samverkat
inom ramen för en så kallad SBU Kommenterar; Intraoperativ strålbehandling
med Intrabeam som tilläggsbehandling vid
bröstcancer. Myndigheten hade löpande
kontakt med Bröstcancerföreningen
Amazona som deltog som sakkunnig i
arbetet och skrev en kommentar utifrån
deras perspektiv i rapporten. SBU har även
i andra projekt under året haft kontakt
med patient- och brukarorganisationer.
Till exempel i arbetet med SBU:s kartläggning Behandling och bedömning i rättspsykiatrisk vård, där fyra patient- och brukar
organisationer inom Nationell Samverkan
för Psykisk Hälsa (NSPH) samt riksföreningen Patienter och Anhöriga inom
Rättspsykiatrin (PAR) deltog.
Internationellt har SBU deltagit i forskningsprojektet om blödarsjuka, CoreHEM
(beskrivs i avsnittet Internationellt arbete
med vetenskapliga kunskapsluckor,
sida 24). Amerikanska och irländska
patientföreningar medverkar och SBU har
kontinuerligt samverkat med den svenska
patientföreningen Förbundet Blödarsjuka
i Sverige.

Formuläret har utarbetats av arbetsgruppen Interest Group on Patient and Citizen
Involvement, inom HTAi.
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Bland utbildningar som genomförts kan
nämnas:
• Utbildningar om litteratursökning
till systematiska översikter för informationsspecialister och medicinska
bibliotekarier, samt till universitetsbibliotekarier inom socialt arbete
och sociologi. Även utbildning om
informationssökning för evidens
baserad praktik för metodstödjare
och utvecklare inom socialtjänsten
i en kommun.
• Metodutbildning för doktorander
i omvårdnad och socialt arbete.
• Kurs i att ta fram systematiska översikter (systematic reviews) för doktorander inom vårdvetenskap.
• Hälsoekonomi för studenter vid
masterprogram i hälsoekonomi,
policy och management.
• En serie med seminarier för
metodutvecklare.
• Myndighetsgemensam utbildning om
att genomföra och använda systematiska översikter, för cirka 30 deltagare
från Forte, Myndigheten för delaktighet, Statens institutionsstyrelse,
Kriminalvården, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och SBU.
• Workshop om kvalitativ syntes.
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Målgruppsanpassade kunskapsstöd
för sjuksköterskor, allmänläkare
och arbetsmiljöansvariga
Under 2017 inledde SBU ett samarbete
med Svensk sjuksköterskeförening för att
ta fram ett utbildningsverktyg för kliniskt
verksamma sjuksköterskor på grundnivå.
Verktyget syftar till att stödja användningen
av evidens och främja kritisk reflektion
kring metoder som används i omvårdnadsarbetet. Det ska också kunna användas av
sjuksköterskestuderande. Planen är att det
textmaterial som tagits fram med SBU:s
hjälp ska vidareutvecklas under 2018 till ett
pedagogiskt verktyg som produceras och
sprids av Svensk sjuksköterskeförening.
SBU har också under 2016–2017
samarbetat med Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) för att sprida utbildningsmaterial för allmänläkare utifrån
SBU:s publikationer. På rekommendation
från SFAM:s utbildningsutskott har SBU
under 2016–2017 i samverkan med SFAM
publicerat två studiebrev för allmänläkare
om kritisk reflektion kring dels metoder för
diagnostik, dels behandlingsmetoder. Båda
har utgått från kunskapsstödet Testing Treat
ments (på svenska: Bättre behandling) som
har vidareutvecklats och lanserats av SBU,
både som webbplats och bok.

