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

inom socialtjänsten och funktions
hinderområdet arbetar vi tillsammans med
representanter från andra myndigheter
och kommuner i de regionala stödstruk
turerna. Det har skett en stark utveckling
i dessa samarbeten under året, något som
är mycket glädjande.
På myndigheten ser vi goda möjligheter
till ett tidigare och bättre genomslag för

årsredovisning för sbu 2019

SBU:s resultat i verksamheterna. Under
året har vi stärkt vår kompetens inom
socialtjänstområdet vilket ger oss ytter
ligare energi i arbetet framöver.
de rapporter som myndigheten
färdigställt under 2019 speglar det breda
uppdraget. En utvärdering gäller till
exempel metoder för att åtgärda sten
i de djupa gallgångarna medan en annan
rapport kartlägger kunskapsläget för
utredning och insatser inom området
funktionstillstånd och funktionshinder.
Oavsett ämnet för en SBU-rapport, är
processerna för arbetet alltid systema
tiska och transparenta och följer SBU:s
handbok.
sbu är beroende av goda kontakter
och stöd från omvärlden och jag vill
tacka SBU:s nämnd och vetenskapliga
råd, liksom externa sakkunniga för
ert arbete 2019. Ett stort tack också
till alla engagerade och professionella
medarbetare!

susanna axelsson
generaldirektör
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i varje möte med patienter eller brukare
vill vi bidra till att ge medarbetare inom
vård och omsorg bästa tillgängliga underlag
för insatser och metoder. På detta sätt
stödjer SBU:s rapporter en säker, effektiv
och jämställd vård och omsorg. Kunskap
från SBU ska vara en trygg källa att lita på,
också för att motverka faktaresistens.
Under 2019 har vi fortsatt att utveckla
vår samverkan, framför allt med Social
styrelsen och regionernas struktur för kun
skapsstyrning. SBU:s rapporter är en viktig
del av den statliga styrningen med kunskap,
och vi har haft kontinuerlig kontakt med
andra myndigheter för att det samlade bud
skapet från staten ska vara samstämmigt
och anpassat till målgrupperna.
För att rapporterna ska vara användbara
behövs en dialog med dem som ska föra
resultaten vidare. Inom regionernas struktur
för kunskapsstyrning har SBU blivit särskilt
tillfrågat att berätta om vår verksamhet.
Vi deltar också i det strategiska arbetet
i systemet genom att vara representerade
i styrgruppen för Partnerskapet till
stöd för kunskapsstyrning inom hälsooch sjukvården och i dess taktiska
samordningsgrupp.
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SBU förbättrar
vård och omsorg

Hur påverkar SBU:s rapporter kunskapsnivå och praxis inom hälsooch sjukvård och socialtjänst? Har resultaten av våra utvärderingar
nått ut, och hur har de i så fall tagits emot? I detta avsnitt ges några
exempel på hur kunskap från SBU:s rapporter påverkar vård
och omsorg.
Underlag till nationella riktlinjer
och screeningprogram
Kunskap som tas fram inom den stat
liga kunskapsstyrningen ska kunna göra
skillnad och förbättra praxis. Rådet
för styrning med kunskap (förordning
2015:155) ska verka för att styrningen
med kunskap är samordnad, effektiv och
målgruppsanpassad. SBU:s uppdrag är
att ha ett samlat ansvar för de vetenskap
liga kunskapsöversikter som behövs, till
exempel arbeta fram underlag för natio
nella riktlinjer och nationella screening
program från Socialstyrelsen. På så sätt
kan SBU:s resultat direkt omsättas i prak
tisk verksamhet. Under 2019 har Social
styrelsen gett ut nationella riktlinjer för
vård av epilepsi som bland annat bygger
på SBU:s underlag. Genom de nationella
riktlinjerna kan SBU:s resultat få brett
genomslag och bidra till förbättrad
epilepsivård. SBU har också bidragit
till Socialstyrelsens nya rekommendation
om screeningprogram som gavs ut under
2019, screening för 24 medfödda sjuk
domar hos nyfödda barn.
faktaruta 1.1 Kort om SBU.
SBU granskar aktuell och välgjord forskning.
Vi tar reda på vilken effekt olika metoder och
insatser har, om det finns några risker eller etiska
problem och vad som gör mest nytta för pengarna
inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård,
socialtjänst, funktionstillstånd och funktionshinder
samt arbetsmiljö.
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Förbättrad patientnära
och praktiknära forskning
SBU skapar också förutsättningar för en
förbättrad patientnära och praktiknära
forskning genom att förmedla veten
skapliga kunskapsluckor till forskare
och forskningsfinansiärer. Under 2019
togs 16 kunskapsluckor bort ur SBU:s
databas som samlar vetenskapliga kun
skapsluckor, eftersom ny forskning hade
besvarat frågorna.
Uppföljning av SBU-rapporters
mottagande och genomslag
För att följa upp hur några av SBU:s
rapporter tagits emot av vård och omsorg,
genomfördes 2019 ett projekt som gällde
fem utvalda rapporter som publicerades
under åren 2015–2018. Ett antal frågor
ställdes till minst fem personer för respek
tive område, exempelvis verksamma inom
relevanta professioner. Projektet bygger
på stickprov och resultaten går inte att
generalisera utan ger bara en indikation
på omvärldens uppfattning.
Det samlade intrycket av intervjuerna
är att SBU:s rapporter är uppskattade,
tungt vägande forskningsreferenser som
tas på allvar av yrkesverksamma inom
vård och socialtjänst, och som ofta skapar
diskussion. De bidrar också ofta till att
fler söker metoden eller insatsen som
lyfts fram av en SBU-rapport. Rappor
terna upplevs som byggstenar för den
fortsatta utvecklingen framåt.
årsredovisning för sbu 2019
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SSRI = Selektiva serotoninåterupptagshämmare,
en grupp antidepressiva läkemedel.
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Rapporten Behandling av armfraktur
hos äldre från 2017 nämns ofta i kirurgers
diskussioner, enligt intervjupersonernas
kommentarer. Valet av behandlingsmetod
– operation eller ej – bestäms i hög grad
av läkaren, men operation är inte lika
självklart längre.
Rapporten om behandlingsfamiljer för
ungdomar med allvarliga beteendepro
blem publicerades så nyligen som 2018.
Den visade lovande resultat för den modell
som kallas Treatment Foster Care Oregon
(TFCO). Efter publicering har insatsen
diskuterats bland de som arbetar med
placeringar av barn. Rapporten uppfattas
som faktatung men tidsbrist anges som
skäl till att man inte haft tid att sätta sig
in i rapportens resultat.
I en rapport från 2016 om analsfinkter
skador vid förlossning, konstaterade SBU
bland annat att anal ultraljudsundersök
ning är ett sätt att hitta annars svårfunna
skador. En av de barnmorskor som inter
vjuats beskriver att vården stramats upp
vad gäller arbetet kring att förebygga och
upptäcka bristningar. Många utvecklings
projekt inom området har startats och
SBU-rapporten är förmodligen en av flera
faktorer som drivit på.
Vård i team som arbetar över yrkes
gränserna passar bra för äldre som drab

bats av stroke, visade SBU:s rapport från
2015, Tidig koordinerad utskrivning och
fortsatt rehabilitering i hemmiljö för äldre
efter stroke. En intervjuad fysioterapeut
menar att en svensk sammanfattning
utifrån svenska förhållanden gör resul
taten ”lättare att förstå och implementera”
jämfört med att vara hänvisad till inter
nationella rapporter. Och att rapporten
”tillsammans med nationella riktlinjer och
nationella programråd gör att det går åt
rätt håll”.
SBU:s rapport om behandling av
depression hos äldre, från 2015, resulte
rade i relativt svårtolkade slutsatser, bland
annat vad gällde SSRI1-läkemedel. En
av intervjupersonerna konstaterade att
”läkare följer Socialstyrelsens riktlinjer,
SBU:s rapporter har så mycket förbehåll”.
En annan menar att ”även om det finns
bristfällig evidens för en viss åtgärd, så
kan det ju finnas goda skäl att pröva en
behandling ändå utifrån en enskild indi
vids särskilda behov och förutsättningar”.
Möjligen ledde SBU-rapporten till ökad
kritik inom läkarkåren vad gällde SSRIläkemedel till äldre personer.
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Resultatredovisning
av SBU:s arbete

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

Projektverksamhet
och uppdrag
SBU har under 2019 avslutat flera reger
ingsuppdrag, rapporter och vetenskapliga
underlag och registrerat kunskapsluckor i
SBU:s databas för vetenskapliga kunskaps
luckor. Myndigheten har även hanterat 29
inkomna remisser (2018: 26 st.) från depar
tement och myndigheter.

faktaruta 2.1 SBU:s publikationer.
SBU Utvärderar – en systematisk översikt av det
vetenskapliga underlaget för positiva och negativa
effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för
en metod eller insats. Beroende på frågans art kan
rapporten även innehålla analyser av ekonomiska,
etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar
i arbetet och rapporten granskas av oberoende
experter. Rapportens slutsatser fastställs av
SBU:s nämnd.
SBU Kartlägger – systematiska översikter
för att ringa in områden där det finns evidens
samt peka på områden med vetenskapliga
kunskapsluckor. Kartläggningen kvalitetsgranskas
av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.
SBU Bereder – beredning av frågor för andra
myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet
eller beslut. Kunskapsunderlag tas fram av SBU
i samarbete med ämnessakkunniga.
SBU Kommenterar – andra aktörers systematiska
översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på
SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv
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tabell 2.1 Antal publikationer.
2019

2018

2017

SBU Utvärderar

3

10

3

SBU Kartlägger

3

1

3

SBU Bereder

5

8

14

SBU Kommenterar

12

10

3

SBU:s upplysningstjänst

42

43

26*

Prioritering av
vetenskapliga
kunskapsluckor

2

1

–

Vetenskapliga
kunskapsluckor

202

199

339

* Justerat jämförelsetal på grund av inkludering
av framtagna litteraturlistor.

av ämnessakkunniga. Rapporten granskas
av oberoende experter.
SBU:s upplysningstjänst – besvarande av
frågor från beslutsfattare på olika nivåer om vilka
relevanta översikter och studier som finns, genom
strukturerad litteratursökning. SBU utformar svaret,
vid behov med stöd av ämnessakkunnig.
Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor
– prioritering utifrån brukares, patienters, när
ståendes och vårdpersonals perspektiv på vilka
kunskapsluckor som är mest angelägna att täppa
till med klinisk forskning.
Vetenskapliga kunskapsluckor – SBU identifierar
metoder och insatser vars effekter det saknas
tillräcklig kunskap om, och registrerar dessa i
en databas.
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Arbete med regeringsuppdrag
under 2019

foto: lars owesson /scandinav

Underlag till Socialstyrelsens
nationella riktlinjer
SBU har under 2019 tagit fram underlag till
Socialstyrelsens nationella riktlinjer inom
områdena tandvård och rörelseorganens
sjukdomar. Inom tandvårdsområdet rör
det sig om underlag för 20 tillstånds- och
åtgärdsrader främst om karies, endodonti,
protetik, pedodonti, implantologi, röntgen
och orofacial medicin, områden där man
bedömt att det kan finnas ett vetenskapligt
underlag som kan besvara frågeställningarna.
Kunskapsunderlagen inom tandvård lämnas
till Socialstyrelsen i januari 2020.
För riktlinjerna om rörelseorganens
sjukdomar har SBU tagit fram kunskaps
underlag för ett 50-tal tillstånds- och
åtgärdsrader inom osteoporos- och artros
områdena samt hälsoekonomi för hela kun
skapsområdet och överlämnat dessa succes
sivt fram till juni 2019. Dessa ses över av
Socialstyrelsen och publiceras i april 2020.
Under hösten 2019 har SBU och Social
styrelsen också startat ett gemensamt pla
neringsarbete för nationella riktlinjer inom
området neuropsykiatriska funktionshinder.

årsredovisning för sbu 2019

Utveckling av Health Technology
Assessment-nätverket
Health Technology Assessment, HTA, är
ett internationellt begrepp som innebär
utvärdering av metoder inom hälso- och
sjukvården. SBU:s uppdrag att fortsätta att
utveckla och stärka det nationella så kallade
HTA-nätverket redovisades till Socialdepar
tementet i januari 2019, SBU har därutöver
ett fortsatt uppdrag som ska redovisas i
januari 2020.
Huvudsyftet med HTA-nätverket är
att öka kunskapen om HTA för att i för
längningen öka nyttan för patienterna och
vårdgivarna. HTA-nätverket verkar även
för att öka samverkan mellan myndigheter
och regioner, samordna kommunikationen
och öka tillgängligheten, reducera risken
för dubbelarbete samt sträva efter att alla
använder en enhetlig metod. I nätverket
ingår representanter för de regionala
HTA-enheterna; Camtö (Centrum för
evidensbaserad medicin och utvärdering av
medicinska metoder i region Örebro län),
HTA-centrum (Västra Götalandsregionen),
Metodrådet Region Stockholm-Gotland,
Metodrådet sydöstra sjukvårdsregionen och
HTA Skåne (region Skåne). Övriga regioner
och tidigare landsting i Sverige som inte
har en regional HTA-enhet är även repre
senterade. I nätverket ingår även Cochrane
Sweden, samt representanter för Tand
vårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV),
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR),
Socialstyrelsen samt Folkhälsomyndigheten.
Under året har möten ägt rum vid fyra
tillfällen med möjligheten att delta på
distans. Det har bland annat informerats
om flera av SBU:s projekt och nätverket har
diskuterat vikten av att deklarera vilka delar
som ingår i en HTA-publikation. Flera
regionala HTA-enheter har valt att följa
SBU:s exempel med en innehållsdeklaration
9

Kunskapsläget för
smärttillstånd hos kvinnor
SBU fick i uppdrag av regeringen att kart
lägga kunskapsläget avseende långvariga
smärttillstånd hos kvinnor. I uppdraget
ingick att kartlägga systematiska översikter
som utvärderat både effekter av behand
lingsmetoder samt utredningsmetoder.
Myndigheten har även undersökt i vilken
utsträckning forskningen tagit hänsyn till
könsaspekter.
Uppdraget redovisades till Socialdepar
tementet i april 2019 och SBU publicerade
rapporten Behandling av långvariga smärt
tillstånd med fokus på kvinnor.
Fördjupad prioritering av
kunskapsluckor för förlossningsskador
Regeringen gav SBU i uppdrag att göra
enprioritering av de kunskapsluckor som
myndigheten sedan tidigare identifierat
inom området förlossningsskador, och som
SBU år 2018 publicerade i rapporten Prio
riterade forskningsområden inom prevention,
diagnostik och behandling av förlossnings
skador. SBU har i den fördjupade priorite
ringen i samråd med patienter och vårdper
sonal prioriterat vilka forskningsfrågor som
är viktigast vad gäller förlossningsskador
på kvinnan. Fem workshops har hållits där
patienter och profession gemensamt prio
riterat vilka av frågorna som är viktigast.
64 personer deltog i prioriteringarna och
resultatet blev fem topplistor med forsk
ningsfrågor. Viktiga målgrupper är forskare
och forskningsfinansiärer.
Hösten 2019 hölls ett seminarium
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där rapportens resultat presenterades och
diskuterades i en panel med representanter
från olika professioner, patienter, forskare
och forskningsfinansiärer. Ett 50-tal deltog
i publiken som bestod av forskare, yrkes
verksamma inom vården, patienter samt
representanter från myndigheter.
Uppdraget redovisades till Socialdepar
tementet i april 2019 och SBU publice
rade rapporten Fördjupad prioritering av
forskningsfrågor om förlossningsskador hos
kvinnan – prioritering baserat på James Lind
Alliance metod.

foto: matilda holmqvist/scandinav

där det till exempel framgår om det ingår
ekonomiska eller etiska aspekter. Medlem
marna informerar varandra kontinuerligt
om pågående utvärderingar. Rapporterna
hänvisas till på SBU:s webbplats. Under
året har det även hållits en utbildning för
medlemmarna i nätverket om hur man gör
en systematisk översikt och alla regionala
HTA-enheter har erbjudits att delta i en
tredagarsutbildning om metaanalyser.

