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FHO på SBU

Marit Eskel om internationell samverkan, brukar samverkan 
mm

Hur SBU arbetar med kunskapsluckor samt hur man kan 
söka i databasen för kunskapsluckor – Lena Wallgren

Resultat SBU Kartlägger inom område FHO

Exempel på samverkan och diskussion

Maj 2013



SBU:s verksamhet
1. SBU Utvärderar (systematisk översikt)

2. SBU Kommenterar (sammanfattar systematisk 
översikt gjord av annan aktör)

3. SBU:s Upplysningstjänst (litteratursökning, ref 
lista, sammanfattning) 

4. SBU Kartlägger

5. SBU Bereder 

6. Vetenskapliga kunskapsluckor 

7. HTA- och STA-nätverken, internationella nätverk, 
brukarsamverkan 



SBU 
Utvärderar

Hjälpmedel avseende rörelse och förflyttning för personer 
med fysisk funktionsnedsättning

Effekter, samt upplevelser och erfarenheter, av hjälpmedel för rörelse och 
förflyttning, om det finns några risker med dem, och om insatserna ger mesta 
möjliga nytta för satsade resurser. 

För personer med fysisk funktionsnedsättning med avseende på personliga behov 
såsom att klä sig, äta, sköta hygien, förflytta sig, kommunicera och interagera med 
omvärlden, fungera i hemmet och i närmiljön, samt delta i utbildning, arbete, 
sysselsättning och vardagliga fritidssysselsättningar.

Etiskt perspektiv samt ekonomiska aspekter och jämlikhet samt 
barnrättsperspektivet beaktas särskilt.



SBU 
Utvärderar

Arbetslivsinriktade insatser för 
personer med funktionsnedsättning 
och nedsatt arbetsförmåga

Effekter samt upplevelser och erfarenheter avseende arbetslivsinriktade insatser för 
personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga med avseende på 
nå, få och bibehålla arbete, ekonomisk situation, hälsa samt upplevd livskvalitet och 
delaktighet. 

Arbetsmarknadspolitiska insatser särskilt riktade till personer med 
funktionsnedsättning, inklusive arbetshjälpmedel1. 
LSS-insatser i form av daglig verksamhet och personlig assistans. 
SoL-insatser i form av arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser (SE, IPS, 
dagverksamhet). 
Samverkan; särskilda plattformar som exempelvis Samordningsförbund. 

Etiskt perspektiv samt kostnadseffektivitet och jämställdhet beaktas särskilt. 



SBU KOMMENTERAR 

Utländska översikter presenteras på ett 
lättillgängligt sätt

SBU kvalitetsgranskar översikten men inte de 
enskilda studierna

Externa sakkunniga involveras

3-6 månader



– Arbetsfrämjande åtgärder för personer med 
funktionsnedsättning som söker arbete

– Fysisk aktivitet för personer med fysisk 
funktionsnedsättning

– …..

SBU Kommenterar



UPPLYSNINGSTJÄNST

Kunskapsunderlag för strategiska beslut, t ex om en ny 
metod ska införas eller en äldre fasas ut

Fokuserad fråga (PICO). Frågeställaren och SBU:s 
utredare hjälps åt att formulera det 

Som regel svar inom tre månader

Kostnadsfritt

SBU:s metod för urval av litteratur, men ingen kvalitets-
granskning eller evidensgradering (kräver längre tid)



‒ Community Reinforcement 
Approach (CRA) för vuxna med 
kognitiv funktionsnedsättning som 
missbrukar eller är beroende av 
droger

‒ Hästunderstödd terapi

‒ Träning i bassäng enligt 
Halliwick konceptet för personer 
med funktionsnedsättningar

‒ Patientutbildning för egenvård 
av diabetes riktadtill vuxna 
(>=18år) personer som har en 
intellektuell funktionsnedsättning 
och samtidig diabetes

Upplysningstjänst



Syftar till att kartlägga om det finns evidens 
eller om säker kunskap saknas inom ett område

Endast systematiska litteraturöversikter av 
medelhög och hög kvalitet 

Forskningen kvalitetsgranskas av ämnes-
sakkunniga samt av oberoende granskare

SBU granskar inte kvalitet på de 
forskningsstudier som ingår i översikterna

6-30 månader

SBU KARTLÄGGER



– Kartläggning av översikter om socialtjänst-
området 2000-2017 (ekonomiskt bistånd, 
missbruk, funktionshinder, äldre)

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

– Kartläggning av översikter om samverkan vid 
psykisk ohälsa

SBU KARTLÄGGER



HTA-nätverket

Ökad samverkan med regionala HTA-enheter

Representanter för regionala HTA-enheter, regioner 
och regioner, SBU, Socialstyrelsen och Tandvårds-
och läkemedelsförmånsverket

• Ökad samverkan

• Samordnad kommunikationen 

• Förbättrad tillgänglighet 

• Reducerad risk för dubbelarbete

• Enhetlig metod

• Metodutveckling



STA-NÄTVERKET

Motsvarande för socialtjänst och område 
funktionstillstånd och funktionshinder 

Representanter för regioner, 
Socialstyrelsen, Myndigheten för 
delaktighet och SKL

Start 2017



UTBILDNING I SYSTEMATISKA LITTERATURÖVERSIKTER

Universitet och FoU-miljöer

– Umeå 

– Jönköping

– Karlstad

– Stockholms FoU-miljöer

– Lund

– Dalarna

– Sörmlands & Västmanlands FoU-miljöer

– Norrköpings FoU-miljöer

– Göteborg



Introduktionskurs SÖ – forskare & praktiker FHO

Maj 2013

Tisdag 15 oktober 10:00-16:00
Presentationsrunda och introduktion

Projektprocessen del 1 
Strukturerad fråga enligt PICO  
Litteratursökning och gallring/urval (övning på Rayyan)

LUNCH
Projektprocessen del 2 
Relevansbedömning 
Kvalitetsgranskning av en randomiserad kontrollerad studie 
(övning)

Onsdag 16 oktober 9:00-15:00 
Projektprocessen del 3 
Sammanvägning av resultat (Meta-analys)
Evidensgradering 

LUNCH
Att granska en systematisk litteraturöversikt (övning)



Exempel på samverkan
Högskolan Halmstad, Högskolan Gävle, Äldrecentrum Sthlm

Maj 2013

Vetenskapligt råd, externa sakkunniga och granskare

Utbildning SÖ kvalitativ metodik

Doktorand praktikplats på SBU – SBU Kommenterar
Handledning av SBU, vid behov informationsspecialist

Gemensam konferens riktad till professionsföreträdare och akademi

Endagsutbildning i SBU:s metodik för SÖ till fakultetsmedlemmar i 
vårdvetenskap, socialt arbete, psykologi, sociologi… 

Regional STA-enhet - Systematiska översikter, start av SBU Kommenterar
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