
STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING

Vad gör SBU?
Särskilt fokus på uppdrag och aktiviteter inom 

området funktionsnedsättning samt arbetssätt för 
delaktighet 

Marit Eskel
Susanna Larsson Tholén



SBU utvärderar: 
hälso- och sjukvårdens, 
tandvårdens, socialtjänstens och 
funktionshinderområdets metoder
och sambandet mellan arbetsmiljö 
och hälsa



Oberoende utvärderingar

SBU:s kunskapsunderlag ska vara
• Relevanta
• Trovärdiga
• Lättillgängliga



Övergripande mål

SBU:s kunskapsunderlag ska 
leda till bättre hälsa och omsorg 
per satsad krona
och därigenom rädda liv och
förbättra livskvalitet
och ge möjlighet till god vård 
och omsorg på lika villkor för 
hela befolkningen



En fristående myndighet 
med allt bredare uppdrag

Hälso- & 
sjukvård
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Socialtjänst & 
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SBU får in förslag till projekt från många håll

Enskilda personer Organisationer

Social-
departementet

Andra svenska 
myndigheter

Prioritering 
av ämnen

SBU-rapport



Nära samarbete 
med sakkunniga

SBU samarbetar med hundratals 
sakkunniga 
Sakkunniga är talespersoner 
och ambassadörer för SBU



Varför starta ett SBU-projekt?

ü Viktigt för individens hälsa och välfärd
ü Viktigt ur samhälleligt perspektiv
ü Väsentlig praxisvariation 
ü Stor ekonomisk betydelse
ü Etiskt betydelsefullt 
ü Kontroversiellt, uppmärksammat eller aktuellt. 



SBU:s rapporter…

• visar vilken forskning som finns för olika insatser
• bidrar till nationella riktlinjer eller 

rekommendationer från Socialstyrelsen
• utgör kunskapsunderlag för andra myndigheter
• ger stöd för beslut inom sjukvård, socialtjänst, tandvård m.m.
• hjälper forskare hitta relevanta forskningsfrågor
• visar forskare och finansiärer vilken kunskap som saknas



SBU sammanställer kunskap
för bättre klinik och praktik

SBU Utvärderar

SBU Kartlägger

SBU Bereder

SBU Kommenterar

SBU:s Upplysningstjänst

Prioritering 
av vetenskapliga 
kunskapsluckor

Vetenskapliga 
kunskapsluckor



SBU:s Upplysningstjänst

• Beslutsfattare och yrkesgrupper inom 
sjukvården och socialtjänsten ställer 
frågorna
• En avgränsad fråga adresseras
• Svar inom tre månader
• Stadigt intresse för tjänsten



Så involverar SBU 
patienter och brukare
• Samverkan med patient-, brukar-

och anhörigorganisationer
• Naturlig del i projektverksamhet 

och i kommunikation av SBU:s 
rapporter

• Ingår i projektprocessen
• Representant i SBU:s nämnd
• SBU deltar i samverkan i gruppen 

under Rådet för styrning med 
kunskap