Kunskapsläget för vård
av ätstörningar
SBU har enligt ett regeringsuppdrag sam
manställt kvalitativ forskning om erfaren
heter och upplevelser av ätstörningar samt
behov och önskemål om vård. De systema
tiska översikter som ingått i kartläggningen
har utgått från tre perspektiv: personer med
ätstörning, deras närstående och personal
inom hälso- och sjukvården. Resultaten
handlar huvudsakligen om anorexia nervosa,
eftersom det är den specifika diagnos som
är mest utvärderad i kvalitativ forskning.
Sammanställningen utgör ett underlag till
Socialstyrelsens fortsatta arbete med att se
över kunskapsläget för vård av ätstörningar.
SBU överlämnade underlaget till Social
styrelsen i mars 2019 och SBU:s rapport
Ätstörningar publicerades i september 2019.
årsredovisning för sbu 2019

Kunskapsöversikt för könsdysfori
hos barn och unga
SBU fick i uppdrag av regeringen att
genomföra en systematisk kunskapsöversikt
av könsdysfori hos barn och unga. I upp
draget ingick det att se över det vetenskap
liga underlaget för utredning av diagnos
och behandling, vad som är känt om lång
tidseffekter på både fysisk och psykisk hälsa
och om orsakerna till den ökning av barn
och unga i höginkomstländer som vänder
sig till vården för utredning av könsdysfori.
SBU har systematiskt kartlagt den
litteratur som tillkommit sedan Social
styrelsens kunskapsstöd God vård av barn
och ungdomar med könsdysfori – Natio
nellt kunskapsstöd publicerades år 2015.
Ett antal vetenskapliga kunskapsluckor
avseende utredning och behandling har
identifierats utifrån Socialstyrelsens kun
skapsstöd. Dessa kommer att publiceras
i databasen över vetenskapliga kunskaps
luckor som finns tillgänglig på SBU:s
webbplats.
Uppdraget redovisades till Social
departementet i december 2019 och SBU
publicerade rapporten Könsdysfori hos barn
och unga – en kunskapskartläggning.
Uppdrag om behandlingsmetoder
i öppenvård för unga lagöverträdare
SBU har haft i uppdrag att ta fram en
systematisk översikt som underlag till
Socialstyrelsens uppdrag om att stärka
kompetens, stabilitet och kvalitetsutveck
ling inom den sociala barn- och ungdoms
vården. Under 2019 har SBU överlämnat
det vetenskapliga underlaget till Social
styrelsen som kartlägger vilka effekter
socialtjänstens och barn- och ungdoms
psykiatrins öppenvårdsinsatser har på fort
satt kriminalitet hos ungdomar (12–18 år).
Brukarsamverkan har skett under projekt
arbetet genom möten med representanter
för Fryshuset och Magelungen.
SBU:s rapport Insatser i öppenvård för
att förebygga ungdomars återfall i brott
publiceras våren 2020.
årsredovisning för sbu 2019

Uppdrag om kunskapsläget
för psykisk ohälsa
SBU har under 2019 haft uppdraget att
ta fram underlag till Socialstyrelsen inom
området psykisk ohälsa. Under året har
SBU därför producerat sex rapporter om
prevention och behandling av posttrau
matiskt stressyndrom (PTSD) hos barn
och ungdomar samt vuxna. Inom samma
uppdrag har en rapport om screening för
våld i nära relationer publicerats. Läs mer
om rapporterna i avsnittet "SBU Kom
menterar" på sida 17 och framåt. SBU:s
uppdrag inom psykisk ohälsa fortsätter
under 2020.
Utbildning och kunskapsspridning
om vetenskapliga kunskapssamman
ställningar inom socialtjänsten
För att SBU:s arbete ska gynna brukare
och klienter måste kunskapen komma
till användning inom socialtjänstområdet
och funktionshinderområdet. I reger
ingens uppdrag till SBU om att utbilda
och sprida kunskap om vetenskapliga
kunskapssammanställningar inom social
tjänsten ska myndigheten bidra med stöd
och handledning att systematisk söka,
värdera och använda kunskap. SBU ska
utbilda och sprida kunskap till strategiskt
viktiga målgrupper som stöd till fortsatt
utveckling av ett kunskapsbaserat arbete
inom området.
SBU har under året gett flertalet utbild
ningar och handledning om systematiska
översikter, vetenskapliga kunskapssamman
ställningar, evidensbaserad praktik och
evidensbaserat arbete. Detta har riktat sig
till forskare, doktorander och lärare, chefer
inom socialtjänst och funktionshinderom
rådet, regionala verksamhetsutvecklare och
metodstödjare, och tjänstemän på myndig
heter samt på Socialdepartementet.
SBU:s regionala metodnätverk för
socialtjänst-, funktionstillstånd- och funk
tionshinderområdet bildades 2017 inom
ramen för ett tidigare regeringsuppdrag.
Genom nätverket ska SBU stödja Sveriges
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regioner med metodkompetens och bidra
till kunskapsspridning. Under 2019 har
fyra nätverksmöten genomförts med repre
sentanter för 20 regioner, Socialstyrelsen
och Myndigheten för delaktighet. I januari
2019 kom besked om att en första regi
onal FoU-organisation (FoU, forskning
och utveckling) avser att börja producera
egna systematiska översikter med stöd
från SBU.
SBU har inlett ett informationsutbyte
med ett tiotal akademiska institutioner i
socialt arbete och inom funktionshinder
området och ett samarbete har inletts med
Gävle högskola om utbildning för personal
och yrkesaktiva socionomer. Tillsammans
med Socialstyrelsen har SBU arrangerat en
seminarieserie om interventionsforskning
för socialarbetare, doktorander och fors
kare och under 2019 har fyra seminarier
hållits.
Uppdraget redovisades till Social
departementet i februari 2019 och där
utöver har SBU ett fortsatt uppdrag som
ska redovisas i februari 2020.

Patientrelaterade utfallsmått
inom förlossningsvård
SBU har i uppdrag att analysera vilka
patientrelaterade utfallsmått som är viktiga
enligt patienter, anhöriga och vårdpersonal.
Inom ramen för uppdraget inventerar och
sammanställer SBU befintliga uppsätt
ningar av prioriterade utfall (core outcome
set, COS) inom förlossningsvården. Ett
COS innebär ett begränsat antal utfall vilka
prioriteras fram. Utfallen anses då vara så
viktiga att de bör ingå i alla framtida studier
på detta specifika område. Syftet är att öka
möjligheten att studier tar med utfall som
är viktiga för behandlande personal och
patienter samt att öka möjligheten att väga
samman studier och öka evidensen.
Uppdraget ska redovisas till Social
departementet i mars 2020.
SBU kommer därutöver ta fram en egen
uppsättning av prioriterade utfall inom
området depression under och efter gravi
ditet. Prioriteringen kommer att göras av
en panel bestående av personer som har
olika typer av erfarenhet av tillståndet.

Internationellt nätverk för samarbete
inom området social utvärdering
Regeringen har gett SBU i uppdrag att ta
initiativ till att etablera ett globalt nätverk
för organisationer som arbetar med utvär
deringar inom det sociala området (Social
Technology Assessment, STA). Förbere
dande arbete har gjorts genom ett studie
besök hos organisationer i Storbritannien
och SBU har i samarbete med the Euro
pean Centre for Social Welfare Policy and
Research tagit initiativ till ett internatio
nellt möte i Wien, Österrike, i april 2020.
Syftet är dels att diskutera gemensamma
metodologiska utmaningar, förslag på
lösningar och framtida forskning när det
gäller sammanställning av forskning kring
insatser inom socialtjänstområdet, dels att
planera för ett konstituerande möte för
ett internationellt nätverk.
Uppdraget ska redovisas till Social
departementet i mars 2020.

Uppdrag om metoder för
diagnostik och behandling under
graviditet och förlossning
Under 2019 fick SBU två nya regerings
uppdrag inom kvinnohälsa och förlossning
vilka ska redovisas till Socialdepartementet
i mars 2021. SBU arbetar med tre projekt
inom ramen för uppdragen; två utvärde
ringsrapporter samt en rapport av typen
SBU Kommenterar:
• Förlossningsbristningar – åtgärder för att
främja diagnostik samt erfarenheter och
upplevelser av bemötande och information
från vården. Bristningar i bäckenbotten i
samband med förlossning är vanligt före
kommande. Hur en förlossningsbrist
ning diagnostiseras och åtgärdas påverkar
konsekvenserna för kvinnan. Syftet med
projektet är att vetenskapligt utvärdera
åtgärder som främjar diagnostik av brist
ningar vid vaginal förlossning. SBU ska
dessutom studera vilka erfarenheter och
årsredovisning för sbu 2019

upplevelser av vård personer har som vid
förlossning får bristningar och hur infor
mation och bemötande i vårdsamman
hanget har påverkat dessa erfarenheter
och upplevelser.
• Diagnostik och behandling av förlossnings
rädsla samt behandling av lindrig till
måttlig ångest- och depressionsproblematik
under graviditet. SBU har i uppdrag
att utvärdera det vetenskapliga under
laget avseende metoder för diagnostik
och behandling av förlossningsrädsla,
metoder för att behandla psykisk ohälsa
under graviditet och metoder för pre
vention av postpartumdepression. I
uppdraget ingår att beakta om det finns
särskilt utsatta grupper med skilda
behov. Utvärderingen ska även omfatta
hälsoekonomiska, etiska och sociala
aspekter för frågeställningen.
• Prevention av förlossningsdepression.
SBU har identifierat en nyligen publi
cerad systematisk översikt som sam
manställer det vetenskapliga underlaget
för interventioner för prevention av
postpartumdepression. Denna rapport
kommer att sammanfattas och kommen
teras enligt SBU:s rapportformat SBU
Kommenterar.
Komplexa och långvariga
smärttillstånd
SBU har av regeringen fått i uppdrag att
utvärdera komplexa interventioner vid lång
varig smärta, ett tillstånd som är vanligare
hos kvinnor än hos män.
Personer med långvarig smärta kan
utöver medicinsk behandling behöva fler
insatser som kan bidra till att upprätthålla
och förbättra funktion och livskvalitet trots
smärttillståndet. I uppdraget ingår att utvär
dera effekter av samordnade insatser som
kombinerar olika behandlingsmodaliteter,
som till exempel medicin, psykologi och
fysioterapi, och som används för rehabili
tering av komplexa smärttillstånd. SBU
kommer att göra systematiska översikter
av sådana komplexa interventioner när
årsredovisning för sbu 2019

de används för behandling av vuxna med
långvarig smärta, för att utvärdera effekter
på smärta, psykisk och fysisk funktion och
på livskvalitet.
Uppdraget ska redovisas till Social
departementet i december 2021.
Metoder för att behandla och
rehabilitera personer med fibromyalgi
SBU har ett regeringsuppdrag om att
utvärdera behandling och rehabilitering
av fibromyalgi, vilket är ett tillstånd med
en mycket hög andel kvinnor.
Personer med fibromyalgi har utbredd
smärta och lider ofta också av utmattande
trötthet. Tillståndet kan få stora konse
kvenser för den drabbade med nedsatt
fysisk och psykisk funktion och livskvalitet.
Behandling och rehabilitering av fibro
myalgi inriktar sig på att lindra smärtan,
bibehålla och förbättra funktion och på att
uppnå en så god livskvalitet som möjligt.
För att uppnå de målen kan flera olika
former av behandlingar, som prövas var
och en för sig eller i kombination med var
andra, behövas. I det här projektet kommer
SBU att utvärdera effekter av enskilda
behandlingsinsatser och behandlings
program för personer med fibromyalgi.
Uppdraget ska redovisas till Social
departementet senast i december 2021.
Uppdrag om beredskapsjobb
och praktikplatser
SBU har under året fortsatt att ha två
personer anställda enligt villkorsavtalet
VASA. Dessa kom båda till myndigheten
genom programmet Praktik i staten, enligt
uppdrag till statliga myndigheter att ta
emot personer med funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga för
praktik.
SBU undersöker kontinuerligt möjlig
heten att ta emot personer som står långt
ifrån arbetsmarknaden, inklusive nyan
lända och personer med funktionsnedsätt
ning, för att utföra enklare arbetsuppgifter
på myndigheten.
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Särskilda återrapporteringskrav
Upplysningstjänst för vården
SBU ska enligt regleringsbrevet tillhanda
hålla en upplysningstjänst dit hälso- och
sjukvårdspersonal kan vända sig med
verksamhetsanknutna frågeställningar som
kräver en snabb utvärdering av det veten
skapliga underlaget inom området. SBU:s
upplysningstjänst har fått in mer än 600
frågor sedan starten år 2008 och webb
publicerat över 300 svar.
Under 2019 har det inkommit 55 frågor
(2018: 64 st.) och 42 svar (2018: 43 st.) har
tagits fram. De flesta besvarade frågor publ
iceras. För vissa frågor tas det dock endast
fram en litteraturlista eller sökstrategi,
alternativt hänvisas vidare till andra källor
så som läkemedelsinformationscentraler,
universitets- eller regionbibliotek.
Den enkätundersökning som skickades
till de 16 frågeställare som under perioden
juni–oktober 2019 fått ett omfattande
svar, enligt SBU:s nya modell med kvali
tetsgranskning av systematiska översikter,
hade en svarsfrekvens på 44 procent. Från
den framgick att 67 procent av upplys
ningstjänstsvaren helt eller delvis kunde

faktaruta 2.2 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 behand
ling ska införas, eller någon äldre fasas ut.
Omfattningen på svaren är anpassade efter
frågeställarens och målgruppens behov. Urval
och granskning av litteratur är begränsad jämfört
med SBU:s standard och arbetet utförs till stor del
av SBU:s medarbetare. Metodiken möjliggör en
betydligt snabbare process än för en systematisk
litteraturöversikt, målet är att ge ett svar inom ett
par månader. I huvudsak redovisas sammanställd
forskning (systematiska översikter) där SBU
bedömt risken för bias (över- eller underskattning
av resultat). Det är även viktigt för frågeställaren
att få reda på om det helt saknas underlag eller
evidens för en metod.
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användas som underlag för att fatta
beslut. Samtliga respondenter var nöjda
med nuvarande omfattning på svaret från
upplysningstjänsten.
Ett utvecklingsarbete har under året
pågått för att stärka och förtydliga pro
dukten samt förfina projektprocessen. Som
ett resultat av detta har myndigheten bland
annat börjat kvalitetsgranska de syste
matiska översikter och hälsoekonomiska
studier som ingår i upplysningstjänstsvaren.
Under 2019 har SBU:s upplysningstjänst
också på försök tagit fram vetenskapliga
underlag till projektgruppen för Metod
guiden för socialt arbete på Socialstyrelsen,
för vidare förmedling till socialtjänstens
verksamhet, istället för att besvara frågor
direkt från socialtjänsten. Detta för att verk
samheterna ska kunna få mer vägledning
utifrån studiernas resultat samt överförbar
heten till svenska förhållanden.
Internationella kunskapsöversikter
och utvärderingar
SBU ska enligt regleringsbrevet redovisa
myndighetens arbete med att granska och
tillgängliggöra internationella kunskaps
översikter. SBU sammanfattar och kom
menterar kunskapsöversikterna utifrån
ett svenskt perspektiv. Dessa rapporter,
så kallade SBU Kommenterar, ger möj
lighet att stödja beslutsfattare som behöver
underlag för sina beslut. Metodiken innebär
en snabb och kostnadseffektiv process.
Under 2019 har 12 stycken (2018: 10 st.)
SBU Kommenterar publicerats, vilka redo
visas på sida 17 och framåt.
Med målsättning att framöver göra fler
högkvalitativa kunskapsöversikter tillgäng
liga har SBU under 2019 utvärderat och
förbättrat de interna projektprocesserna.
Under året har även arbete påbörjats med
att korta ned produktionstiden för rappor
terna samt att utveckla formatet.
årsredovisning för sbu 2019

Korta resultat ur publicerade rapporter
och överlämnade underlag
Rehabilitering för vuxna
med traumatisk hjärnskada