foto: anna edling

Utbildning för andra myndigheter
och organisationer
SBU har under 2017 utbildat cirka
1 100 personer i metod på högskolor,
universitet, myndigheter, i kommuner,
landsting och hos forskningsfinansiärer.
SBU:s informationsspecialister och hälso
ekonomer är vid sidan av projektledarna
mycket efterfrågade utbildare.
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Internationellt arbete
Europeiska nätverk
SBU är medlem i EU-kommissionens
nätverk, Health Technology Assessment
Network (HTAN). Den vetenskapliga och
metodologiska delen inom HTAN utgörs
av det europeiska nätverket EUnetHTA
där de svenska deltagande myndigheterna
är SBU, Läkemedelsverket och TLV. Inför
varje HTAN-möte samordnar SBU Sveriges
deltagande med Socialdepartementet och de
andra två myndigheterna.
Det övergripande målet för EUnetHTA
är att samordna medlemsländernas medicinska utvärderingsarbete. Samarbetet
har i Joint Action 3 pågått i ett år och är
delfinansierat av EU-kommissionen. För
närvarande pågår ett arbete med att ta
fram en plan för det fortsatta gemensamma
HTA-samarbetet i Europa efter 2019. SBU
deltar i två arbetsgrupper i Joint Action 3:
• Inom Work Package 6 arbetar SBU tillsammans med andra organisationer med
att ta fram en riktlinje för hur man kritiskt granskar ekonomiska utvärderingar.
SBU tittar särskilt på områdena överförbarhet (av ekonomiska resultat från en
kontext till en annan), intressekonflikter
och publikationsbias samt bidrar med
synpunkter även inom andra områden.
• SBU deltar även i Work Package 7 som
fokuserar på implementering och effekt
på nationell nivå av internationella

karta: jojje/colourbox

SBU samverkar internationellt
Enligt SBU:s instruktion ska myndigheten
vara kontaktmyndighet i internationella
frågor som rör utvärdering av medicinska
metoder och stödja såväl det europeiska
samarbetet som övrigt internationellt
samarbete. SBU, som är världens äldsta
HTA-organisation, har en stark roll bland
de utländska organisationer som arbetar
med medicinsk utvärdering och bidrar kontinuerligt till att utveckla det internationella
samarbetet. Ett viktigt syfte är bland annat
att undvika dubbelarbete.
Myndigheten har under 2017 deltagit på
flera internationella möten utomlands samt
tagit emot utländska studiebesök på SBU.
Vid den 10:e Europeiska Folkhälsokonferensen i Stockholm, höll SBU i ett förseminarium där myndighetens HTA-metodik
beskrevs för ett dussintal internationella
deltagare.
Under 2017 har SBU gått med i ett
informellt internationellt nätverk av forskningsfinansiärer, Ensuring Value in Research
(EViR). Arbetet inom detta nätverk rör
frågor inom SBU:s arbete kring vetenskapliga kunskapsluckor. SBU har också under
året deltagit i det internationella forskningsprojektet om blödarsjuka, CoreHEM. Läs
mer om dessa i avsnittet Internationellt
arbete med vetenskapliga kunskapsluckor,
sida 24.
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HTA-rapporter och verktyg. Den första
avrapporteringen av inledande aktivitet
publicerades under 2017. Slutrapporten finns tillgänglig på EUnetHTA:s
webbplats11.
Internationella nätverk
och organisationer
INAHTA, International Network of Agencies for Health Technology Assessment,
är en global organisation för medicinsk
utvärdering som bildades 1993. Nätverkets
funktion är att optimera användningen
och internationellt sprida det arbete som
utförs i de olika medlemsorganisationerna.
Nätverkets 49 medlemmar kommer från 30
länder. Sedan 2014 är SBU vice ordförande
i INAHTA:s styrelse.
HTAi, Health Technology Assessment international, är den internationella
vetenskapliga föreningen i vilken SBU är
medlem. Den har drygt 1 000 medlemmar
från hela världen. Vid 2017 års konferens i
Rom bidrog SBU med flera presentationer
och workshopar.
Under 2017 har SBU också deltagit i
följande arbetsgrupper: Patient and Citizen
Involvement (och dess subgrupp Methods
and Impact), Ethics (gemensam för HTAi
och INAHTA), Disinvestment and Early
Awareness samt Information Resources.
SBU deltar i HTAi Policy Forums
årligen återkommande tredagarsmöte, som
2017 hölls i Barcelona.
Cochrane Collaboration är ett globalt
oberoende nätverk som sammanställer medicinsk forskning och publicerar systematiska
översikter. Nätverkets medlemmar är hälsooch sjukvårdspersonal, forskare, patientföreträdare samt andra intressenter. Cochranes
årliga konferens anordnades 2017 tillsammans med flera andra organisationer, bland
annat Campbell Collaboration, i ett gemensamt Global Evidence Summit. SBU bidrog
11
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med ett flertal presentationer och poster
presentationer vid detta möte.
Campbell Collaboration, som kan
betraktas som Cochranes motsvarighet för
det sociala området, har visat stort intresse
för ett närmare samarbete med SBU. Bland
annat bjöds SBU under våren in till en konferens för att diskutera samarbete och under
hösten besöktes SBU av en representant för
fortsatt diskussion.
Den internationella arbetsgruppen
GRADE Working Group som startades år
2000 har utvecklat GRADE, det system
för evidensgradering som i stort sett alla
HTA-organisationer tillämpar. SBU har
flera aktiva deltagare i arbetsgruppen och
deltog vid de två internationella möten
som anordnats under 2017.
SBU är sedan 2015 svensk fokalpunkt
avseende HTA för Världshälsoorganisa
tionen (WHO). WHO har nyligen omorganiserat sin verksamhet där en ny enhet
för prissättning och subventionering till
exempel delas mellan läkemedel och medicinteknik, vilket också påverkar deras
HTA-satsning. SBU har under 2017 haft
en stödjande roll i uppbyggnadsarbetet av
HTA, initierat av WHO:s regionkontor
i regionen mellanöstern och Nordafrika,
WHO EMRO.
Kostnader för internationellt arbete
I Tabell 3.6 ingår direkta kostnader, fördelade lönekostnader samt schablonmässigt
fördelade kostnader (indirekta kostnader).
Tabell 3.6 Totala kostnader för internationellt
arbete, tkr.
2017

