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SBU utvärderar sjukvårdens och 
socialtjänstens metoder och insatser
Oberoende utvärderingar 
SBU:s kunskapsunderlag ska vara relevanta, trovärdiga och 
lättillgängliga.

Övergripande mål för SBU
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.

Vi vänder oss till
• Beslutsfattare
• Yrkesgrupper
• Klienter, brukare och anhöriga



Rådet för styrning med kunskap 



Samarbete med sakkunniga

• SBU samarbetar årligen med 
hundratals sakkunniga i olika 
projekt.

• Sakkunniga är talespersoner och 
ambassadörer för SBU i sjukvården 
och socialtjänsten.

Patient- och brukarmedverkan
• Samverkar på flera sätt i projekten
• Representant för paraplyorganisationen 

med i SBU:s nämnd
• Leder arbetsgruppen om 

myndighetsgemensam 
brukarsamverkan under Rådet för 
styrning med kunskap.



Många länder har någon form 
av SBU-verksamhet

http://www.sfi.dk/frontpage-432.aspx
http://www.blueprintsconference.com/


Kriterier för att starta ett SBU-projekt

• Stor betydelse för hälsa och livskvalitet
• Berör många – vanligt problem
• Stor praxisvariation
• Stora ekonomiska konsekvenser
• Viktig etisk eller social eller legal betydelse
• Stor betydelse för organisation eller personal
• Kontroversiellt eller uppmärksammat



SBU får in förslag till projekt 
från många håll



SBU Utvärderar
Systematiska utvärderingar av metoder och insatser

SBU Utvärderar
• Utvärdering av metoder för 

diagnostik och behandling eller 
förebyggande av en sjukdom eller ett 
tillstånd.

• Arbetet sker i projektgrupper med 
sakkunniga inom socialtjänsten och 
sjukvården.

• Manus genomgår flera granskningar.
• SBU:s nämnd godkänner 

slutsatserna.



SBU Kommenterar
Utländska översikter presenterade på ett enkelt sätt

SBU Kommenterar
• Översiktens kvalitet bedöms
• Sakkunnig och SBU:s projektledare 

skriver rapporten
• Intern granskning på SBU
• Extern granskning av sakkunnig
• Godkännande SBU
• Publicering på www.sbu.se



SBU:s Upplysningstjänst
En resurs för beslutsfattare inom sjukvården och socialtjänsten

SBU:s Upplysningstjänst
• Litteraturgenomgång och kort 

kommentar
• Beslutsfattare och yrkesgrupper inom 

sjukvården och socialtjänsten ställer 
frågorna

• Det speciella problemet adresseras
• Svar inom tre månader



Vetenskapliga kunskapsluckor
Att identifiera kunskapsluckor i sjukvården och socialtjänsten

Vetenskapliga kunskapsluckor 
• Informera forskare och 

forskningsfinansiärer om var det 
saknas kunskap och var behovet av 
forskning är stort

• Utgöra underlag för prioriteringar om 
hur resurser kan fördelas
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SBU:s Vetenskapliga Råd
Ger råd inför beslut av Nämnden och inför beslut av 
generaldirektören.

• Svante Twetman, Köpenhamns universitet, 
ordförande (tandvård)

• Christel Bahtsevani, Malmö universitet, 
vice ordförande (omvårdnad)

• Magnus Svartengren, Uppsala universitet 
(arbetsmiljö)

• Ulrik Kihlbom, Uppsala universitet (etik)

• Lars Sandman, Linköpings universitet (etik)

• Magnus Tideman, Högskolan Halmstad 
(funktionshinderområdet)

• Pernilla Åsenlöf, Uppsala universitet 
(fysioterapi)

• Martin Henriksson, Linköpings universitet 
(hälsoekonomi)

• Katarina Steen Carlsson, Lunds 
universitet (hälsoekonomi)

• Jan Holst, Malmö och Lunds universitet 
(medicin)

• Mussie Msghina, Örebro universitet 
(medicin)

• Britt-Marie Stålnacke, Umeå universitet 
(medicin)

• Sverker Svensjö, Falun och Uppsala 
universitet (medicin)

• Anna Ehrenberg, Falun, Högskolan 
Dalarna (omvårdnad)

• Ata Ghaderi, Uppsala, Karolinska institutet 
(psykologi)

• Martin Bergström, Lunds universitet 
(socialt arbete)

• Lena Dahlberg, Falun, Högskolan Dalarna 
(socialt arbete)

• Christina Nehlin-Gordh, Uppsala 
universitet (socialt arbete)

• Anna Sarkadi, Uppsala universitet 
(socialmedicin)

• Sten-Åke Stenberg, Stockholms 
universitet (socialt arbete)



SBU:s Nämnd
Fastställer slutsatser och bidrar till utvärderingarnas tillämpbarhet.