SBU:s utvärdering visar att personer med
restsymtom efter lätt traumatisk hjärnskada
möjligen får förbättrad hälsa och livskvalitet
om de får specialiserad hjärnskadeinriktad
rehabilitering istället för sedvanlig vård.
Eftersom det finns få välgjorda studier går
det inte att bedöma effekterna av arbetslivs
inriktad rehabilitering, rehabilitering med
hjälp av samordnare, särskilda boendeformer
eller specialiserad hjärnskaderehabilitering
för personer med medelsvår till svår skada.
Den kvalitativa forskningen visar bland
annat att personer med traumatisk hjärn
skada upplever brister gällande samord
ning och tillgänglighet till rehabilitering.
Eftersom det fanns en övervikt av män i de
identifierade studierna, behövs fler studier
om kvinnors upplevelser och erfarenheter
av traumatisk hjärnskada.
Projektet inleddes i december 2017 och
rapporten publicerades i december 2019.
Risk- och behovsbedömning
av ungdomar avseende återfall
i våld och annan kriminalitet

Strukturerade risk- och behovsbedömnings
metoder ger troligen vägledning vid bedöm
ning av ungdomars risk för återfall i våld och
annan kriminalitet. Däremot finns ingen
kunskap om vilken vägledning bedömning
utan strukturerade bedömningsmetoder ger,
så kallade sedvanlig bedömning.
I rapporten har resultaten för flickor och
pojkar redovisats var för sig. Tillförlitlig
heten till resultaten är lägre för flickor på
grund av färre studier och deltagare men
resultaten är likartade.
Projektet inleddes i februari 2018 och
rapporten publicerades i november 2019.
årsredovisning för sbu 2019

Åtgärder vid sten i de djupa gallgångarna

Huvudslutsatserna är att de operations
metoder som vanligen används idag är lika
bra eller bättre än de som inte används
i Sverige, och att det kan vara bättre att
avlägsna sten i den djupa gallgången tidigt
om det samtidigt finns en akut inflamma
tion i bukspottkörteln och eller gallgången.
Yngre män opereras mer sällan än yngre
kvinnor enligt en svensk studie. Hos äldre
personer är andelen män som blir opere
rade för sten i gallblåsan högre än andelen
kvinnor och de har ofta mer komplicerade
tillstånd.
Rapporten publicerades i mars 2019 och
är den tredje och sista rapporten i projektet
om gallsten som inleddes år 2014.
SBU Kartlägger
Funktionstillstånd och funktions
hinder – kunskapsläget för
arbetsmetoder och insatser

En granskning av 49 systematiska översikter
av medelhög eller hög metodologisk kvali
tet visade att det finns viss vetenskaplig
kunskap avseende insatser för till exempel
barn och ungdom med adhd, autismspek
trumtillstånd eller intellektuell funktions
nedsättning. Det finns också ett stort antal
kunskapsluckor.
Projektet inleddes i januari 2017 och
rapporten publicerades i december 2019.

foto: scandinav

SBU Utvärderar
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Kunskapsläget för bedömning
och insatser inom äldreomsorgen

Behandling av långvariga smärttillstånd
med fokus på kvinnor

En granskning av 112 systematiska över
sikter visar att det främst är upprätthål
lande och stimulerande arbetssätt och
metoder inom hemtjänst och särskilt
boende som studerats. Det finns många
kunskapsluckor, bland annat om bedöm
ning av respektive stöd till anhöriga samt
om insatsen särskilt boende.
Projektet inleddes i januari 2017 och
rapporten publicerades i december 2019.

SBU:s rapport visar att det finns många
systematiska översikter för ett stort antal
behandlingar men i stort sett har ingen av
dessa tagit hänsyn till könsaspekter. Det
saknas systematiska översikter om utred
ningsmetoder för att välja rätt behandling.
SBU konstaterar att de utvärderade behand
lingarna är relevanta för svensk vård men att
det inte är säkert om de kan appliceras på
samma sätt i Sverige. Vidare att skillnader
i hur länge man följt upp behandlingarna
i olika översikter påverkar kunskapen om
nyttan av dem på sikt.
Projektet inleddes i maj 2018 och
rapporten publicerades i april 2019.

Missbruk och beroende av alkohol och
narkotika – kunskapsläget för utredningar
och insatser inom socialtjänsten

En granskning av 20 systematiska över
sikter av medelhög eller hög metodologisk
kvalitet visade att det finns både veten
skaplig kunskap och vetenskapliga kun
skapsluckor inom områdena psykologiska
och psykosociala behandlingsinsatser och
stöd, råd och information. De övriga kart
lagda områdena utgör alla vetenskapliga
kunskapsluckor.
Projektet inleddes i januari 2017 och
rapporten publicerades i februari 2019.
SBU Bereder
Att förebygga problem med spel om pengar

SBU har tagit fram ett vetenskapligt
underlag till Folkhälsomyndigheten som
visar att det är möjligt att längre utbild
ningar på gymnasienivå om spel om
pengar kan minska antalet dagar som ung
domar spelar om pengar. Det verkar även
som om personanpassad återkoppling utan
normativ komponent, som ofta används
vid spel online, minskar antal speldagar.
För övriga åtgärder blev det veten
skapliga underlaget otillräckligt, trots det
relativt stora antalet studier. Forskningen
skulle vara betjänt av en mer överens
kommen syn på vilka utfallsmått som
är relevanta.
Projektet inleddes i september 2018 och
rapporten publicerades i mars 2019.
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Komplementär- och alternativ
medicinska metoder (KAM) i SBU:s
publikationer åren 1989–2018

En inventering av KAM-metoder i SBU:s
publikationer samt i SBU:s databas med
vetenskapliga kunskapsluckor har gjorts,
som underlag till den statliga utredningen
om komplementär och alternativ medicin
och vård (SOU 2019:28). KAM-metoder
identifierades i drygt 60 rapporter, i 30 svar
från upplysningstjänsten samt i cirka 60
databasposter. Exempel på metoder var aku
punktur, yoga och olika hälsokostpreparat.
Projektet inleddes i oktober 2018 och
rapporten publicerades i mars 2019.
Könsdysfori hos barn och unga
– en kunskapskartläggning

Projektet har inte funnit någon vetenskaplig
litteratur som förklarar det senaste decen
niets ökning av antalet barn och unga som
söker på grund av könsdysfori och inte
heller någon litteratur som beskriver före
komsten av könsdysfori eller utvecklingen
över tid.
Bara enstaka studier beskriver effekter
över längre tid av könsbekräftande behand
ling hos barn och unga. Det finns ingen
sammantagen svensk information om hur
stor andel av de barn och unga som söker
årsredovisning för sbu 2019

för könsdysfori som får en fastställd diagnos
och hur dessa sedan behandlas.
Projektet inleddes i juli 2019 och
rapporten publicerades i december 2019.
Ätstörningar

SBU har tagit fram ett vetenskapligt
underlag till Socialstyrelsens regerings
uppdrag att se över kunskapsläget för vård
av ätstörningar. SBU har utifrån systema
tiska översikter kartlagt kvalitativ forsk
ning om erfarenheter och upplevelser av
ätstörningar samt behov och önskemål
om vårdens innehåll. SBU:s rapport visar
att personer med ätstörningar upplevde
det som att vården lade stort fokus på det
medicinska, på normalisering av ätande
och vikt. Samtidigt upplevde vårdperso
nalen att den mer medicinska synen på
ätstörningar kunde vara till hjälp.
Projektet inleddes i juli 2018 och
rapporten publicerades i september 2019.
SBU Kommenterar
Behandling av posttraumatiskt
stressyndrom hos vuxna

Tillförlitligheten till det vetenskapliga
underlaget var generellt låg till mycket låg.
Trots det kunde man genom likartade
effekter se ett vetenskapligt stöd för trauma
fokuserad kognitiv beteendeterapi (KBT)
för att behandla posttraumatiskt stressyn
drom (PTSD) eller kliniskt viktiga symtom
på PTSD mer än tre månader efter en
traumatisk händelse.
Projektet inleddes i februari 2019 och
rapporten publicerades i december 2019.
Bröstcancerscreening med
3D-mammografi – digital brösttomosyntes
med Selenia Dimensions

Den vetenskapliga tillförlitligheten är för
låg för att dra slutsatser om nyttan av att
vid bröstcancerscreening använda digital
brösttomosyntes (DBT) i form av DBT-
systemet Selenia Dimensions, som komple
ment till, eller istället för, tvådimensionell
årsredovisning för sbu 2019

digital mammografi (2D-DM). Underlaget
är otillräckligt för att bedöma metodens
kostnadseffektivitet i en svensk kontext.
Projektet inleddes i april 2018 och
rapporten publicerades i februari 2019.
Förebyggande insatser för att minska
tvångsvård och tvångsåtgärder
i psykiatrisk vård av vuxna

Den systematiska översikten har inte visat
några tydliga effekter av förebyggande
åtgärder mot tvång i psykiatrisk vård för
vuxna. Men man kan inte utesluta att
några av de insatser som översiktsförfat
tarna funnit i litteraturgenomgången kan
ha effekt. Det vaga resultatet är främst en
följd av att de identifierade studierna är för
få, och några av dem hade även svagheter
i randomisering och gruppindelning.
Projektet inleddes i april 2018 och
rapporten publicerades i augusti 2019.
Föräldrastödsprogram vid utagerande
beteende hos barn – effekter och
verksamma komponenter

Föräldrastödsprogram kan minska ut
agerande beteende hos barn i åldrarna två
till nio år när de riktas till familjer där det
finns en ökad risk för eller faktiska utage
rande beteenden. Det var framför allt när
program innehöll positiv förstärkning och
beröm som barnen blev mindre utagerande.
Projektet inleddes i mars 2019 och
rapporten publicerades i september 2019.
Insatser för att förebygga posttraumatiskt
stressyndrom hos vuxna

Det är möjligt att kognitiva beteende
terapier med traumafokus minskar risken
för PTSD hos vuxna när den ges inom en
månad efter den traumatiska händelsen.
Dock saknas det tydlig kunskap om vilka
insatser som kan förebygga PTSD, trots
att man granskar en mängd olika typer av
insatser. Det behövs fler studier med hög
kvalitet och nya angreppssätt.
Projektet inleddes i mars 2019 och
rapporten publicerades i november 2019.
17

foto: jörgen wiklund/scandinav

Jämförelse av tekniker vid operation
av halsmandlar (tonsillektomi)

Det går inte att bedöma effekten av
den varma operationstekniken cobla
tion på smärta eller risk för blödning
24 timmar efter operation jämfört med
kalla och andra varma tekniker vid en
tonsillektomi. Den kommenterade sys
tematiska översikten har inte utvärderat
blodstillningstekniker.
Projektet inleddes i januari 2018 och
rapporten publicerades i augusti 2019.
Läkemedel för att förebygga och behandla
posttraumatiskt stressyndrom hos vuxna

Det är möjligt att behandling med SSRI-
läkemedel (sertralin, flouxetin och parox
etin) minskar symtom på PTSD och ökar
antalet personer som tillfrisknar jämfört
med placebo efter 8–13 veckors behand
ling. Det går däremot inte att bedöma om
man kan förebygga PTSD med läkemedel.
Projektet inleddes i augusti 2019 och
rapporten publicerades i november 2019.
Psykologiska behandlingar
vid posttraumatiskt stressyndrom
hos flyktingar och asylsökande

Det är möjligt att behandlingsmetoden
Narrative Exposure Therapy (NET) på
kort sikt (2–8 månader) minskar symtom
vid PTSD hos flyktingar och asylsökande.
För övriga insatser var underlaget otillräck
ligt för att bedöma insatsernas effekter för
målgruppen.
Projektet inleddes i september 2018 och
rapporten publicerades i mars 2019.
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Psykologisk, psykosocial och farmakologisk
behandling vid posttraumatiskt
stressyndrom hos barn och unga

Det är troligt att behandling med indi
viduella kognitiva beteendeterapier som
är traumafokuserade minskar symtom på
PTSD hos barn och unga från 7-årsåldern
både på kort och lång sikt (upp till 1 år).
Individuell KBT som är traumafokuserad
har troligen även effekt när det gäller att
minska inåtriktade och utagerande symtom
på kort sikt. Behandlingen verkar även vara
kostnadseffektiv.
Projektet inleddes i februari 2019 och
rapporten publicerades i juni 2019.
Psykologiska och psykosociala insatser
för att förebygga posttraumatiskt
stressyndrom hos barn och unga

Det är troligt att kognitiv beteendeterapi
i grupp och som har traumafokus minskar
risken för att barn och unga med pågående
exponering för ett och samma trauma ut
vecklar PTSD. Fynden gäller på kort sikt.
I studierna kunde man inte visa någon
skillnad mellan barn som fått debriefing,
sedvanlig vård eller placebo inom en månad
efter traumat när det gällde depression ett
halvår senare.
Projektet inleddes i mars 2019 och
rapporten publicerades i juni 2019.
Screening för våld i nära relationer samt
övergrepp mot äldre och sårbara vuxna

Det finns screeninginstrument inom
hälso- och sjukvård som kan identifiera
våld i nära relationer hos kvinnor. Däremot
årsredovisning för sbu 2019

saknas forskning om screening minskar
risken för fortsatt våld, ohälsa eller död
lighet. Det saknas forskning om screening
för män, äldre och sårbara vuxna. Det
saknas också kunskap om screening inom
socialtjänst.
Projektet inleddes i april 2019 och
rapporten publicerades i oktober 2019.
Ventilation med andningsmask
för patienter med KOL som drabbas av
akut andningssvikt med koldioxidstegring

Vid akut andningssvikt med koldioxid
stegring hos personer med kroniskt obstruk
tiv lungsjukdom (KOL), kan noninvasiv
ventilation (NIV) som tillägg till standard
behandling innebära 46 procent färre döds
fall än enbart standardbehandling. Tillägg
av NIV kan även minska antalet patienter
som behöver intuberas med 65 procent och
den genomsnittliga sjukhusvistelsens längd
med 3,5 dagar.
Projektet inleddes i februari 2018 och
rapporten publicerades i januari 2019.
SBU:s upplysningstjänst
Under 2019 har 42 svar från SBU:s upp
lysningstjänst tagits fram, varav ett svar
enbart bestod av en litteraturlista baserad
på en strukturerad litteratursökning.
Nedan redovisas endast de publicerade
svar och överlämnade litteraturlistor som
resulterat i ett underlag till annan myn
dighet eller underlag där myndigheten
fått särskilda medel.
Assistanshundars effekt på
personer med fysiska eller psykiska
funktionsnedsättningar

Myndigheten för delaktighet önskade
få svar på frågan om vilka vetenskapliga
studier det finns på effekten av assistans
hundar på förare med fysiska eller psykiska
funktionsnedsättningar. SBU samman
ställde ett svar bestående av systematiska
översikter och primärstudier.
Projektet inleddes i september 2019
och svaret publicerades i november 2019.
årsredovisning för sbu 2019

Beardslees familjeintervention

Vetenskapligt underlag till projektgruppen
för Metodguiden för socialt arbete på Social
styrelsen, beträffande en samtalsmetod som
syftar till att främja fungerande familjerela
tioner och minska barns risk för depression,
i familjer där en förälder är deprimerad. Tre
primärstudier identifierades.
Projektet inleddes i oktober 2019 och
underlaget publicerades i december 2019.
Ett självständigt liv – social
färdighetsträning för personer
med schizofreni

Vetenskapligt underlag till projektgruppen
för Metodguiden för socialt arbete på
Socialstyrelsen, avseende sammanställd
forskning på program baserade på social
färdighetsträning i form av metoden Ett
självständigt liv, för personer med schizo
freni. Det saknas sammanställd forskning
om just det programmet men i svaret har
sju systematiska översikter inkluderats som
undersökt andra program baserat på social
färdighetsträning.
Projektet inleddes i oktober 2019 och
underlaget publicerades i december 2019.
Erfarenheter och upplevelser av sällsynta
medfödda sjukdomar hos vuxna

SBU har på förfrågan av Nordic Network
on Rare Diseases sammanställt vetenskap
liga studier på erfarenheter och upplevelser
av medfödda sällsynta sjukdomar hos vuxna.
Svaret bestod av fem systematiska översikter
och 93 primärstudier.
Projektet inleddes i januari 2019
och svaret publicerades i oktober 2019.
Föräldrastödsprogrammet Förstärkt Komet