2016

2015

EUnetHTA

210

292

1 606

INAHTA

362

320

171

1 957

1 820

1 422

2 529

2 432

3 199

Övrig internationell
samverkan
summa

http://www.eunethta.eu/news/analysis-hta-and-reimbursementprocedures-eunethta-partner-countries-final-report
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Personal och
kompetensförsörjning
SBU:s personal
Den 31 december 2017 hade SBU 85 an
ställda. Under året har två personer slutat
och 19 personer anställts12. Två personer
har varit tjänstlediga för att prova annan
statlig anställning, varav en kom tillbaka i
mitten av 2017. Under de kommande fem
åren når 11 anställda pensionsåldern, varav
flera är läkare.
SBU har under 2017 satsat på att höja
kompetensen inom klinisk erfarenhet och
socialtjänstområdet, bland annat genom
anställning av utbildade inom området.
Under året har också en satsning gjort på
att höja kompetensen inom socialtjänst
området, genom att anställda har varit
med på seminarier och andra kurser.
Kompetensförsörjningen under året
har bland annat inriktats mot att höja
kunskapen om den statliga värdegrunden,
bland annat gjordes det en riktad satsning
under personaldagarna, då fokus i första
hand låg på mångfald och jämställdhetsfrågan. Denna satsning har sedan följts
upp genom diskussioner på avdelningsnivå, i vissa fall genom utgångspunkter i
de dilemman som Statskontoret tagit upp
som diskussionsfrågor.
Beredskapsjobb och praktikplatser
SBU:s arbete med moderna beredskaps
jobb i staten och praktikplatser till nyan
lända personer respektive personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga, redovisas i avsnittet Moderna
beredskapsjobb, praktik för nyanlända
och personer med funktionsnedsättning,
sida 16. SBU har under 2017 tagit emot
tre personer inom satsningen Praktik i
staten, varav en person har erbjudits fort12

satt anställning enligt villkorsavtalet VASA.
I övrigt är SBU öppen för att ta emot
praktikanter från till exempel Karolinska
Institutet (KI), även övriga studenter som
behöver praktik har tagits emot. SBU har
tagit emot två praktikanter från KI under
2017.