• Kerstin Nilsson (ordförande SBU:s nämnd)
Professor obstetrik och gynekologi, dekan Fakultetsnämnden för medicin och hälsa, Örebro 
universitet

• Peter Allebeck huvudsekreterare, Forte
• Susanna Axelsson generaldirektör, SBU
• Heike Erkers ordförande, Akademikerförbundet SSR
• Vesna Jovic verkställande direktör, Sveriges Kommuner och Landsting
• Jan-Ingvar Jönsson huvudsekreterare, Vetenskapsrådet
• Lars-Torsten Larsson chef avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, 

Socialstyrelsen
• Stefan Nordqvist utredare, Statens institutionsstyrelse SiS
• Lars Oscarsson professor, Ersta Sköndal högskola
• Jenny Rehnman chef avdelningen kunskapsstyrning för socialtjänsten, Socialstyrelsen
• Sineva Ribeiro ordförande, Vårdförbundet
• Heidi Stensmyren ordförande, Sveriges Läkarförbund
• Anders Sylvan tidigare landstingsdirektör, Västerbottens läns landsting
• Elisabeth Wallenius ordförande Funktionsrätt Sverige
• Magnus Wallinder förvaltningschef, Socialförvaltningen, Ljungby kommun
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Systematisk översikt

Specificera frågan:
P= population
I = intervention
C = kontroll
O = utfall
S = studietyp
Fastställer kriterier för 
vilka studier som är 
relevanta att ta med.

Avgränsning
av frågan

Litteratursökning 
med målet att 
finna all relevant 
litteratur.

Gallring: något som 
inte matchar 
PICOS?

Val av 
litteratur

Studierna granskas 
utifrån 
kvalitetskriterier.

Guida och 
dokumentera en 
subjektiv 
bedömning.

(mallar finns på 
www.sbu.se)

Granskning
av studier

Syntes av resultat från 
flera studier 
(metaanalys, narrativ, 
kvalitativ syntes)

Evidensgradering: 
bedömning av styrkan 
i det vetenskapliga 
underlaget

Slutsatser och
Evidensgradering

Man är minst två och arbetar 
oberoende av varandra



Evidensgradering

”Det är 40% risk för regn, 
och 10% chans att vi vet vad vi pratar om”



Evidensgradering

Evidensstyrka är ett mått på hur tillförlitligt resultatet är. 
SBU använder GRADE
Faktorer som kan påverka:

– Studiekvalitet
– Samstämmighet mellan studierna
– Överförbarhet
– Precision i data
– Risk for publikationsbias

Hög tillförlitlighet 
Måttlig tillförlitlighet
Låg tillförlitlighet
Mycket låg tillförlitlighet



Information: 
• Cochrane handbook (https://training.cochrane.org/handbook)
• GRADE handbook

(https://gdt.gradepro.org/app/handbook/handbook.html)
• SBU:s metodbok och granskningsmallar 

(https://www.sbu.se/sv/var-metod/)
• Borenstein et al (2009). Introduction to Meta-Analysis. 

Chichester. West Sussex, UK: John Wileys & Sons Ltd.

Program: 
• Göra en systematisk översikt: Review Manager (RevMan) från 

Cochrane Collaboration
(https://community.cochrane.org/help/tools-and-
software/revman-5/revman-5-download)

• Galla ett stort sökresultat från en litteratursökning: Rayyan
(https://rayyan.qcri.org/welcome)

Tips på information och program

https://training.cochrane.org/handbook
https://gdt.gradepro.org/app/handbook/handbook.html
https://www.sbu.se/sv/var-metod/
https://community.cochrane.org/help/tools-and-software/revman-5/revman-5-download
https://rayyan.qcri.org/welcome


Några av de senaste årens uppdrag
SBU utvärderar
• Psykologiska behandlingar och psykosociala insatser i rättspsykiatrisk vård. 
• Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och försummelse
• Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn. 
• Program för ungdomar med antisocial problematik inom institutionsvård. 
• Behandling av hetsätningsstörning. 
SBU kommenterar
• Psykologiska behandlingar vid posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos flyktingar och asylsökande. 
• Interpersonell terapi (IPT), kognitiv beteendeterapi (KBT) och tidsbegränsad psykodynamisk terapi 