Vetenskapligt underlag till projektgruppen
för Metodguiden för socialt arbete på Social
styrelsen, om ett föräldrastödsprogram för
familjer där föräldrar och barn ofta är i
konflikt. SBU sammanställde ett svar som
innefattade en primärstudie.
Projektet inleddes i oktober 2019 och
underlaget publicerades i december 2019.
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Vetenskapligt underlag över lämpliga
sätt att ge information till barn och/eller
ungdomar om läkemedel
Hypertermibehandling
(värmebehandling) vid cancer

Frågeställare var en tillsynsläkare på Inspek
tionen för vård och omsorg som undrade
om det finns vetenskapliga studier som
undersökt om hypertermibehandling har
effekt vid cancer, utan att kombineras med
cellhämmande läkemedel eller strålbehand
ling. Som svar på frågan gjorde SBU en
uppdatering av ett tidigare upplysnings
tjänstsvar från år 2013.
Projektet inleddes i februari och svaret
publicerades i oktober 2019.
Hästunderstödd terapi

Vetenskapligt underlag till projektgruppen
för Metodguiden för socialt arbete på Social
styrelsen, rörande hästunderstödd terapi för
barn och vuxna med fysisk eller kognitiv
funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa.
Upplysningstjänstsvaret innehöll två syste
matiska översikter.
Projektet inleddes i mars 2019 och
underlaget publicerades i juni 2019.
Intravenös laserbehandling

Frågeställare var en tillsynsläkare på Inspek
tionen för vård och omsorg som undrade
om det finns vetenskapligt stöd för att
metoden intravenös laserbehandling har
effekt vid olika sjukdomstillstånd. Upplys
ningstjänstsvaret innehöll tre primärstudier.
Projektet inleddes i februari 2019 och
svaret publicerades i juni 2019.
Ledarhund för personer
med synnedsättning

Vetenskapligt underlag till Myndigheten för
delaktighet om vilka vetenskapliga studier
det finns på effekten av ledarhundar för per
soner med synnedsättning. I upplysnings
tjänstsvaret ingick nio primärstudier.
Projektet inleddes i november 2019 och
underlaget publicerades i december 2019.
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Läkemedelsverket efterfrågade veten
skapligt underlag över lämpliga sätt att
förmedla kunskap om läkemedel till
barn och ungdomar. Upplysningstjänst
svaret innehöll en litteraturlista.
Projektet inleddes i mars 2019
och svar överlämnades i maj 2019.
Prioritering av
vetenskapliga kunskapsluckor
Fördjupad prioritering av forsknings
frågor om förlossningsskador hos
kvinnan – prioritering baserat på
James Lind Alliance metod

SBU har i samråd med patienter och
vårdpersonal prioriterat vilka forsknings
frågor som är viktigast vad gäller förloss
ningsskador på kvinnan, enligt uppdrag
från regeringen. Resultatet blev fem
topplistor med forskningsfrågor inom
diagnostik, p
 revention, grad 2-brist
ningar, grad 3–4-bristningar samt skador
på levatormuskeln. Sextiofyra personer
deltog i prioriteringarna.
Projektet inleddes i augusti 2018 och
rapporten publicerades i april 2019.
Prioriteringar för forskning
om socialtjänsten – perspektiv
från brukare, policy och praktik

Forskningsrådet Forte och SBU har
undersökt vad olika professioner och
brukare i socialtjänsten anser är viktiga
forskningsfrågor. Arbetet har omfattat
en nationell enkätundersökning för
att inventera forskningsbehov samt
en prioritering av dessa. Prioriteringen
genomfördes i två steg: en webbaserad
enkätundersökning och en workshop.
I rapporten presenteras en gemensam
lista med de tio mest angelägna
forskningsfrågorna.
Projektet startade september 2017
och rapporten publicerades i mars 2019.
årsredovisning för sbu 2019

Pågående projekt
SBU Utvärderar
Planerad publicering 2020:
• Insatser i öppenvård för att förebygga
ungdomars återfall i brott
• Läkemedelsbehandling av vanliga
smärttillstånd hos äldre.

foto: maskot

Planerad publicering 2021:
• Arbetsmiljöns betydelse för besvär och
sjukdom i nacke, axlar, armar, armbågar,
underarmar och händer
• Behandling av fibromyalgi
• Diagnostik och behandling av förloss
ningsrädsla samt behandling av lindrig
till måttlig ångest- och depressions
problematik under graviditet
• Effekter av kontinuitet i vården
• Förlossningsbristningar – åtgärder för
att främja diagnostik samt erfarenheter
och upplevelser av bemötande och
information från vården
• Hjälpmedel avseende rörelse
och förflyttning för personer
med fysiska funktionsnedsättningar
• Komplexa interventioner
vid långvarig smärta
• Mat vid diabetes (uppdatering
av tidigare rapport).
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SBU Kartlägger
Planerad publicering 2020:
• Kartläggning av tandvården
– diagnostik och behandling
samt förebyggande insatser.
SBU Bereder
Planerad publicering 2020:
• Diagnostiska metoder för att bekräfta
total hjärninfarkt. Två delprojekt:
Nukleärmedicinska metoder för att
bekräfta total hjärninfarkt, och Apnétest
vid diagnostik av total hjärninfarkt
• Prioritering av viktiga utfall inom
behandling av depression under och
efter graviditet (förlossningsdepression)
• Sammanställning och analys av centrala
utfallsmått (core outcome set, COS)
inom området förlossningsvård
• Stöd till unga som flyttar
från dygnsvård till eget boende
• Underlag till nationella riktlinjer
för rörelseorganens sjukdomar
• Underlag till nationella riktlinjer
för tandvård
• Utvärdering av samband mellan snus,
e-cigaretter och tobaksrökning.
SBU Kommenterar
Planerad publicering 2020:
• Aromatashämmare vid
polycystiskt ovariesyndrom
• Extrakorporeal membranoxygenering
(ECMO) vid lungsvikt (ARDS)
• Fysisk aktivitet hos personer
med funktionsnedsättning
• Kortisonspruta vid hälsporre
• Kostnadseffektivitet Palivizumab
för Respiratory Syncytial Virus
• Musikterapi vid demens
• Prevention av förlossningsdepression
• Träning för att minska svår menssmärta
– dysmenorré.
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Kostnader för projektverksamheten
SBU:s totala kostnader för projektverk
samheten under åren 2017–2019 redo
visas i Tabell 2.2. I beloppen ingår dels
direkta kostnader2, dels schablonmässigt
fördelade kostnader (indirekta kostnader).
Kostnaderna för de olika projekten
skiljer sig åt beroende på omfattning,
gruppstorlek, med mera. De indirekta

kostnaderna har fördelats på respektive
projekt med 83 procent. De gemen
samma kostnaderna specificeras i avsnittet
"Verksamhetens totala kostnader och
intäkter" på sida 43.
I Tabell 2.3 ingår dels direkta kost
nader2, dels schablonmässigt fördelade
kostnader (indirekta kostnader).

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

2019

2018

2017

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

4 371

2 518

4

Rehabilitering för vuxna med traumatisk hjärnskada

4 024

3 083

440

Åtgärder vid sten i de djupa gallgångarna

1 000

1 456

1 315

3 804

3 377

3 326

Avslutade projekt 2019
SBU Utvärderar

SBU Kartlägger
• Kunskapsläget för bedömning och insatser inom äldreomsorgen
• Funktionstillstånd och funktionshinder – kunskapsläget för arbetsmetoder
och insatser
• Missbruk och beroende av alkohol och narkotika
– kunskapsläget för utredningar och insatser inom socialtjänsten
SBU Bereder
Att förebygga problem med spel om pengar
Behandling av långvariga smärttillstånd med fokus på kvinnor
Komplementär- och alternativmedicinska metoder i SBU:s publikationer
åren 1989–2018
Könsdysfori hos barn och unga – en kunskapskartläggning
Ätstörningar

676

748

–

2 065

4 910

–

148

–

–

2 801

–

–

942

872

–

3 836

2 393

–

218

244

–

Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor
Fördjupad prioritering av forskningsfrågor om förlossningsskador hos kvinnan
– prioritering baserat på James Lind Alliance metod
Prioriteringar för forskning om socialtjänsten
– perspektiv från brukare, policy och praktik

Tabellen fortsätter på nästa sida

2

22

I direkta kostnader ingår bland annat arvoden, resor,
artiklar, tryckning och fördelade lönekostnader.
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tabell 2.2 fortsättning
Projekt

2019

2018

2017

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

2 161

123

–

Behandling av fibromyalgi

1 302

–

–

Diagnostik och behandling av förlossningsrädsla samt behandling
av lindrig till måttlig ångest- och depressionsproblematik under graviditet

1 889

–

–

343

–

–

1 067

–

–

143

–

–

Insatser i öppenvård för att förebygga ungdomars återfall i brott

4 416

1 485

–

Komplexa interventioner vid långvarig smärta

1 006

–

–

Läkemedelsbehandling av vanliga smärttillstånd hos äldre

2 482

3 534

1 051

Mat vid diabetes

1 084

–

–

*

*

–

Pågående projekt
SBU Utvärderar

Effekter av kontinuitet i vården
Förlossningsbristningar – åtgärder för att främja diagnostik samt erfarenheter
och upplevelser av bemötande och information från vården
Hjälpmedel avseende rörelse och förflyttning
för personer med fysiska funktionsnedsättningar

SBU Kartlägger
Kartläggning av tandvården – diagnostik och behandling
samt förebyggande insatser
SBU Bereder
Diagnostiska metoder för att bekräfta total hjärninfarkt

1 376

–

–

• Sammanställning och analys av centrala utfallsmått (core outcome set, COS)
inom området förlossningsvård
• Prioritering av viktiga utfall inom behandling av depression
under och efter graviditet (förlossningsdepression)

2 488

–

–

Stöd till unga som flyttar från dygnsvård till eget boende

757

–

–

Underlag till nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

6 899

6 928

249

Underlag till nationella riktlinjer för tandvård

5 086

2 248

351

Utvärdering av samband mellan snus, e-cigaretter och tobaksrökning

3 666

674

–

Brukarsamverkan

355

174

702

Erfarenheter och upplevelser av sällsynta medfödda sjukdomar hos vuxna

209

–

–

Löpande arbete, vissa uppdrag och särskilda återrapporteringskrav

HTA-samverkan

793

738

1 209

SBU Kommenterar

4 812

4 211

2 981

SBU:s upplysningstjänst

5 774

4 856

5 195

Utbildning och kunskapsspridning inom socialtjänsten

3 501

2 552

3 002

Vetenskapliga kunskapsluckor**

3 539

5 413

6 307

737

26 238

52 857

79 770

78 775

78 989

Projekt som publicerats före 2019
summa
*
**

Kostnaderna redovisas tillsammans med projektet Riktlinjer för tandvård.
I kostnaden för år 2017 ingår projektet Behov av praktiknära forskning och vetenskaplig utvärdering inom viktiga områden.
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23

tabell 2.3 SBU:s totala kostnader för avslutade projekt 2017–2019, tkr.
Projekt

Total
kostnad

Pågått
(år)

Avslutade projekt 2019
Att förebygga problem med spel om pengar

1 424

2018–2019

Behandling av långvariga smärttillstånd med fokus på kvinnor

6 975

2018–2019

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

209
6 229

2019
2018–2019

148

2019

2 801

2019

462

2018–2019

Rehabilitering för vuxna med traumatisk hjärnskada

7 547

2017–2019

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

6 893

2017–2019

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

9 497

2016–2019

Åtgärder vid sten i de djupa gallgångarna

3 806

2016–2019

Ätstörningar

1 814

2018–2019

Avslutade projekt 2018
Diagnos och behandling av epilepsi*

2 762

2018

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

1 511

2017–2018

Ekonomiskt bistånd – kunskapsläget för utredning och insatser

2 045

2016–2018

Endometrios – diagnostik, behandling och bemötande*

1 593

2018

Intraoperativ kolangiografi vid kolecystektomi

2 806

2016–2018

Ljusbehandling och systemisk behandling av psoriasis*

2 435

2018

Läkemedelsbehandling inom rättspsykiatrisk vård

4 177

2017–2018

Myalgisk encefalomyelit och kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS)

1 474

2018

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

408

2018

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

426

2016–2018

3 615

2017–2018

12 845

2015–2018

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

0

2018

3 268

2017–2018

1 164

2016–2018

Tabellen fortsätter på nästa sida
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tabell 2.3 fortsättning
Projekt

Total
kostnad

Pågått
(år)

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

1 889

2016–2017

Behandling av armfraktur hos äldre

7 243

2015–2017

Behandling av psoriasis – underlag till riktlinjer*

3 544

2016–2017

Behandling och bedömning i rättspsykiatrisk vård

1 903

2016–2017

Demenssjukdom – underlag till riktlinjer

621

2017

Diagnostik och behandling av endometrios – underlag till riktlinjer*

4 034

2016–2017

Diagnostik och behandling av epilepsi – underlag till riktlinjer*

6 109

2016–2017

Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn

2 771

2016–2017

Patientdelaktighet i hälso- och sjukvården

2 796

2016–2017

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

6 566

2017

Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd – underlag till riktlinjer

5 046

2016–2017

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

1 395

2017

Stroke – underlag till riktlinjer

7 514

2015–2017

Tilläggsmetoder till PSA-test för diagnostik av prostatacancer*

2 639

2016–2017

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

1 142

2017

* Underlag lämnades till Socialstyrelsen 2017. Projektet fortsatte och publicerades som en SBU-rapport 2018.
** Underlag publicerat 2017.
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Kommunikation
och spridning
Nya digitala lösningar och fokus på att nå socialtjänstens aktörer har
varit centrala för SBU:s kommunikationsarbete under 2019. Myndighetens rapporter publiceras nu i ett nytt format som innebär förbättrad
funktionalitet för användaren. SBU har fortsatt att öka kontakterna med
socialtjänstens och funktionshinderområdets aktörer på konferenser
och seminarier, i nätverk och via film. Film är allt mer efterfrågat och
det har bland annat gjorts filmer om SBU:s granskningsmetod, som
även finns på engelska. När det gäller så kallad traditionell media
samlade SBU cirka 50 vetenskapsjournalister på ett seminarium om
att värdera vetenskapliga nyheter, och SBU växer på sociala medier.
Webbplatsen sbu.se
SBU:s webbplats är navet i myndighetens
kommunikation. Under 2019 hade
webbplatsen 872 372 besökare (2018:
725 615 st.), en ökning med drygt
20 procent jämfört med föregående år.
Över 2,3 miljoner sidor har besökts
under året (2018: 2,1 miljoner st.).
SBU har fortsatt med sökmotoropti
mering under året, med syftet att öka
synligheten vid relevanta sökningar.
Myndigheten har även gjort en revison
för webbtillgänglighet för att säkerställa att
webbplatsen möter kraven på ökad digital
tillgänglighet för alla användare, inklusive
personer med funktionsnedsättning, enligt
EU:s webbtillgänglighetsdirektiv.
Sociala medier
Idag florerar en mängd ovetenskapliga
forskningsnyheter. SBU:s pålitlighet gör
myndigheten till en viktig referenspunkt,
till exempel i debatter på sociala medier.
Några av de mest visade inläggen på SBU:s
konto på Twitter är tips om hur man kritiskt
granskar forskningen vetenskapligt, till
exempel tråden Genomskåda argumenten
för lovande men oprövade metoder med cirka
13 000 visningar (2018: populäraste tweet
hade 9 000 visningar).
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Antalet följare på Twitter har ökat till
drygt 2 500 följare (2018: cirka 2 200).
Följarna för SBU:s relativt nystartade
engelska Twitterkonto har växt med över
50 procent, till cirka 500 följare (2018:
drygt 300 följare).
SBU:s konto på Facebook har ökat med
över 60 procent sedan förra året vilket
ger kontot cirka 900 följare (2018: cirka
550 st.). Antalet följare på Facebook säger
dock inte allt om räckvidden; cirka 16 200
personer nåddes av SBU:s mest delade
inlägg, som var om rapporten Fördjupad
prioritering av forskningsfrågor om förloss
ningsskador hos kvinnan.
Även på Facebook är tips och kunskap
om forskningsgranskning och studiedesign
gångbart. SBU:s inlägg om utbildnings
filmen Evidens på 8 minuter nådde exem
pelvis cirka 5 800 personer.
Facebook är ett värdefullt hjälpmedel
för att få spridning på enkäter och för att
samla in synpunkter till SBU:s priorite
ringsprojekt, till exempel om förlossnings
skador och socialtjänstens forskningsbehov.
Femtio vetenskapsjournalister
på SBU-seminarium
Ambitionen för SBU är att vara en motvikt
till okritiska forskningsnyheter som sprids
årsredovisning för sbu 2019