SBU totalt
47 år

Män
52 år

Kvinnor
46 år

Figur 3.2 Medelålder för anställda på SBU.

Nya lokaler
Genom att antalet anställda ökade under
2017 tvingades SBU att se sig om efter
utökning av lokalerna. Det ledde till att
SBU sedan hösten 2017 har en särskild
avdelning med konferenslokaler som nås
direkt från entréplan. Genom denna satsning möjliggjordes flera arbetsplatser i ordinarie lokaler. Då de nya lokalerna är något
större kommer även flera möten att kunna
hållas i SBU:s egna lokaler.
Under året har SBU också gjort en
särskild kartläggning av hur personalen
upplevt flytten till nya lokaler som skedde
2016, och i och med detta en övergång
från cellkontor till öppet landskap. Kartläggningen skedde i samarbete med företagshälsovården och visade att majoriteten
trivs väldigt bra på myndigheten. SBU har
även uppdragit åt en konsult att göra en

Inkluderar föräldravikariat och visstidsanställning.
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kartläggning av hur personalen upplevt
de förändringar som skett inom organisationen i och med myndighetens utökade
uppdrag från och med 2015. Resultatet
av denna kartläggning delgavs personalen
under hösten och har sedan diskuterats på
avdelningsnivå och kommer att fortsätta
ge effekter under 2018.
Former för verksamhetsstyrning
SBU har sett över sina former för verksamhetsstyrning under 2017. Detta har bland
annat möjliggjorts genom ett inlån av en
person från Socialstyrelsen. På så vis har
diskussioner hållits kring översyn av SBU:s
arbetsordning och verksamhetsplanering
med mera.

foto: magnus glans

Agenda 2030
I 2017 års verksamhetsplan satte SBU upp
mål som riktar sig mot tre av de globala
målen inom Agenda 2030; mål 7 Hållbar
energi för alla, mål 10 Minskad ojämlikhet

och mål 13 Bekämpa klimatförändringen.
Denna satsning kommer att fortsätta under
2018.
Myndigheten har sett över belysning
och energiförbrukning och har infört en
webbapplikation, Green fingerprint, som
är tillgänglig för samtliga anställda. Där
kan man följa elförbrukningen i lokalerna
i realtid, få förslag på hur man kan minska
elanvändningen och se hur energibespar
ingarna påverkar koldioxidutsläppen.
När det gäller mål om minskad ojämlikhet har formuleringar i rekryteringsannonser setts över för att försöka öka
andelen anställda inom underrepresenterade
grupper, och som nämns ovan har en personaldag ägnats åt att gemensamt diskutera
hur SBU ytterligare ska arbeta för ökad
jämställdhet och mångfald.
Under hösten skedde en särskild
satsning med anledning av kampanjen
#metoo. Denna kommer att fortsätta
under 2018.
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Verksamhetens totala
kostnader och intäkter
Tabell 3.7 Finansiering av verksamheten, anslag och externa medel under 2017, tkr.
Ingående
balans

Tillkommit
2017

Förbrukat
2017

Utgående
balans

81 560
81 560

83 122
83 122

667
667

1 000

1 000

0

Anslag
Anslag (Not 7)
summa

2 229*
2 229

Externa medel
Regional HTA-samverkan

0

Nyföddhetsscreening**

0

590

590

0

Nationella riktlinjer

0

5 000

5 000

0

Rättspsykiatri

0

2 300

2 300

0

Psykisk ohälsa

0

5 000

5 000

0

Socialtjänstlagen

0

1 500

1 500

0

Värdebaserad vård
EUnetHTA
summa
summa

0

1 000

1 000

0

422
422

0
16 390

150
16 540

272
272

2 651

97 950

99 662

939

* Av utgående balans 31 december 2016 om 3 936 har 1 706 återbetalats 2017.
** Intäkter från Socialstyrelsen. 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 2017 utgör ett påslag
med 65 procent.
Tabell 3.8 Totala kostnader uppdelat på verksamhetens olika områden, tkr.
2017