(tidsbegränsad PDT) vid lindrig till medelsvår depression hos vuxna
• Problemorienterade behandlingar (counselling) vid lindrig till medelsvår depression hos vuxna 
• Våld i ungas nära relationer – förebyggande åtgärder
• Hantering av hot och våld inom psykiatri. 
• Insatser för att minska hemlöshet för personer med missbruk, beroende och psykisk ohälsa
• Betydelsen av elektrodplaceringen vid elektrokonvulsiv behandling (ECT)
• Effekt av stödinsatser samt kognitiv beteendeterapi (KBT) för kvinnor som utsatts för partnervåld
• Hantering av hot och våld inom psykiatri – riskfaktorer för våld och aggression
• Ketamin vid svårbehandlad depression



Sakkunniga
Ulf  Axberg 
docent i klinisk psykologi, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
Björn Hofvander
universitetslektor i rättspsykiatri (adjungerad) vid Institutionen för kliniska 
vetenskaper, Lunds universitet, forskningssamordnare och specialist i klinisk 
psykologi vid Verksamhetsområde Rättspsykiatri, Region Skåne
Malin Lotterberg 
verksamhetschef, Psykiatrisk rehabilitering och rättspsykiatri, Region Örebro län
Susanna Radovic
docent, lektor i teoretisk filosofi vid Institutionen för filosofi, lingvistik och 
vetenskapsteori, Göteborgs universitet

Externa granskare 
Marianne Kristiansson
professor, Centrum för psykiatriforskning, Institutionen för klinisk 
neurovetenskap, Karolinska Institutet, överläkare och avdelningschef, 
Rättsmedicinalverket, Stockholm
Kenneth Rydenlund
vårdutvecklare, FoU-koordinator, Rättspsykiatriska Regionkliniken, Vadstena, 
Region Östergötland
Tuula Wallsten
med dr, chefläkare, överläkare, Centrala Patientsäkerhetsteamet, Region 
Västmanland
Maria Nyström Agback
jurist med inriktning psykiatri
Linus Broström
Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, avdelningen för medicinsk etik
Åsa Eriksson
med dr, universitetsadjunkt, leg psykolog, Institutionen för klinisk 
neurovetenskap, Karolinska Institutet



Psykologiska behandlingar
Syftar till att lindra eller minska 
sjukdomssymtom samt att förbättra 
patientens funktion. 

T.ex.: psykoterapi, kognitiv psykoterapi, 
beteendeträning, motiverande intervju eller 
med acceptance and commitment therapy. 

Psykosociala insatser
Syftar till att hjälpa patienten att förbättra 
sin sociala situation och stödja återgång till 
ett liv i samhället (inte skolundervisning, 
kurser och fysisk träning). 

T.ex.: social träning, kognitiva anpassningar, 
sysselsättningar på kliniken och samtalsstöd 
om missbruksproblematik och aggression. 

OBS: Utvärderade i 
rättspsykiatrisk kontext!



I. Psykologiska behandlingar och 
psykosociala insatser

• 5 studier inom kognitiv 
beteendeterapi  

• Inga studier på psykosociala 
insatser identifierades. 

• underlaget räcker inte till för att dra 
slutsatser om effekterna. 

II. Upplevelser av omvårdnad, 
bemötande och miljö 

• 4 svenska studier gjorda med 
kvalitativ metod 

• Kvalitativa syntesen visade att 
patienterna ofta upplevde 
utsatthet, brist på autonomi och 
delaktighet

III. Hälsoekonomiska aspekter
• Inga studier identifierade
• Kostnadsberäkningar visade att 

behandlingskostnaderna var mycket 
små i förhållande till de totala 
kostnaderna för den 
rättspsykiatriska vården 



I. Psykologiska behandlingar och 
psykosociala insatser

• 5 studier inom kognitiv 
beteendeterapi  

• Inga studier på psykosociala 
insatser identifierades. 

• underlaget räcker inte till för att dra 
slutsatser om effekterna. 

II. Upplevelser av omvårdnad, 
bemötande och miljö 

• 4 svenska studier gjorda med 
kvalitativ metod 

• Kvalitativa syntesen visade att 
patienterna ofta upplevde 
utsatthet, brist på autonomi och 
delaktighet

III. Hälsoekonomiska aspekter
• Inga studier identifierade
• Kostnadsberäkningar visade att 

behandlingskostnaderna var mycket 
små i förhållande till de totala 
kostnaderna för den 
rättspsykiatriska vården 

Det behövs mer forskning som kan stötta 
utvecklingen av omvårdnadsarbetet inom 
rättspsykiatrin. 