på nätet. Det finns ett starkt behov av på
litliga källor, men också av kunskap om hur
man bedömer forskningsresultat. Behovet
finns inte minst inom journalistkåren. I
maj bjöd SBU in vetenskapsjournalister och
vetenskapsredaktörer från hela landet för en
halvdags kunskapsseminarium: Att granska
och värdera studieresultat och statistik. Femtio
journalister från alla typer av medier tog del
av utbildning och paneldiskussion i hur de
kan bedöma forskningsnyheter.
SBU:s kompetens efterfrågas inom allt
fler områden. Exempelvis bjöds en av SBU:s
medarbetare in till Sveriges Radios program
Skolministeriet för att kommentera arbete på
vetenskaplig grund i svensk skola, skol
trender och trendkänslighet.
SBU i traditionell media
Antalet pressmeddelanden har 2019 inte
varit lika många som föregående år, vilket
speglar utvecklingen för traditionellt medie
arbete. Rapportresultat har istället presente
rats i nyhetsbrev och e-postutskick, i film,
på webbplats och sociala medier samt under
seminarier. Under 2019 har SBU skickat
ut 22 digitala nyhetsbrev (2018: 24 st.).
Antal mottagare för nyhetsbreven har varit
i snitt cirka 7 100 (2018: ca 7 300 st.), med
en öppningsfrekvens på i snitt 30 procent
(2018: 31 %).
Enligt egen nyhetsbevakning hade SBU
cirka 250 omnämnanden i media under
året, främst i Läkartidningen och annan
fackpress. Störst uppmärksamhet fick två
av SBU:s regeringsuppdrag; uppdrag om
att göra en systematisk kunskapsöversikt
av könsdysfori samt att fortsätta prio
ritera forskning om förlossningsskador
hos kvinnor.
Särskilda kommunikationsinsatser
SBU har lagt stor vikt vid olika typer av
kommunikation gentemot aktörerna inom
socialtjänst-, funktionstillstånd- och funk
tionshinderområdet. Satsningen omfattar
föreläsningar, utbildningar, deltagande i
webbsändningar och radioprogram, metod
årsredovisning för sbu 2019

nätverk för socialtjänsten samt utbildnings
filmer, och SBU har under året samverkat
med ett flertal myndigheter, universitet och
högskolor samt med Sveriges Kommuner
och Regioner.
Förutom det arbete som gjorts inom
ramen för SBU:s regeringsuppdrag att
utbilda och sprida kunskap om vetenskap
liga kunskapssammanställningar inom
socialtjänsten (sida 11) har informations
möten arrangerats mellan SBU, Myndig
heten för delaktighet, Hjälpmedel Väster
botten och Region Örebro län om SBU:s
arbete inom funktionshinderområdet. SBU
har även inlett ett informationsutbyte med
Svenska nätverket för forskning om funk
tionshinder, Nationella kompetensrådet
inom funktionshinderområdet, Föreningen
Sveriges habiliteringschefer och Intresse
gruppen för assistansberättigade.
Konferenser, seminarier och mässor
Sammanlagt medverkade SBU som utstäl
lare vid 14 konferenser och mässor under
2019 (2018: 11 st.). SBU nådde cirka 8 100
besökare under dessa dagar. Exempel på
konferenser och mässor där SBU medverkat
är Socionomdagarna, Fysioterapidagarna,
Barnrättsdagarna, Psykologikonferensen,
Socialchefsdagarna, HVB-konferens,
Psykisk (o)hälsa – Samhällets barn & unga,
Forte Talks och Traumadagen.
Under året valde SBU att i första hand
medverka som utställare på de arenor där
representanter för myndigheten även deltog
som föreläsare, då det har visat sig genom
åren ha störst gensvar. Det skapar ett större
engagemang och intresse från våra besökare.
Under Almedalsveckan i Visby arrange
rade SBU ett seminarium under rubriken
Är det ödet? Måste det gå dåligt för placerade
barn? tillsammans med Sveriges Kommuner
och Regioner, och SBU:s generaldirektör
medverkade som paneldeltagare i ett myn
dighetsgemensamt seminarium om psykisk
hälsa bland äldre, som anordnades av Forte.
Medarbetare från SBU deltog bland
annat även i ett seminarium om barn
27

SBU:s resultat sprids via Wikipedia
SBU har under 2019 byggt vidare på Wiki
pedia som kanal för att förmedla kunskap
till en bredare målgrupp. SBU utvidgade
och uppdaterade 49 (2018: 30 st.) svenska
Wikipedia-texter med aktuella SBU-
resultat. Dessa uppslagsord på Wikipedia
visas över 450 000 gånger under ett år.
Länkarna från Wikipedia drev trafik till
webbplatsen sbu.se. År 2019 genererades
3 200 besök (2018: 2 500 st.), varav
90 procent avsåg nya användare som inte
besökt sbu.se tidigare.
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Vetenskap & Praxis sprider
kunskap till vård och omsorg
SBU:s tidning Vetenskap & Praxis når
ut brett till vård- och omsorgspersonal,
beslutsfattare och målgrupper inom social
tjänsten. Den förklarar, populariserar
och levandegör SBU:s slutsatser, sprider
kunskap och verktyg för att tänka kritiskt
kring forskningsresultat, berättar om pågå
ende projekt och marknadsför SBU:s publi
kationer. Under 2019 inledde SBU även
en vidareutveckling av tidningens digitala
närvaro utifrån hur personer som mer sällan
läser papperstidningar och oftare använder
vissa webbplatser kan nås på bästa sätt.
Vetenskap & Praxis utgavs tre gånger
under 2019 med två nummer på svenska
och ett på engelska. Tidningen samdistri
buerades med tidskrifterna i Figur 2.1
i 144 700 exemplar (2018: 142 400 st.).
Dessutom skickades den till 2 850 direkt
prenumeranter (2018: 2 797 st.).
En tidigare undersökning (SCB 2015)
har visat att eftersom tidningen ofta läses av
flera på en arbetsplats kan ett genomsnitt
ligt nummer av papperstidningen totalt nå
upp till 300 000 läsare.
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läkemedel arrangerat av Läkarförbundet
och i ett panelsamtal om hjälpmedel för
kommunikation, som hölls av en brukar
förening för personer med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning.

vårdnadsmaga
Om 28 000 ex sinet

Arbetsterapeuten
och Socionomen,
11 000 ex vardera

figur 2.1 Distribution av SBU:s resultat
via Vetenskap & Praxis i olika facktidskrifter
2019.

tabell 2.4 Totala kostnader för kommunikation
och spridning, tkr.
2019

2018

2017

IT-media

7 433

6 384

5 618

Informationsmaterial,
utskick, nytryck

1 711

1 233

2 642

Rapporthantering,
försäljning

661

922

1 612

Patientversioner
och särtryck

869

1 702

2 112

1 756

728

2 562

509

298

403

Vetenskap & Praxis

3 476

2 296

3 261

Massmedia, media
bevakning m.m.

741

1 101

1 216

Utställningar och mässor
Samarbete med vård- och

omsorgsorganisationer*

Uppföljningar

187

57

284

Kunskapsstöd för
vården*

395

188

275

Kunskapsstöd för
lekmän och allmänhet**
summa

266

298

424

18 004

15 207 20 409

Beloppen inkluderar direkta kostnader, fördelade löne
kostnader och schablonmässigt fördelade kostnader
(indirekta kostnader).
* Se avsnitt "Studiematerial och kunskapsstöd" på sida 31.
** Se avsnitten "SBU:s resultat sprids via Wikipedia" på
sida 28 och "Studiematerial och kunskapsstöd" på
sida 31.
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Samverkan och utbildning
Rådet för styrning med kunskap
SBU ingår som en av nio myndigheter i
Rådet för styrning med kunskap3 (Rådet).
Rådet har i uppgift att verka för att den
statliga styrningen med kunskap avseende
hälso- och sjukvård och socialtjänst är
samordnad och effektiv.
SBU deltar i nätverket för kommunika
tionschefer inom Rådet för styrning med
kunskap där myndigheterna tar del av
varandras erfarenheter och nya arbetssätt
och samverkar även rent praktiskt. Vid
nätverksmötena deltar regelbundet även
kommunikationscheferna för S veriges
Kommuner och Regioner och för Region
Stockholm vilket innebär en ökad om
världsbevakning. Nätverket arrangerade
ett myndighetsgemensamt seminarium
under Almedalsveckan i Fortes regi.
Förutom nätverket för kommunikations
chefer deltar SBU även i Rådets nätverk
för patient- och brukarorganisationers
delaktighet.
Tillsammans med eHälsomyndigheten
och Socialstyrelsen avslutade SBU ett
pilotprojekt om förbättrade kunskapsstöd
gentemot primärvården, som genomförts
från augusti 2017 till februari 2019. Uti
från insikter från projektet inrättades ett
myndighetsgemensamt team som arbetat
vidare med innovation på myndigheterna
utifrån ett användarcentrerat hållningssätt
och med hjälp av tjänstedesign. För att
fortsätta utbytet kring digital utveckling
ingår SBU i ett aktivt kontaktnät.
SBU har tillsammans med eHälso
myndigheten, Folkhälsomyndigheten,
Läkemedelsverket och Socialstyrelsen samt
olika nätverk och intresseorganisationer
3

publicerat en broschyr med titeln Våga tala
om psykisk ohälsa! för att öka kunskap och
medvetenhet om psykisk ohälsa bland äldre.
SBU har samverkat och haft möten med
Socialstyrelsen och medicinskt ansvariga
sjuksköterskor i Dalarna för att identifiera
behov av kunskapsunderlag inom området
kommunal hälso- och sjukvård, ett område
som prioriteras av Huvudmannagruppen
(ett rådgivande organ under Rådet).
Partnerskap till stöd
för kunskapsstyrning
SBU deltar aktivt i arbetet med att bygga
upp en fungerande organisation för kun
skapsstyrning inom landets regioner och är
med i det så kallade Partnerskapet till stöd
för kunskapsstyrning inom hälso- och sjuk
vården. Myndigheten är representerad i den
strategiska styrgruppen och den taktiska
samordningsgruppen, samt i två arbets
grupper som hanterar frågor inom årets
prioriterade sakområden och processer;
modell för behovs- och omvärldsanalys och
patientdelaktighet i kunskapsstyrningen.
SBU har också under året deltagit i arbetet
med att starta upp ett ordnat införande av
medicintekniska produkter samt i arbetet
i nya terapirådet (NT-rådet).
Hälsoekonomerna på SBU har tagit
initiativ till en fördjupad samverkan med
hälsoekonomerna i regionerna. Syftet har
varit att utöka förståelsen för vilka fråge
ställningar med hälsoekonomisk koppling
som är aktuella i regionerna och vilket typ
av underlag och annat stöd som SBU skulle
kunna bidra med. Ett första digitalt möte
med ett tiotal hälsoekonomer i regionerna
hölls i december.

I Rådet för styrning med kunskap ingår eHälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forsk
ningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Inspektionen för vård och omsorg, Läkemedelsverket,
Myndigheten för delaktighet, SBU, Socialstyrelsen och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.
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Patient- och brukarsamverkan
SBU har under året haft flera samarbeten
med olika representanter för patienter,
brukare och närstående i syfte att utveckla
SBU:s verksamhet samt öka kvaliteten i
projekten. I flera specifika projekt som
myndigheten genomförde deltog represen
tanter för brukar-, patient- och intresse
organisationer. SBU:s medarbetare har
deltagit i flera konferenser och möten för
att bygga nätverk samt bistå med kunskap
om både SBU:s metod för att ta fram
rapporter samt om innehåll och resultat
i SBU:s publikationer.
SBU har under 2019 gjort prioriteringar
där patienter och brukare varit delaktiga: av
forskningsfrågor inom socialtjänstområdet
respektive förlossningsskador på kvinnan
efter vaginal förlossning. Inom socialtjänst
området har ett arbete med att identifiera
forskningsbehov i det nationella pro
grammet om tillämpad välfärdsforskning
genomförts tillsammans med Forte, där
brukar- och intresseorganisationer deltagit.
SBU har även stöttat organisationer i deras
eget arbete att prioritera forskningsfrågor,
till exempel Astma- och Allergiförbundet,
och har även under året haft ett diskus
sionsmöte med brukarföreningen Sane
– Förbundet autoimmuna encefaliter med
psykiatrisk presentation, gällande veten
skapliga kunskapsluckor.
Inom området funktionstillstånd och
funktionshinder pågår samverkansarbete
med flera intresseorganisationer för att
förankra och vidareutveckla frågeställningar
och syftesformulering inför SBU:s kom
mande utvärderingar. Som exempel kan
nämnas att Intressegruppen för assistans
berättigade (IfA) bjöd in SBU till sitt råds
möte för att informera och diskutera SBU:s
verksamhet inom området funktionstill
stånd och funktionshinder.
Utbildning för myndigheter
och organisationer
Förutom SBU:s regeringsuppdrag om
utbildning och kunskapsspridning inom
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socialtjänsten har SBU under 2019 arbetat
med extern utbildning för hälso- och sjuk
vård. Cirka 30 (2018: ca 35) utbildnings
insatser har genomförts som riktats till
andra myndigheter och organisationer och
olika nätverk som SBU deltar i. Personer
från flera olika målgrupper har deltagit i
undervisningen, som exempel kan nämnas
verksamhetsutvecklare och chefer, olika
yrkeskategorier inom vård- och omsorg,
medarbetare på andra myndigheter, fors
kare, personer i forskarutbildningen och
studenter. Längden på utbildningarna
har varierat från enstaka föreläsningar till
utbildningar under två dagar. Cirka 470
personer har deltagit i utbildningarna.
Det mest förekommande syftet har
varit undervisning i att genomföra och
använda systematiska översikter och SBU
har även tillsammans med Socialstyrelsen
hållit en myndighetsgemensam utbildning
om detta. Andra utbildningsinsatser från
SBU har haft en bredare inriktning mot
evidensbaserad medicin eller hälsoekonomi.
Exempelvis hölls en utbildning i evidens
baserad medicin för ett 60-tal ST-läkare
inom barnmedicin. SBU:s informations
specialister har medverkat vid längre utbild
ningar om systematiska översikter. De har
även genomfört workshops och utbildningar
för att sprida kunskap om SBU:s metod,
om litteratursökningar till systematiska
översikter och om hur myndigheten arbetar
med vetenskaplig informationsförsörjning.
Under året har även sju seminarier om aktu
ella ämnen inom hälsoekonomi anordnats
för nätverket för hälsoekonomi (NHE),
som SBU är värd för.
SBU:s utbildningar har genomförts på
olika platser i Stockholm men även på
andra orter i landet, som Göteborg, Halm
stad, Visby, Karlstad och Örebro. Då efter
frågan är stor på myndighetens utbildningar
har SBU utvecklat en tvådagars introduk
tionsutbildning för en bredare målgrupp
om hur man gör systematiska översikter,
med intention att hålla den i Stockholm
två gånger per år.
årsredovisning för sbu 2019

SBU har under året producerat två
utbildningsfilmer. Filmen Evidens på
8 minuter handlar om SBU:s arbete med
att sammanställa forskning om det sociala
området och tar upp hur man kan förstå
innehåll och budskap i en systematisk
översikt och vad det kan betyda i prak
tiken. Filmen Från fråga till svar beskriver
kortfattat de sex stegen i en systematisk
forskningsöversikt.