2016

2015

Projektverksamhet

78 989

66 518

61 588

Informationsspridning

20 409

18 855

17 829

2 529
101 927

2 432
87 805

3 199
82 616

Internationell samverkan
summa
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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 2017
uppgår till 65 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.
2017

2016

2015

Projektverksamhet

47 845

40 645

38 194

Informationsspridning

12 362

11 521

11 057

Internationell samverkan
summa

1 532
61 739

1 486
53 652

1 984
51 235

5 116

4 336

6 366

831

705

793

Kansli och gemensamt
summa

34 241
40 188

29 112
34 153

24 222
31 381

summa

101 927

87 805

82 616

Direkta kostnader

Gemensamma kostnader
Lokaler
Nämnd och råd

Tabell 3.10 Finansiering uppdelat på verksamhetens olika områden, tkr.
2017
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2016

2015

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

78 989

62 599

16 390

66 518

59 282

7 236

61 588

43 423

18 165

Informations
spridning

20 409

20 409

–

18 855

18 855

–

17 829

17 829

–

Internationell
samverkan
summa

2 529

2 379

150

2 432

2 405

27

3 199

2 796

403

101 927

85 387

16 540

87 805

80 542

7 263

82 616

64 048

18 568
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Ekonomisk
redovisning

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

Sammanställning av
väsentliga uppgifter
Not

2017

2016

2015

2014

2013

Beviljad låneram

3 000

2 500

3 000

3 000

5 000

Utnyttjad låneram

2 451

2 037

293

434

828

2 200

1 200

2 200

2 200

2 200

0

0

0

0

0

Ränteintäkter

12

14

0

86

103

Räntekostnader

90

78

35

0

0

673

4 284

1 769

898

1 416

2 282

2 230

1 878

1 586

1 560

Utnyttjad anslagskredit

0

0

0

0

0

Beviljad anslagskredit 09 01 02 ap.2

–

0

0

0

0

Utnyttjad anslagskredit

–

0

0

0

0

667

3 936

4 456

335

3 453

82 st

71 st

60 st

58 st

56 st

Låneram

Räntekonto Riksgäldskontoret
Beviljad kontokredit
Maximalt utnyttjad kontokredit

Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter 4§ Avgiftsförordningen
Anslagskredit
Beviljad anslagskredit 09 01 02 ap.1

Anslagssparande
Utgående överföringsbelopp

7

Personal
Medelantalet anställda
Årsarbetskrafter
Driftskostnad per årsarbetskraft
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77 st

