
STATENS BEREDNING FÖR
MEDICINSK UTVÄRDERING 



Varför behövs utvärdering/systematiska 
kunskapssammanställningar?

• Fler än 22 miljoner publicerade 
medicinska artiklar.

• Nu produceras mer än 1 miljon 
nya artiklar per år.

• 10–15% med bestående 
vetenskapligt värde.

• Hur ska de som arbetar i vården 
hinna följa med?



Lancet 2011;377:108-109

Fler systematiska översikter



SBU Kommenterar

- andras kunskapsöversikter presenterade på ett 

enkelt sätt



”Att sammanfatta
utländska utvärderingar bör leda till att fler granskade metoder görs

tillgängliga för den svenska publiken till en relativt låg kostnad per utvärdering”.

SBUs Strategi 2007–2010

Behövs SBU Kommenterar? 



Arbetsprocess

Identifiering av rapport

Identifiering av sakkunniga

Rapporten kvalitetsgranskas 

Sammanfattning av rapport

Ev hälsoekonomisk komplettering

AMSTAR



Arbetsprocess

Sakkunnig granskar sammanfattning och skriver 
utkast: kommentar och faktarutor

Språkgranskning

Extern granskning 

Godkännande SBU

Publicering på SBU:s hemsida



Identifiering av rapport

• Regelbunden sökning efter HTA rapporter och 
systematiska översikter

• Specialsökningar vid behov

• Interna förslag



Kriterier för att starta ett SBU-projekt

• Stor betydelse för liv och hälsa

• Berör många – vanligt hälsoproblem

• Stor praxisvariation

• Stora ekonomiska konsekvenser

• Viktig etisk eller social betydelse

• Stor betydelse för organisation eller personal

• Kontroversiellt eller uppmärksammat



Rapporten kvalitetsgranskas 

• Sakkunnig  gör relevansbedömning

• Rapporter granskas med AMSTAR



Sammanfattning av rapport

• Text enligt en formatmall med definierade rubriker
– Inledning

– SBUs kommentar

– Om studierna

– Resultat

– Originalrapportens slutsatser

• Sammanfattning skrivs oftast av projektledare

• Skrivarbetet sker i samarbete med sakkunnig



Ev hälsoekonomisk komplettering

• Om rapporten innehåller hälsoekonomi kopplas 
hälsoekonomer vid SBU in i arbetet

• Hälsoekonomer sammanfattar och tolkar ev
hälsoekonomi



Sakkunnig granskar sammanfattning och 
skriver utkast: kommentar och faktarutor

• Max 3–5 huvudbudskap i punktform

• Vad i originalrapporten och/eller sammanhanget är 
viktigast att lyfta fram för svenska läsare?

• Huvudbudskapen visar tydligt på möjligheter att 
förbättra vården: bättre kunskap, ändrade attityder 
eller bättre praxis



Granskning

• Extern granskning sakkunniga

• Intern granskning SBU:s interna kvalitetsäkringsgrupp

• GD godkänner publicering



Publicering på SBU:s hemsida

• Nyhetsbrev skickas ut till ca 9000 prenumeranter

• Publicering på SBU:s hemsida

• Notiser i ”Vetenskap och praxis”

• Riktad marknadsföring till specifika målgrupper



Några exempel

• Behandlingsmetoden NET kan minska PTSD hos 
flyktingar

• Bröstcancerscreening med 3D-mammografi – digital 
brösttomosyntes med Selenia Dimensions

• Ventilation med andningsmask för patienter med KOL 
som drabbas av akut andningssvikt med 
koldioxidstegring

• Kombinationsbehandling vid kroniskt obstruktiv 
lungsjukdom (KOL)

• Problemorienterade behandlingar (counselling) vid 
lindrig till medelsvår depression hos vuxna 
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