Studiematerial och kunskapsstöd
Tillsammans med professionsförbundet
Fysioterapeuterna inledde SBU hösten
2019 ett arbete med att ta fram studie
material för självstudier i grupp, i syfte att
främja användning av evidens och kritisk
reflektion inom fysioterapi. Utgångspunkten
är SBU:s kunskapsstöd Bättre behandling
från år 2015. Under 2019 implementerade
och distribuerade även Svensk sjuksköter
skeförening ett liknande studiepaket som
SBU tidigare medverkat till och som an
passats för självstudier i studiecirkelform.
Materialet har av föreningen angetts som ett
betydelsefullt verktyg för att nå verksam
hetsmål om att öka kunskap och underlätta
för sjuksköterskor att arbeta evidensbaserat.
Under året har myndigheten samarbetat
med Inera AB för att resultaten i SBU:s
rapporter om utsatta barn och ungdomar
ska användas i information på webbplatsen
UMO.se (ungdomsmottagning på webben
som finansieras av Sveriges alla regioner).
Avstämningar har även gjorts mellan aktu
ella kunskapssammanställningar från SBU
och motsvarande innehåll i Vårdguiden
1177. Syftet är att lyfta behov av att se över
texter som riktar sig till allmänheten när det
har tillkommit ny tillförlitlig kunskap.

montage utifrån foto av
tavarius/shutterstock

Utbildning för patient- och
brukarorganisationer
SBU har under 2019 föreläst om syste
matiska översikter och vetenskapliga kun
skapsluckor för Reumatikerförbundet.
SBU har även presenterat vetenskapliga
kunskapsluckor på den utbildning för
forskningspartners som Reumatiker
förbundet håller gemensamt med Astmaoch Allergiförbundet och Riksförbundet
HjärtLung. Medarbetare från SBU har
föreläst på Melanoma Patient Network
Europe (MPNE) Nordics möte i Göteborg
där ett 70-tal patienter och anhöriga från
de nordiska länderna deltog.
Inom ramen för myndighetsnätverket
för patient- och brukarsamverkan anord
nades under året en gemensam utbild
ningsdag om samverkan riktad till både
myndigheter och patient-, brukar- och
intresseorganisationer. Syftet var framför
allt att skapa en gemensam kunskap
och förståelse för varandras uppdrag

och funktion för att förbättra framtida
samverkan. Totalt deltog 65 personer,
varav hälften representerade patient-,
brukar- och intresseorganisationer.
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Internationellt arbete
SBU har en stark ställning bland de utländska organisationer som
arbetar med medicinsk utvärdering. Under 2019 har arbetet utökats
ytterligare för internationell samverkan inom socialtjänst- och funktionshinderområdet. Det övergripande syftet med SBU:s internationella
samarbete är att aktivt främja kunskapsutbyte och metodutveckling
internationellt, att stärka relationer för att kunna producera bättre
beslutsunderlag baserade på den bästa metodutvecklingen samt
att undvika dubbelarbete.
Regeringsuppdrag
för att initiera nätverk
SBU har under 2019 stärkt det internatio
nella arbetet inom socialtjänstområdet och
funktionshinderområdet. Inom ramen för
SBU:s regeringsuppdrag (sida 12) att
initiera ett internationellt nätverk för orga
nisationer som arbetar med utvärderingar
inom det sociala området (Social Techno
logy Assessment, STA), har förberedande
arbete genomförts under året. En workshop
kommer att hållas i april 2020 för potenti
ella medlemmar och därefter kommer det
att bjudas in till ett konstituerande möte
för det nya nätverket.
Förslag på ny EU-lagstiftning
I januari 2018 lade EU-kommissionen fram
ett lagförslag om HTA-samarbetet i Europa
efter 2020. Förslaget innebär att EU:s
medlemsstater ska ha ett obligatoriskt sam
arbete vad gäller utvärdering av medicinska
metoder (clinical effectiveness). Hälsoeko
nomisk utvärdering, samt utvärdering av
organisatoriska, etiska och sociala aspekter
ska fortfarande ske på nationell nivå. SBU
har under året lämnat synpunkter på för
slaget vid ett femtontal tillfällen.
Nordisk samverkan
Under året har SBU tagit initiativ till ett
fördjupat nordiskt samarbete mellan de
nordiska HTA-organisationerna genom

32

starten av ett chefsnätverk för organisa
tionerna i Danmark, Finland, Norge och
Sverige. Under det första mötet som hölls
i Stockholm diskuterades gemensamma
frågor och möjligheter till samverkan.
Nästa möte planeras i Danmark i mars
2020. SBU har sedan tidigare samverkan
med Folkehelseinstituttet som är den norska
HTA-organisationen och delar informa
tion om pågående arbete och publicerade
rapporter. SBU hänvisar även till de norska
HTA-rapporterna på SBU:s webbplats.
Under 2019 deltog SBU tillsammans
med andra internationella organisationer
på ett tvådagarsmöte efter inbjudan från
Folkehelseinstituttet. Mötet handlade om
digitala verktyg som stöd under arbetet
med HTA-rapporter eller systematiska över
sikter. Huvudsyftet med mötet var utbyte
av erfarenheter samt framtida samarbeten.
Mötet ledde till att ett nätverk bildades och
digitala möten för 2020 är inplanerade.
Europeiska nätverk
SBU är medlem i EU-kommissionens
nätverk för medicinsk utvärdering, Health
Technology Assessment Network (HTAN).
HTAN har vetenskapligt och metodologiskt
fokus och samlar myndigheter och organ
som ansvarar för medicinsk utvärdering
inom Europa. Det europeiska nätverket
EUnetHTA samordnar medlemsländernas
medicinska utvärderingsarbete och där pågår
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bland annat samarbetet i Joint Action 3
(2016–2020)4, som delfinansieras av EUkommissionen. SBU deltar i två arbets
grupper. Den ena gruppen, Work Package 6,
har fokus på metod och kvalitet. SBU har
under året bidragit till att ta fram policyer
för identifiering av intressenter. Den andra
gruppen, Work Package 7, fokuserar på
implementering och effekt på nationell
nivå av internationella HTA-rapporter och
verktyg. Under året har olika typer av hinder
för implementering av utvärderingar samt
EU:s lagförslag om HTA diskuterats.
SBU ingår i en arbetsgrupp inom
EU-kommissionens initiativ om kolorektal
cancer (The European Commission Initia
tive on Colorectal Cancer, ECICC). Resul
taten planeras att publiceras under 2020.
Internationella nätverk
och organisationer
Den globala organisationen för offent
ligt finansierade organisationer som gör
medicinsk utvärdering heter International
Network of Agencies for Health Technology
Assessment, INAHTA. Nätverkets uppgift
är att dela kunskap och erfarenheter mellan
medlemmarna samt att sprida det arbete
som utförs såväl i INAHTA som i de 51

De svenska deltagande myndigheterna är Läkemedelsverket,
SBU och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

foto: kingarion/shutterstock
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medlemsorganisationerna från 32 länder.
Under 2019 har medarbetare från SBU
ingått i en arbetsgrupp för sociala medier
och medverkat till start av Twitterkonto för
INAHTA:s verksamhet. Sedan juni 2018
är en medarbetare på SBU ordförande i
INAHTA:s styrelse och leder samarbetet.
Health Technology Assessment inter
national, HTAi, är en internationell
vetenskaplig förening. Vid 2019 års kon
ferens i Köln, Tyskland, deltog SBU i en
workshop om hälsoekonomisk metod
och teori i samverkan med kanadensiska
Institute for Health Economics (IHE),
och ledde en panelsession om möjligheter
och utmaningar med så kallade real world
data (RWD). SBU har även ingått i flera
arbetsgrupper under året och deltog i HTAi
Policy Forums årligen återkommande tre
dagarsmöte som hölls i Barcelona, Spanien.
Under 2019 har SBU deltagit i arbets
gruppen GRADE Working Group samt
varit med på det årliga internationella
mötet i Kanada.
SBU är svensk fokalpunkt för Världs
hälsoorganisationen (WHO) avseende
HTA. Under 2019 har SBU fortsatt stödja
uppbyggnadsarbetet av HTA, som initi
erades 2013 av WHO:s regionkontor i
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mellanöstern och Nordafrika5. SBU har
under året deltagit på MENA Health
Policy Forum för regionen.
SBU har föreläst på två expertmöten hos
Organisationen för ekonomiskt samarbete
och utveckling (OECD) om att utveckla
standarder för olika aspekter av evidens och
systematiska översikter, respektive institu
tionalisering, kvalitet och användning av
policyutvärdering inom socialtjänstområdet.
SBU deltar som HTA-organisation i
ett internationellt projekt kring astma6.
Projektets mål är att ta fram standardise
rade utfallsmått för kliniska studier inom
läkemedelsbehandling av astma. Under
2019 har SBU även deltagit i projektet
SCORE-it7 (lett av universitetet i Liver
pool), som tagit fram ett standardiserat
utfall för behandlingsstudier inom diabetes
typ 2.
SBU medverkar inom ramen för arbetet
med vetenskapliga kunskapsluckor i ett

internationellt nätverk av forskningsfinan
siärer, Ensuring Value in Research (EViR).
Nätverket har som mål att öka nyttan av
utdelade forskningsmedel. Då SBU inte är
forskningsfinansiär är SBU inte fullvärdig
medlem utan deltar som en så kallad asso
cierad medlem och har under 2019 deltagit
på ett möte.
tabell 2.5 Totala kostnader för internationellt
arbete, tkr.
2019

2018

2017

EUnetHTA

163

241

210

INAHTA

481

438

362

Internationellt nätverk
för STA

180

–

–

2 867

2 188

1 957

3 691

2 867

2 529

Övrig internationell
samverkan
summa

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

WHO EMRO, Eastern Mediterranean Regional Office.

6

Projektet initierades av Green Park Collaborative (GPC) och The Allergy & Asthma
Network National (AAN). Läs mer: www.cmtpnet.org/green-park-collaborative/
core-outcome-set-initiatives/coreasthma-core-outcome-set-for-moderate-to-severe-asthma

7

Läs mer på www.comet-initiative.org

foto: pixel-shot/shutterstock
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Vetenskapliga
kunskapsluckor
I arbetet med vetenskapliga kunskapsluckor problematiserar SBU etiska
och ekonomiska konsekvenser när forskning inte är användbar. För att
öka nyttan av forskningsmedel och praktiknära forskning krävs samverkan mellan flera instanser och det finns åtgärder som skulle kunna öka
nyttan av forskningsmedel och forskningen. SBU illustrerar detta som
ett ekologiskt system i form av ett kunskapshjul där SBU:s arbete med
de vetenskapliga kunskapsluckorna ingår. Centrala aktörer är de som
i slutändan påverkas av de olika aktiviteterna; brukare, patienter, närstående och personal. Hösten 2019 lämnade myndigheten synpunkter
inför arbetet med regeringens forsknings- och innovationsproposition,
där SBU föreslår att kunskapshjulet används för en ökad forskningsnytta.

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 2.4 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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faktaruta 2.3 Vad är en vetenskaplig

N

Identifiering och prioritering
av vetenskapliga kunskapsluckor
Genom att systematiskt sammanställa
vetenskapliga studier kan man identifiera
var det redan finns evidens och var det
finns vetenskapliga kunskapsluckor. SBU:s
databas samlar vetenskapliga kunskaps
luckor inom områdena hälso- och sjukvård,
tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd
och funktionshinder samt arbetsmiljö. Med
hjälp av databasen samverkar SBU bland
annat med forskningsfinansiärer och målet
är att den framtida forskningen ska riktas
mot forskningsprojekt som i slutändan
gör nytta i vardagen för brukare, patienter
och närstående.
Under år 2019 har 202 nya veten
skapliga kunskapsluckor identifierats
och publicerats (2018: 199 st) och vid
årets slut fanns 2 403 vetenskapliga kun
skapsluckor i databasen. Under året har
också delar av databasen uppdaterats utifrån några av Socialstyrelsens nationella
riktlinjer. Detta resulterade i att totalt 67
kunskapsluckor togs bort från databasen.
Av dessa bedömdes 16 vara fyllda, 34 uppdaterades och ersattes av 11 reviderade
kunskapsluckor. 17 kunskapsluckor togs

E

Prioritering
av forskningsfrågor
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bort eftersom de inte längre omfattades
av den aktuella riktlinjen.
Det är viktigt att de som berörs av den
producerade forskningen även får uttrycka
vilken forskning de ser som viktig. Om
forskning riktas mot icke prioriterade frågor
är detta forskning som inte ger maximal
nytta och som inte ger den efterfrågade
kunskapen. Under året har SBU redovisat
ett regeringsuppdrag där patienter och
vårdpersonal tillsammans har prioriterat
kunskapsluckor (sida 20). Kunskaps
luckorna kommer att publiceras i SBU:s
databas, som under året har utvecklats tek
niskt så att man på ett enkelt sätt ska kunna
söka fram prioriterade kunskapsluckor.

Styrgruppen för vetenskapliga
kunskapsluckor
Inom arbetet med vetenskapliga kunskaps
luckor har SBU en styrgrupp där följande
myndigheter och organisationer är repre
senterade: Vetenskapsrådet, Forte, Vinnova,
Formas, Stiftelsen för strategisk forskning,
Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och
Sveriges Kommuner och Regioner. Syftet
med styrgruppen är att komma med förslag
på hur arbete med vetenskapliga kunskaps
luckor ska kunna utvecklas framåt samt att
skapa samarbeten. Styrgruppen för veten
skapliga kunskapsluckor har under 2019
haft ett möte.

foto: therese winberg/johnér

Praktiknära forskning och samverkan
med forskningsfinansiärer
För att forskning ska kunna ge nytta är
det avgörande att denna utförs med korrekt
studiemetodik. SBU har under 2019 uttalat
sig om ansökningars metodologi både för
Vetenskapsrådet och Forte, bland annat
under Vetenskapsrådets utlysning inom
klinisk behandlingsforskning samt Fortes
utlysning Tillämpad välfärdsforskning.
Det är även viktigt att forskningsstudier
tar med utfall som är viktiga för patienter

och brukare samt behandlande personal,
och att forskningen fokuserar på samma
utfall för att studier ska kunna vägas
samman och öka evidensen. SBU arbetar
med ett pågående regeringsuppdrag om
att ta fram patientrelaterade utfall inom
förlossningsvård (sida 12). Myndigheten
har under året även samverkat med Forte
genom att inventera och prioritera forsk
ningsfrågor inom socialtjänsten, och har
utbildat om systematiska översikter för
forskare som tilldelats medel inom utlys
ningen Rehabilitering vid sjukskrivning.
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Arbetsmiljöns betydelse
för uppkomst av sjukdom
Sedan 2018 ingår det i SBU:s förordning
(2007:1233) med instruktion att myn
digheten systematiskt ska sammanställa
kunskap om arbetsmiljöns betydelse för
uppkomst av sjukdom, som ska användas
vid bedömning av arbetsskador enligt
socialförsäkringsbalken. SBU har haft
motsvarande uppdrag sedan 2011 och har
tidigare sammanställt kunskapsunderlag
inom ett flertal områden. Det arbete som
pågår just nu är en uppföljning på SBU:s
rapport från 2012, Arbetets betydelse
för uppkomst av besvär och sjukdomar –
Nacken och övre rörelseapparaten.
Under 2019 har SBU haft dialog med
Försäkringskassan, AFA Försäkring och
Sammanställningen finns på www.sbu.se/forska-arbetsmiljo

foto: maskot/johnér

8

 yndigheten för arbetsmiljökunskap i
M
syfte att framför allt diskutera vilka projekt
inom detta område som det finns kun
skapsbehov av samt undvika dubbelarbete.
Drygt 100 vetenskapliga kunskaps
luckor från SBU:s rapporter om samband
mellan arbetsmiljö och hälsotillstånd har
hittills publicerats i SBU:s databas. Dessa
kunskapsluckor finns även sammanställda
i ett webbaserat format8 i syfte att under
lätta för forskningsfinansiärer och forskare
att få en överblick över de forsknings
behov som identifierats i SBU:s projekt.
Sammanställningen presenterades i januari
2019 vid ett seminarium anordnat av AFA
Försäkring.
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Personal och
kompetensförsörjning
tre kommer gå i pension under det kom
mande året. Tre av dessa sju är personer
med särskild kompetens. Det gör att SBU
under kommande år behöver göra en
särskild satsning med att söka efter per
soner inom rätt yrkesgrupper. Det gäller
till exempel kliniker (läkare, sjuksköterskor,
sjukgymnaster m.fl.) och personer med
kompetens inom kvalitativ metodik.