68 st

57 st

54 st

52 st

1 317

1 282

1 443

1 494

1 464
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Resultaträkning
Not

2017

2016

83 123

77 582

2 714

4 284

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra ersättningar

1

Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter
summa

16 078

5 925

2

12
101 927

14
87 805

3

–74 148

–60 113

–5 567

–4 774

–21 702

–22 330

–90

–78

–420
–101 927

–510
–87 805

0

0

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

Not

2017-12-31

2016-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet

4

242

0

Maskiner, inventarier installationer m.m.
summa

5

2 209
2 451

2 030
2 030

80

30

Fordringar hos andra myndigheter

573

1 580

Övriga kortfristiga fordringar
summa

1
654

4
1 614

Fordringar
Kundfordringar

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
summa

6

2 202
2 202

1 642
1 642

Avräkning med statsverket

7

–419

–3 687

Behållning räntekonto Riksgäldskontoret
summa

16 212
16 212

16 696
16 696

summa tillgångar

21 100

18 295

2017-12-31

2016-12-31

Kassa och bank

Kapital och skulder

Not

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

256

0

Övriga avsättningar
summa

317
573

191
191

Skulder
Lån i Riksgäldskontoret

8

Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder

2 451

2 037

2 745

2 360

6 654

5 089

2 178
14 028

1 634
11 120

Upplupna kostnader

6 227

4 865

Oförbrukade bidrag

272

733

0
6 499

1 386
6 984

21 100

18 295

Övriga kortfristiga skulder
summa

9

Periodavgränsningsposter

10

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

Ingående
överföringsbelopp

Årets till
delning
enligt
reglerings
brev

Indragning

Totalt
disponibelt
belopp

Utgift

Utgående
överförings
belopp

Not

9 1:2 ap 1

3 936

81 560

1 706

83 790

83 123

667

7

Redovisningsprinciper
SBU:s årsredovisning är upprättad i enlighet med Förordning om myndigheters 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 2017-12-31.
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 livs-

52

längd 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.
2017

2016

125

111

Konsultuppdrag

673

2 078

Övriga intäkter*
summa

1 916
2 714

2 095
4 284

Rapportförsäljning

* 1 386 år 2017 samt 1 694 år 2016 avser ersättning
för flyttkostnader från tidigare fastighetsägare.

Not 3 Kostnader för personal.
2017

2016

46 593

38 060

varav avser till
styrelse samt ej
anställd personal

4 117

3 735

Övriga
personalkostnader
summa

27 555

22 053

74 148

60 113

Lönekostnader
(exklusive avgifter
och premier)

Not 2 Finansiella intäkter och kostnader.
2017

2016

12

14

12

14

Räntekonto hos
Riksgäldskontoret

87

78

Övriga finansiella
kostnader
summa

3

0

90

78

Finansiella intäkter
Lån hos
Riksgäldskontoret
summa
Finansiella kostnader

årsredovisning för sbu 2017

53

Balansräkning
Not 4 Förbättringsutgift på annans fastighet.

Not 6 Periodavgränsningsposter.

2017-12-31 2016-12-31

2017-12-31 2016-12-31
Förutbetald hyra

Anskaffningsvärde
Ingående balans

0

750

Årets anskaffningar

260

0

Årets utrangering
utgående balans

0
260

–750
0

Övriga förutbetalda
kostnader
utgående balans

1 364

1 067

838

575

2 202

1 642

Ackumulerad avskrivning
0

–750

Årets avskrivningar

Ingående balans

–18

0

Årets utrangering
utgående balans

0
–18

750
0

bokfört värde

242

0

Not 7 Avräkning med statsverket.
2017-12-31 2016-12-31
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans

–3 936

–4 456

Redovisat mot anslag

83 123

77 655

–79 854

–77 135

–667

–3 936

Anslagmedel som
tillförts räntekontot
summa skulder
Not 5 Inventarier och övriga anläggningstillgångar.
2017-12-31 2016-12-31
Anskaffningsvärde
Ingående balans
anskaffningsvärde

2 684

7 276

Årets utrangering

0

–6 847

580
3 264

2 255
2 684

Årets anskaffningar
utgående balans

Fordran avseende semesterlöneskuld
som inte redovisats mot anslag
Ingående balans

248

321

Redovisat mot anslag
under året enligt
undantagsregeln
summa

0

–73

248

248

summa avräkning
med statsverket

–419

–3 688

Ackumulerad avskrivning
Ingående balans

–654

–6 983

Årets utrangering

0

6 853

Korrigering tidigare
års avskrivning

0

–14

Årets avskrivningar
utgående balans

–401
–1 055

–510
–654

bokfört värde

2 209

2 030

Not 8 Skuld till Riksgäldskontoret.
2017

2016

Låneram

3 000

2 500

Ingående skuld

2 037

293

840

2 254

–426
2 451

–510
2 037

Lån upptagna
under året
Årets amorteringar
utgående balans
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Not 9 Övriga skulder.