Totalt
48 år

Kvinnor
47 år

Totalt
49 år
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Kompetensutveckling
Den kompetensutveckling som skett under
året har i första hand varit direkt riktad
till behov inom myndighetens uppdrag att
utvärdera metoder och insatser i hälso- och
sjukvård respektive socialtjänstområdet.
Ytterligare exempel på årets kompetens
utveckling är användning av en del av

Män
52 år

SBU:s personal
Den 31 december 2019 hade myndigheten
85 anställda (2018: 81 st.). Under 2019
har SBU rekryterat åtta personer varav två
av dessa är ersättningsrekryteringar inför
att två anställda med särskild kompetens
inom socialtjänstområdet kommer att gå i
pension under de två kommande åren. Två
personer har slutat sin anställning under
året, varav en var ett föräldravikariat på
tidsbegränsad anställning. Fyra anställda har
återgått i tjänst efter att ha varit föräldra
lediga och två anställda har gått på föräldra
ledighet. Fyra personer har under året varit
utlånade till andra myndigheter.
De närmaste fem åren kommer åtta
personer att uppnå pensionsåldern 65 år.
Sju personer blir 68 år inom tre år varav

2018

2019

2019

figur 2.2 Fördelning kvinnor och män
vid utgången av 2019 jämfört med 2018.
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2018

figur 2.3 Medelålder för anställda på SBU 2019
jämfört med 2018.
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Praktikplatser
Under 2019 har SBU tagit emot en
student på mastersnivå för 10 veckors
praktik.

Miljöarbete
Enligt SBU:s verksamhetsplan ska myndig
heten arbeta mot mål 13 i Förenta Nation
ernas Agenda 2030; bekämpa klimatför
ändringen. SBU:s miljögrupp har under
2019 bland annat färdigställt arbetet med
att uppdatera myndighetens riktlinjer för
tjänsteresor som ett led i arbetet att beakta
ett hållbarhetsperspektiv. SBU arbetar
kontinuerligt med att underlätta och infor
mera om möjligheten att använda resfria,
digitala möten.
Miljögruppen har vid tre tillfällen under
året informerat personalen om det pågå
ende miljöarbetet på myndigheten och
i december erbjöds alla medarbetare en
visning av utställningen Arktis – medan isen
smälter, på Nordiska muséet i Stockholm.
SBU ingår i Miljöledningsnätverket för
små myndigheter, där myndigheter som
inte har miljöfrågor i sina uppdrag och står
inför liknande utmaningar i miljölednings
arbetet kan träffas för att samverka och
utbyta erfarenheter. Under 2019 har nät
verket träffats fyra gånger.

SBU som arbetsplats
Årets personaldagar hade temat En arbets
plats att längta till och fokuserade på tre
områden: tillit, arbetsglädje och kunskap
om riskbeteenden och stressfaktorer i
arbetslivet. Resultatet som kom fram under
dagarna har fortsatt diskuterats i olika sam
manhang och kommer att följas upp under
kommande personaldagar.
En medarbetare från SBU medverkade
i SVT:s serie Din hjärna, avsnittet om
autism och adhd. Där framkom hur SBU
som arbetsgivare på olika sätt bemöter och
tar tillvara på särskilda kompetenser, i det
här fallet genom att en person genom sin
diagnos har en fallenhet att sovra bland
stora mängder forskningsartiklar.

Likabehandling och den
statliga värdegrunden
SBU har under 2019 fortsatt att arbeta
med den statliga värdegrunden och lika
behandlingsfrågor och enligt myndighetens
verksamhetsplan ska SBU arbeta mot
mål 10 i Förenta Nationernas Agenda 2030;
minskad ojämlikhet. Det finns en grupp
på myndigheten som arbetar med fokus
på likabehandlingsfrågor och som under
en återkommande aktivitet som kallas för
Gófika bjuder in medarbetarna för att
diskutera olika dilemman. En genomgång
av diskrimineringslagen hölls för personalen
under året och en enkät skickades ut om
sexuella trakasserier. Gruppen har även följt
upp och diskuterat olika aktiva åtgärder.

SBU:s omställningsmedel för ett karriär
kompetensutvecklingsprogram för 12
medarbetare vid myndigheten.
Kommunikationschefen har varit utlånad
till Digitaliseringsrådet under en månad
under hösten 2019 som en satsning i
myndighetens digitaliseringsarbete. De två
avdelningscheferna som anställdes under
2018 deltar i en längre, extern chefsutbild
ning och har även gått en utbildning i
grundläggande arbetsmiljö för att säker
ställa att SBU:s nya avdelningschefer har
kunskap om arbetsmiljöansvaret som
ingår i deras tjänster. Samtliga avdelnings
chefer har gått utbildning i lönesättning
och lönesättande samtal inför lönerevi
sionen 2019. Samtliga medarbetare på
SBU erbjuds kontinuerligt kompetens
utveckling med utgångspunkt i det årliga
medarbetarsamtalet.
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Myndighetens
interna utveckling
Kvalitet och prioritering
SBU:s interna kvalitetsgrupp kvalitets
säkrar myndighetens rapporter så att de
håller en hög vetenskaplig kvalitet. Kvali
tetsgruppen fastställer också viktigare prin
ciper för SBU:s vetenskapliga arbete samt
uppdrar åt metodgruppen och metod
stöden att utreda vissa större principfrågor.
Under 2019 slutfördes arbetet med att se
över interna processer för kvalitetssäkring
och prioritering och det beslutades om en
ny arbetsordning för SBU:s arbete med
kvalitetssäkring.
Under året har även arbetet i SBU:s
nybildade prioriteringsgrupp startat och en
hanteringsordning och processbeskrivning
har tagits fram. Erfarenheterna från arbetet
med prioritering av senaste årets inkomna
förslag till utvärderingsrapporter har inne
burit betydande förbättringar av processen.
Prioriteringsgruppen arbetar nu mer fort
löpande med prioriteringar vilket förkortar
handläggningstider för inkomna förslag
avsevärt.

faktaruta 2.5 GRADE.
SBU använder GRADE, Grading of Recommendations,
Assessment, Development and Evaluation, vilket är ett
internationellt framtaget system för evidensgradering
av resultat från systematiska översikter.

Metodgrupp och metodstöd
Under 2019 har SBU:s metodgrupp
formaliserats och fått ett tydligare uppdrag.
Förutom att hålla interna metodseminarier
anordnas också utbildningar med externa
föreläsare, till exempel hölls en utbildning
under tre dagar i metaanalys.
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Under året har också ett antal metod
stödsgrupper formerats vilka ska utgöra
stöd till projektledare och kvalitetsgruppen
på specifika områden; statistik, diagnostik,
kvalitativ metodik, etik, terminologi och
GRADE-frågor. Sedan tidigare finns också
särskilda grupper för informationshantering
och hälsoekonomi.
Enhetliga begrepp på evidensområdet
Myndigheten har under året intensifierat
sitt arbete med ökad enhetlighet och pre
cision i användningen av facktermer inom
sitt verksamhetsfält, och som ska underlätta
användningen av SBU:s publikationer i
vård och omsorg. SBU:s populärveten
skapliga ordförklaringar har under 2019
uppdaterats och kompletterats med stöd
av terminolog.
Myndighetens termgrupp har byggt
vidare på och publicerat på myndighetens
intranät en baslista av facktermer med defi
nitioner som används ofta inom utvärde
ringar inom hälso- och sjukvården (HTA),
respektive utvärderingar inom det sociala
området (STA), och som bör användas
på ett konsekvent sätt. Gruppen har även
implementerat en checklista med termino
logiska principer och hjälpmedel.
Nämnden för medicinsk
och social utvärdering
SBU:s nämnd har enligt SBU:s förordning
(2007:1233) med instruktion till uppgift
att fatta beslut om fastställandet av slut
satser i de utvärderingar som myndigheten
gör. Nämnden ska även medverka till att
rapporterna sprids och kommer till använd
ning. Ledamöterna utses av regeringen och
nämnden har under 2019 utgjorts av 15
ledamöter, inklusive ordförande och SBU:s
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generaldirektör.
Under 2019 har nämnden sammanträtt
sex gånger och fastställt slutsatser för tre
utvärderingsrapporter. Nämnden har även
blivit uppdaterade om arbetet med pågå
ende rapporter och deltagit i prioriteringen
av förslag till nya projekt och förslag på
uppdateringar av tidigare rapporter. Med
arbetare från SBU håller även kontinuer
ligt utbildningar för ledamöterna i SBU:s
processer och metodik.
SBU:s vetenskapliga råd
I början på året inrättade SBU ett nytt
vetenskapligt råd. Rådet består av 20 per
soner, inklusive ordförande och vice ord
förande. Ledamöternas kompetenser speglar
de sakområden som ingår i SBU:s uppdrag;
medicin, odontologi, socialt arbete, funk
tionshinderområdet samt arbetsmiljö
området. Det finns även hög kompetens
avseende olika vetenskapliga ansatser.
Rådets uppgift är att ge råd inför beslut av
Nämnden för medicinsk och social utvärde
ring. Rådet kan även ge råd som en del av
SBU:s beredning inför beslut i ärenden om
projektplan, externa sakkunniga i projekten,
externa granskare och rapporter. Arbetet
kan även innebära att ge råd i metodutveck
ling och andra metodfrågor samt att delta
i arbetet med spridning av rapporter och
annan information från SBU.
Under 2019 har SBU:s vetenskapliga
råd haft tio heldagsmöten med mycket hög
närvaro. Samtliga sakområden har hante
rats och utbildning i SBU:s processer och
metodik har genomförts. Vid det sista mötet
för året hölls ett gemensamt utbildnings
moment avseende etik, tillsammans med
SBU:s nämnd.
Utveckling av projektprocesser
Förutom utvecklingsarbeten för att utveckla
och stärka projektprocesserna inom SBU:s
upplysningstjänst samt inom arbetet med
internationella kunskapsöversikter och
utvärderingar, har myndigheten under 2019
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påbörjat arbetet med att se över och förtyd
liga processer och resultatredovisningar för
produkter i SBU:s rapporttyp som kallas
SBU Kartlägger. Framför allt genom ett
digitalt utvecklingsprojekt som ska göra det
möjligt att presentera resultaten från rap
porterna på ett visuellt och interaktivt sätt.
Syftet är att resultaten ska bli enkla att ta till
sig samt anpassningsbara utifrån mottaga
rens behov.
SBU har tagit fram en ny vägledning om
etiska aspekter vid utvärdering inom social
tjänst och funktionshinderområdet, Etiska
aspekter på insatser inom det sociala området
– en vägledning för att identifiera relevanta
etiska frågor. Den har tagits fram både i syfte
att användas internt i SBU:s arbete men
även som stöd för andra organisationer.
Tillitsbaserad styrning och ledning
SBU har under året deltagit i Tillitsnät
verket tillsammans med 43 andra myn
digheter. Syftet med nätverket har varit att
uppnå en mer tillitsbaserad styrning och
ledning och en mer samordnad offentlig
verksamhet.
Inom ramen för nätverket har myndig
heten bland annat arbetat med en fallstudie
avseende SBU:s upplysningstjänst. Internt
har SBU även arbetat med att medvetande
göra och engagera SBU:s medarbetare
avseende vikten av tillitsbaserad styrning
och ledning.
Myndigheten har också utfört en kart
läggning av redan existerande strukturer
och komponenter av tillitsbaserad styrning
och ledning, samt identifierat utvecklings
områden för att stärka och behålla en lång
siktig styrning som bygger på tillit.
Digital utveckling på SBU
Under 2019 har SBU arbetat för att förenkla
arbetssätt med hjälp av digitala verktyg, till
exempel för att dela dokument internt och
externt och för att förbättra möjligheterna
till digitala möten, något myndigheten
följer upp under kommande år.
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med Folkhälsomyndigheten har deras
interaktiva, digitala publikationsmall
vidareutvecklats, och används nu för alla
SBU:s rapporter. Det nya formatet innebär
förbättringar för användaren på flera sätt,
till exempel kan användaren välja vilka
delar av rapporten som ska laddas ner och
formatet har en förbättrad sökbarhet. I och
med den nya publikationsmallen har SBU
slutat att trycka hela rapporter vilket är
positivt ur miljösynpunkt.
Som ett viktigt led i den digitala utvecklingen har myndigheten under 2019
anställt en digital strateg som koordinerar
SBU:s olika projekt inom området.

montage utifrån foto av scandinav

Det pågår flera utvecklingsprojekt på
SBU för att förenkla och korta interna
processer. Bland annat genom ett digitalt
verktyg för att effektivisera myndighetens
granskningsmetod under rapportarbetet.
SBU har även påbörjat ett projekt som
kallas Ett pappersfritt SBU. Målet är en
digital livscykel i myndighetens ärenden.
Projektet syftar dels till en förbättring av
myndighetens effektivitet, dels en minsk
ning av miljöpåverkan. Projektet är i sitt
inledningsstadie där SBU hittills tagit fram
en förstudie och en projektplan.
Under 2019 har SBU övergått till helt
digitaliserade rapporter. I ett samarbete
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Verksamhetens totala
kostnader och intäkter
tabell 2.6 Finansiering av verksamheten, anslag och externa medel under 2019, tkr.
Ingående
balans

Tillkommit
2019

Förbrukat
2019

Utgående
balans

Anslag
Anslag (Not 7)
summa

2 482*
2 482

83 526
83 526

80 862**
80 862

5 146
5 146

Uppdrag och projekt med externa medel
Att förebygga problem med spel om pengar****

452

300

677

75

Behandling av fibromyalgi

0

700

700

0

Behandling av långvariga smärttillstånd
med fokus på kvinnor

0

2 000

2 000

0

Diagnostik och behandling av förlossningsrädsla
samt behandling av lindrig till måttlig ångestoch depressionsproblematik under graviditet

0

700

700

0

Erfarenheter och upplevelser av sällsynta
medfödda sjukdomar hos vuxna***

0

208

208

0

115

116

81

150

Fördjupad prioritering av forskningsfrågor
om förlossningsskador hos kvinnan

0

1 200

1 200

0

Förlossningsbristningar – åtgärder för att främja
diagnostik samt erfarenheter och upplevelser
av bemötande och information från vården

0

700

700

0

HTA-nätverket

0

500

500

0

Internationellt nätverk för STA

0

100

100

0

Komplexa interventioner vid långvarig smärta

0

700

700

0

Utbildning och kunskapsspridning
inom socialtjänsten

0

1 500

1 500

0

Könsdysfori hos barn och unga

0

1 000

1 000

0

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

0

750

750

0

Sammanställning och analys av centrala
utfallsmått (core outcome set, COS)
inom området förlossningsvård

0

800

800

0

Underlag till nationella riktlinjer

0

3 000

3 000

0

EUnetHTA

Uppdrag om kunskapsläget för psykisk ohälsa

0

3 000

2 406

594

Utvärdering av samband mellan snus,
e-cigaretter och tobaksrökning****

316

1 000

1 316

0

Ätstörningar
summa

0
883

250
18 524

250
18 588

0
819

3 365

102 050

99 450

5 965

summa

* Utgående balans 2018 (4 595) minus indraget belopp (2 113).
** Intäkter enligt resultaträkningen (80 829) plus minskning semesterlöneskuld 1997–2008 under 2019 (33).
*** Intäkter från Socialstyrelsen. Rubriceras i resultaträkningen som Avgift.
**** Intäkter från Folkhälsomyndigheten. Rubriceras i resultaträkningen som Avgift.
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Tabell 2.7 redovisar en samlad bild av
kostnaderna för de senaste tre åren. I de
redovisade beloppen ingår indirekta kost

nader som för år 2019 utgör ett påslag
med 83 procent.