Not 11 Anställdas frånvaro på grund av sjukdom.
2017-12-31 2016-12-31

Personalens källskatt

1 862

1 624

Övriga skulder
utgående balans

316
2 178

10
1 634

Grupp
Total sjukfrånvaro
i förhållande till
den sammanlagda
arbetstiden

2,1 %

2,6 %

Kvinnor

2,5 %

3,1 %

Män

0,8 %

0,3 %

0%

0%

2,8 %

3,5 %

Anställda under 30 år
Anställda 30–49 år

Not 10 Periodavgränsningsposter.
2017-12-31 2016-12-31
Upplupna kostnader
Upplupna
semesterlöner

5 008

3 808

Upplupna övriga löner

725

744

Övriga upplupna
kostnader
summa

494

313

6 227

4 865

2017-12-31 2016-12-31

Anställda över 49 år
Andelen av total sjuk
frånvaro som har varat
sammanhängande i en
period om 60 kalender
dagar eller mer

1,2 %

1,2 %

30,1 %

31,8 %

Not 12 Kön- och åldersfördelning av anställda.
Oförbrukade bidrag
Oförbrukade bidrag
inomstatliga (förbrukas
inom 3 månader 2017)

0

310

Bidrag från icke statliga
organisationer
summa

272

423

272

733

Förutbetalda intäkter
Förutbetalda intäkter
summa

0
0

1 386
1 386

utgående balans

6 499

6 984

årsredovisning för sbu 2017

Grupp

2017

2016

Kvinnor

82 %

80 %

Män

18 %

20 %

Anställda under 30 år (1)

1%

1%

Anställda 30–49 år (53)

65 %

61 %

Anställda över 49 år (28)

34 %

38 %
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Not 13 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

1 101 429 kr

–

Nämnd
Peter Allebeck

IQ-initiativet AB

Heike Erkers

12 250 kr

–

Eva Franzén

14 500 kr

–

Vesna Jovic

0 kr

Jan-Ingvar Jönsson

KPA AB
SOS Alarm Sverige AB

2 250 kr

–

Lars-Torsten Larsson

14 500 kr

–

Kerstin Nilsson

32 500 kr

–

Stig Nyman

10 000 kr

–

0 kr

–

Lars Ohly
Lars Oscarsson

14 500 kr

–

Jenny Rehnman

2 250 kr

–

Nina Rehnqvist

32 500 kr

Sineva Ribeiro

4 500 kr

Insynsrådet Skolinspektionen
Ardanza ll AB
–

Heidi Stensmyren

12 250 kr

Appendix AB
Läkartidningen AB

Anders Sylvan

14 500 kr

–

2 250 kr

–

Magnus Wallinder
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0 kr
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5

Beslut

Beslut om årsredovisningen för SBU 2017 har fattats den
20 februari 2018 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 20 februari 2018

susanna axelsson
generaldirektör

årsredovisning för sbu 2017
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6

Förkortningar

CAMTÖ – Centrum för evidensbaserad
medicin och utvärdering av medicinska
metoder i region Örebro län
EUnetHTA – European network
for Health Technology Assessment
Forte – Forskningsrådet för hälsa,
arbetsliv och välfärd
FoU – Forskning och utveckling
GRADE – Grading of Recommendations,
Assessment, Development and Evaluation
(internationellt system för att klassificera
styrkan på vetenskapligt underlag)
HTA – Health Technology Assessment
(utvärdering av metoder inom hälso- och
sjukvård)

HTA-O – Health Technology Assessment
inom odontologi
INAHTA – International Network
of Agencies for Health Technology
Assessment
IVO – Inspektionen för vård och omsorg
LSS – Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade
RoB 2.0 – Risk of Bias 2.0. Mall för
granskning av randomiserade kontrollerade
studier från Cochrane Collaboration
SKL – Sveriges Kommuner och Landsting
TLV – Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket

HTAi – Health Technology Assessment
international
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7