tabell 2.7 Totala kostnader uppdelat på verksamhetens olika områden, tkr.
2019

2018

2017

Projektverksamhet

79 770

78 775

78 989

Informationsspridning

18 004

15 207

20 409

3 691
101 465

2 867
96 849

2 529
101 927

Internationell samverkan
summa

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

på verksamhetsgrenarna som ett schablon
mässigt påslag som för år 2019 uppgår
till 83 procent (Tabell 2.9). De direkta
kostnaderna utgör 55 procent av de totala
kostnaderna.

tabell 2.8 Direkta kostnader för respektive område samt gemensamma omfördelade kostnader
(indirekta kostnader), tkr.
2019

2018

2017

43 640

48 440

47 845

9 849

9 352

12 362

2 019
55 508

1 763
59 555

1 532
61 739

Lokaler

6 128

6 011

5 116

Nämnd och råd

1 390

671

831

38 439
45 957

30 612
37 294

34 241
40 188

101 465

96 849

101 927

Direkta kostnader
Projektverksamhet
Informationsspridning
Internationell samverkan
summa
Gemensamma kostnader

Kansli och gemensamt
summa
summa

tabell 2.9 Finansiering uppdelat på verksamhetens olika områden, tkr.
2019
Totalt
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2018

2017

Anslag,
ränta
samt
avgifter

Extern
finansi
ering

Totalt

Anslag,
ränta
samt
avgifter

Extern
finansi
ering

Totalt

Anslag,
ränta
samt
avgifter

Extern
finansi
ering

Projekt

79 770

61 263

18 507

78 775

62 093

16 682

78 989

62 599

16 390

Informations
spridning

18 004

18 004

–

15 207

15 207

–

20 409

20 409

–

Internationell
samverkan
summa

3 691

3 610

81

2 867

2 711

156

2 529

2 379

150

101 465

82 877

18 588

96 849

80 011

16 838

101 927

85 387

16 540
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Ekonomisk
redovisning

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

Sammanställning av
väsentliga uppgifter
Not

2019

2018

2017

2016

2015

Beviljad låneram

2 500

2 500

3 000

2 500

3 000

Utnyttjad låneram

1 601

1 965

2 451

2 037

293

2 000

1 200

2 200

1 200

2 200

0

0

0

0

0

Låneram

Räntekonto Riksgäldskontoret
Beviljad kontokredit
Maximalt utnyttjad kontokredit
Ränteintäkter

7

12

12

14

0

52

64

90

78

35

3 137

3 092

673

4 284

1 769

2 505

2 481

2 282

2 230

1 878

Utnyttjad anslagskredit

0

0

0

0

0

Beviljad anslagskredit 09 01 02
anslagspost 2

0

0

0

0

0

Utnyttjad anslagskredit

0

0

0

0

0

5 146

4 595

667

3 936

4 456

Medelantalet anställda

83 st

83 st

82 st

71 st

60 st

Årsarbetskrafter

75 st

76 st

77 st

68 st

57 st

1 345

1 267

1 317

1 282

1 443

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

Anslagssparande
Utgående överföringsbelopp

7

Personal

Driftskostnad per årsarbetskraft
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Resultaträkning
Not

2019

2018

80 829

78 777

3 137

3 092

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra ersättningar

1

Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter
summa

17 492

14 968

2

7
101 465

12
96 849

3

–74 242

–72 238

–6 497

–6 258

–20 178

–17 803

–52

–64

–496
–101 465

–486
–96 849

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

2019-12-31

2018-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet

4

138

190

Maskiner, inventarier installationer m.m.
summa

5

1 463
1 601

1 775
1 965

1

23

Fordringar hos andra myndigheter

1 455

1 379

Övriga kortfristiga fordringar
summa

1
1 457

1
1 403

Fordringar
Kundfordringar

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
summa

6

1 797
1 797

1 692
1 692

Avräkning med statsverket

7

–4 950

–4 367

Behållning räntekonto Riksgäldskontoret
summa

20 552
20 552

20 117
20 117

summa tillgångar

20 457

20 810

2019-12-31

2018-12-31

Kassa och bank

Kapital och skulder

Not

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

8

187

359

Övriga avsättningar
summa

9

350
537

451
810

Skulder
1 601

1 965

Kortfristiga skulder till andra myndigheter

Lån i Riksgäldskontoret

10

2 683

2 537

Leverantörsskulder

6 153

6 325

1 935
12 372

1 746
12 573

Upplupna kostnader

6 729

6 544

Oförbrukade bidrag
summa

819
7 548

883
7 427

20 457

20 810

Övriga kortfristiga skulder
summa

11

Periodavgränsningsposter

12

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

Ingående
överföringsbelopp

Årets till
delning
enligt
reglerings
brev

Indragning

Totalt
disponibelt
belopp

Utgift

Utgående
överförings
belopp

Not

9 1:2
anslagspost 1

4 595

83 526

2 113

86 008

80 862

5 146

7

Redovisningsprinciper
SBU:s årsredovisning är upprättad i
enlighet med Förordning om myndig
heters årsredovisning och budgetunderlag
(2000:605), FÅB. SBU:s redovisning
följer god redovisningssed såsom den
kommer till uttryck i Förordning om
myndigheters bokföring (2000:606).
Fakturor som understiger 20 000
kronor exklusive mervärdesskatt har
inte bokförts som periodavgränsnings
poster per 2019-12-31.
Omsättningstillgångar och skulder
Kundfordringar och övriga ford
ringar upptas till det belopp varmed
de beräknas inflyta. Övriga omsätt
ningstillgångar och skulder värderas
till anskaffningsvärdet om inte annat
anges i not. Eventuella fordringar och
skulder i utländsk valuta värderas till
balansdagens kurs. SBU har ett lager
av färdigproducerade rapporter. De
resurser som använts för att ta fram
rapporterna kostnadsförs löpande.
Anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande
bruk med ett anskaffningsvärde på
över 20 000 kronor och en beräknad
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livslängd på tre år eller längre defi
nieras som anläggningstillgång.
Anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde med avdrag för ack
umulerade avskrivningar enligt plan.
Anläggningstillgångarna skrivs av
linjärt över den bedömda ekonomiska
livslängden. Tillämpade avskrivnings
tider är:
• 3 år för datorer (bärbara kostnads
förs vid anskaffningstillfället)
• 5 år för förbättringsutgifter
på annans fastighet och
kontorsmaskiner
• 5 år för maskiner, installationer
med mera
• 7 år för övriga inventarier.
Kostnadsmässig anslagsavräkning
Den 1 januari 2009 trädde för
ändringar i anslagsförordningen
(1996:1189) i kraft som innebär en
övergång till kostnadsmässig anslags
avräkning av förvaltningsutgifter.
Myndigheternas semesterlöneskuld
per den 31 december 2008 undantogs
från reformen. Den ska även i fortsätt
ningen avräknas utgiftsmässigt tills den
är helt reglerad.
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Noter
Resultaträkning
not 1 Intäkter av avgifter och andra ersättningar

not 3 Kostnader för personal.

med stöd av 4§ Avgiftsförordningen.
2019

2018

15

23

Konsultuppdrag

1 487

2 421

Övriga intäkter
summa

1 635
3 137

648
3 092

Rapportförsäljning

not 2 Finansiella intäkter och kostnader.
2019

2018

7
7

12
12

52

64

52

64

2019

2018

Lönekostnader
(exklusive avgifter
och premier)

46 859

46 163

varav avser till
styrelse samt ej
anställd personal

3 348

3 061

Avgifter avseende
lönekostnader

12 853

13 546

Övriga
personalkostnader
summa

14 530

12 529

74 242

72 238

Finansiella intäkter
Lån i Riksgäldskontoret
summa
Finansiella kostnader
Räntekonto i
Riksgäldskontoret
summa
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Balansräkning
not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet.
2019-12-31

not 6 Periodavgränsningsposter.

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

1 436

1 421

361

271

1 797

1 692

Förutbetald hyra

Anskaffningsvärde
Ingående balans
Årets anskaffningar
Årets utrangering
utgående balans

260

260

0

0

0
260

0
260

Övriga förutbetalda
kostnader
utgående balans

Ackumulerad avskrivning
Ingående balans

–70

–18

Årets avskrivningar

–52

–52

Årets utrangering
utgående balans

0
–122

0
–70

138

190

bokfört värde

not 7 Avräkning med statsverket.
2019-12-31
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Indragning
Redovisat mot anslag

not 5 Inventarier och övriga anläggningstillgångar.
2019-12-31

2018-12-31

Anskaffningsvärde
Ingående balans
anskaffningsvärde

3 264

3 264

Årets utrangering

0

0

133
3 397

0
3 264

–1 489

–1 055

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

50

0

0

–445
–1 934

–434
–1 489

1 463

1 775

2018-12-31

Anslagmedel som
tillförts räntekontot
summa skulder

–4 595

–667

2 113

0

80 862

78 796

–83 526

–82 724

–5 146

–4 595

Fordran avseende semesterlöneskuld
som inte redovisats mot anslag
Ingående balans

229

248

Redovisat mot anslag
under året enligt
undantagsregeln
summa

–33

–19

196

229

summa avräkning
med statsverket

–4 950

–4 366*

* Summan avviker mot balansräkningen (–4 367)
på grund av avrundningsdifferens.
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not 8 Avsättningar för pensioner

not 11 Övriga kortfristiga skulder.

och liknande förpliktelser.
2019

2018

359

256

Årets pensionskostnad

0

103

Årets
pensionsutbetalningar
utgående
avsättning

–172

0

187

359

Ingående avsättning

2019-12-31

2018-12-31

Personalens källskatt

1 928

1 669

Övriga skulder
utgående balans

7
1 935

77
1 746

not 12 Periodavgränsningsposter.

not 9 Övriga avsättningar.

2019-12-31

2018-12-31

5 714

5 220

Upplupna övriga löner

420

381

Övriga upplupna
kostnader
summa

595

943

6 729

6 544

Oförbrukade bidrag
inomstatliga (förbrukas
inom 3 månader 2018)

669

768

Bidrag från icke statliga
organisationer
summa

150

115

819

883

7 548

7 426

Upplupna kostnader
2019

2018

350

451

50

40

Lokala
omställningsmedel
varav bedöms
komma att regleras
innevarande år

Upplupna
semesterlöner

Oförbrukade bidrag

not 10 Lån i Riksgäldskontoret.
2019

2018

Låneram

2 500

2 500

Ingående skuld

1 965

2 451

132

0

–496
1 601

–486
1 965

Lån upptagna
under året
Årets amorteringar
utgående balans
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Övriga tilläggsupplysningar
Anställdas frånvaro
på grund av sjukdom

Kön- och åldersfördelning av anställda
Grupp

2019

2018

Grupp

2019

2018

Kvinnor

80 %

82 %

Total sjukfrånvaro
i förhållande till den
sammanlagda arbetstiden

2,8 %

3,0 %

Män

20 %

18 %

Anställda under 30 år (1)

1%

0%

53 %

57 %

46 %

43 %

Kvinnor

2,9 %

2,7 %

Anställda 30–49 år (44)

Män

2,4 %

4,1 %

Anställda över 49 år (36)

*

0%

2,9 %

3,2 %

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

2,8 %

2,8 %

21,8 %

25,2 %

* Gruppen är för liten för att redovisa procentsatsen,
på grund av risk att röja individens identitet.

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

1 171 320 kr

• Rådet för evidensbaserad miljöanalys, Forskningsrådet Formas
(ledamot)

Nämnd
Peter Allebeck

• IQ-initiativet AB (ledamot)

9 000 kr

–

Vesna Jovic

6 750 kr

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

Jan-Ingvar Jönsson
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0 kr

Heike Erkers

0 kr

• Nationella styrgruppen för ALF (ledamot)

Lars-Torsten Larsson

6 750 kr

• Nationella screeningrådet, Socialstyrelsen (ordförande) (del av året)
• Prioriteringscentrum, Linköpings universitet (ordförande) (del av året)

Thomas Lindén

2 250 kr

• Nationella screeningrådet, Socialstyrelsen (ordförande) (del av året)

Kerstin Nilsson
(ordförande)

65 000 kr

Stefan Nordqvist

• Kommittén för kliniska studier, Vetenskapsrådet (vice ordförande)

13 500 kr

–

Lars Oscarsson

9 000 kr

–

Jenny Rehnman

6 750 kr

–

Sineva Ribeiro

9 000 kr

–

Heidi Stensmyren

6 750 kr

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

Anders Sylvan

4 500 kr

• Science park i Umeå AB (ordförande)

Elisabeth Wallenius

9 000 kr

• Nämnden för läkemedelsförmåner, Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket (ledamot)
• Patient- och brukarrådet, Vårdanalys (ledamot)
• Rådet för funktionshinderfrågor, Konsumentverket (ledamot)

Magnus Wallinder

6 750 kr

–
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Beslut

Beslut om årsredovisningen för SBU 2019 har fattats den
19 februari 2020 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 19 februari 2020

susanna axelsson
generaldirektör
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5

Bilagor

Bilaga 1. Ledamöter i SBU:s nämnd
Ordförande
Kerstin Nilsson
Professor, dekan, Fakultetsnämnden
för medicin och hälsa, Örebro universitet
Ledamöter
Susanna Axelsson
Generaldirektör, SBU
Peter Allebeck
Professor, huvudsekreterare, Forte
Heike Erkers
Ordförande, Akademikerförbundet SSR
Vesna Jovic
Tidigare verkställande direktör,
Sveriges Kommuner och Landsting
Jan-Ingvar Jönsson
Professor, huvudsekreterare,
Vetenskapsrådet
Lars-Torsten Larsson
(t.o.m. 2019-09-25)
Docent, tidigare avdelningschef,
Socialstyrelsen
Thomas Lindén
(fr.o.m. 2019-09-26)
Professor, avdelningschef, Socialstyrelsen

Lars Oscarsson
Seniorprofessor,
Ersta Sköndal Bräcke högskola
Jenny Rehnman
Filosofie doktor, avdelningschef,
Socialstyrelsen
Sineva Ribeiro
Ordförande, Vårdförbundet
Heidi Stensmyren
Ordförande, Sveriges läkarförbund
Anders Sylvan
Medicine doktor, tidigare landstings
direktör, Västerbottens läns landsting
Elisabeth Wallenius
Ordförande, Funktionsrätt Sverige
Magnus Wallinder
Tidigare förvaltningschef,
Socialförvaltningen, Ljungby kommun

Stefan Nordqvist
Filosofie doktor, utredare,
Statens institutionsstyrelse
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Bilaga 2. Ledamöter i
SBU:s vetenskapliga råd
Ordförande
Svante Twetman
Professor emeritus, Köpenhamns universitet
Ledamöter
Christel Bahtsevani (vice ordförande)
Doktor i medicinsk vetenskap,
universitetslektor, Malmö universitet

Lars Sandman
Professor, Linköpings universitet,
Prioriteringscentrum

Martin Bergström
Docent, Socialhögskolan, Lunds universitet

Anna Sarkadi
Professor, Uppsala universitet

Lena Dahlberg
Docent, Högskolan Dalarna,
Karolinska Institutet

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

Anna Ehrenberg
Professor, Högskolan Dalarna

Sten-Åke Stenberg
Professor, Stockholms universitet

Ata Ghaderi
Professor, Karolinska Institutet

Britt-Marie Stålnacke
Professor, Umeå universitet

Martin Henriksson
Docent, Linköpings universitet

Magnus Svartengren
Professor och överläkare,
Uppsala universitet

Jan Holst
Docent, överläkare, HTA Skåne och
Skånes universitetssjukhus Malmö
Ulrik Kihlbom
Docent, Uppsala universitet
Mussie Msghina
Docent, Örebro universitet
Christina Nehlin-Gordh
Universitetslektor, Uppsala universitet,
Akademiska sjukhuset Uppsala
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Sverker Svensjö
Medicine doktor, överläkare,
Falu lasarett, Uppsala universitet
Magnus Tideman
Professor, Högskolan Halmstad
Pernilla Åsenlöf
Professor, Uppsala universitet,
Akademiska sjukhuset Uppsala
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