Bilagor

Bilaga 1. Ledamöter i SBU:s nämnd
Ordförande
Kerstin Nilsson (fr.o.m. 2017-07-01)
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
Docent, utvecklingsdirektör,
Statens institutionsstyrelse
Vesna Jovic (fr.o.m. 2017-05-16)
Verkställande direktör,
Sveriges Kommuner och Landsting
Jan-Ingvar Jönsson
Professor, huvudsekreterare,
Vetenskapsrådet
Lars-Torsten Larsson
Docent, avdelningschef, Socialstyrelsen
Stig Nyman (t.o.m. 2017-09-13)
Tidigare ordförande Handikappförbunden
(Funktionsrätt Sverige)

årsredovisning för sbu 2017

Nina Rehnqvist
(t.o.m. 2017-06-30)
Adjungerad professor, Karolinska Institutet

Lars Ohly
(fr.o.m. 2017-09-14)
Ordförande, Funktionsrätt Sverige
Lars Oscarsson
Professor, Ersta Sköndal högskola
Jenny Rehnman
(fr.o.m. 2017-09-14)
Filosofie doktor, avdelningschef,
Socialstyrelsen
Sineva Ribeiro
Ordförande, Vårdförbundet
Heidi Stensmyren
Ordförande, Sveriges läkarförbund
Anders Sylvan
Medicine doktor,
landstingsdirektör, 
Västerbottens läns landsting
Magnus Wallinder
(fr.o.m. 2017-05-01)
Förvaltningschef, Socialförvaltningen,
Ljungby kommun
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Bilaga 2. Ledamöter i
SBU:s vetenskapliga råd
SBU:s vetenskapliga råd Brage
Lars Hansson, ordförande
Professor, Institutionen för hälso
vetenskaper, Lunds universitet
Christel Bahtsevani
Vicedekan, Fakulteten för hälsa
och samhälle, Malmö universitet
Per Carlsson
Professor emeritus, avdelningen
för hälso- och sjukvårdsanalys,
Linköpings universitet
Björn-Erik Erlandsson
Professor, Senior Advisor,
Kungliga Tekniska högskolan
Arne Gerdner
Professor, Hälsohögskolan Jönköping
Lennart Iselius
Docent, Karolinska Institutet
SBU:s vetenskapliga råd Eira
Kjell Asplund, ordförande
Professor emeritus, ordförande för
Statens medicinsk-etiska råd

Lars Sandman
Professor, föreståndare, Prioriterings
centrum, Institutionen för medicin
och hälsa, Linköpings universitet
Britt-Marie Stålnacke
Professor och överläkare, Neuro-huvud-hals
centrum, Norrlands universitetssjukhus,
och Institutionen för samhällsmedicin och
rehabilitering, Umeå universitet
Svante Twetman
Professor, Faculty of Health and
Medical Sciences, Köpenhamns
universitet, Danmark

Ingemar Engström
Professor, överläkare, Örebro universitet

Henrik Andershed
Professor, Örebro universitet

Nils Feltelius,
Docent, senior vetenskaplig rådgivare,
Läkemedelsverket

Kristina Bengtsson Boström
Docent, Lunds Universitet,
Distriktsläkare

Ylva Nilsagård
Docent, utvecklingschef
hälso- och sjukvården Region Örebro län

Christina Bergh
Professor, överläkare, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset Göteborg,
HTA-centrum Västra Götaland

Katarina Steen Carlsson
Docent, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, Lunds universitet, HTA Skåne

Anna Ehrenberg
Professor, Högskolan Dalarna
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Mussie Msghina
Docent, överläkare, Karolinska universitets
sjukhuset och Institutionen för klinisk
neurovetenskap, Karolinska Institutet

Sten-Åke Stenberg
Professor, Institutet för social forskning,
Stockholms universitet
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www.sbu.se • twitter: @sbu_se • telefon: 08-412 32 00
facebook.com/sbukunskapscentrum