Svenska intervjustudier indikerar att 
patienter i dag upplever utsatthet i vården. 

Behandlingar och insatser som leder till 
kortare vårdtid skulle högst sannolikt vara  
kostnadseffektiva.



Lina Leander, Fil.dr
projektledare, 



Syftet med rapporten

Att sammanställa den forskning som finns om effekter och 
kostnadseffektivitet av öppenvårdsinsatser till familjer där det 
förekommer våld och försummelse mot barn



Olika delar i rapporten

Hälsoekonomi

Enkätundersökning -
Vad görs i Sverige?

Effekter av öppenvårdsinsatser
Upplevelser hos 
barn och föräldrar

Etiska och barnrättsliga aspekter

Brukar-
perspektiv



Sakkunniggrupp 

Pia Enebrink
docent i psykologi,
Karolinska Institutet

Ulf Axberg
docent i klinisk psykologi,
Göteborgs universitet

Staffan Jansson
professor i barn- och 
ungdomsmedicin,
Uppsala universitet

Stefan Wiklund
docent i socialt arbete,
Stockholms universitet

Anders Broberg
professor emeritus i klinisk psykologi
vid Göteborgs universitet



Referensgrupp

Kerstin Neander
Universitetssjukvårdens 
forskningscentrum och BUV-
kliniken i Region Örebro län

Tove Corneliusson 
utvecklingssekreterare 
IFO Trollhättan 

Maria Schollin
Enhetschef IFO barn och 
ungdom Solna

Anna Norlén
verksamhetschef, rektor,
Ericastiftelsen



Externa granskare
• Gisela Priebe, docent i psykologi, Lunds universitet, 

gästlektor hos Barnafrid, Linköpings universitet
• Margareta Hydén, professor emerita, Institutionen för 

samhälls- och välfardsstudier (ISV), Linköpings universitet
• Inna Feldman, docent, Institutionen for folkhälso- och 

vårdvetenskap (IFV), Uppsala universitet
• Willy Tore Morch, professor emeritus, Det 

helsevitenskapelig fakultet. Regionaltkunnskapssenter for 
barn og unge – Nord (RKBU Nord). Norges arktiske 
universitet – UiT

• Pernilla Leviner, Docent i offentlig rätt, Barnrättscentrum, 
Juridiska institutionen, Stockholms universitet

Sidfot



Frågeställning

• Vilka effekter har öppenvårdsinsatser för familjer där 
man vet eller misstänker att barn utsätts för våld och 
försummelse eller bevittnar våld? 

Sidfot



Avgränsningar och metodologiska aspekter

• Enbart indikerade insatser riktade till föräldrar eller 
föräldrar och barn 
– bevittnat våld mellan vuxna
– utsatts för direkt våld
– utsatta för vanvård och försummelse 

• Många ansatser som används idag har en bredare 
målgrupp
– riktade till familjer utan våld och försummelse 
– trauma mer generellt
– enbart barn utan att involvera föräldrarna 

• Evidensläget kan var bättre för vissa av metoderna om 
man breddar indikationen

Sidfot



Resultat
Tre av insatserna kan vara effektiva

Minska våld och försummelse inom familjen (primärt)  samt 
minskning av utagerande beteende hos barnen (sekundärt)
• Project Support
• Parent Child Interaction Therapy (PCIT)

Minskad risk för att små barn utvecklar en desorganiserad 
anknytning (Sekundärt) 
• Anknytningsbaserade insatser, till exempel Attachment 

and Biobehavioral Catch-up (ABC)

Sidfot



Frågeställning

• Vilka insatser för målgruppen används inom den 
svenska sociala- och barnpsykiatriska öppenvården?

Sidfot



Insatser som används 
(ca 40% svarsfrekvens)
Stödsamtal, Trappan, Marte Meo, Kognitiv Integrerad Behandling vid 
Barnmisshandel (KIBB), Children are people too/Bojen, De otroliga 
åren (Increadible years), Multisystematic Therapy for Child Abuse 
and Neglect (MST-CAN), Kids Club, Tryggare barn, Traumafokuserad 
KBT (TF-KBT), Project Support, Parent Child Interaction Therapy
(PCIT), SafeCare, Family check-up, Caring dads, Child Parent
Psychotherapy (CPP), Circle of security (COSP), Funktionell 
familjeterapi (FFT), Alternativ till våld (ATV), Signs of Safety, KOMET, 
Vägledande samspel (ICDP), Föräldragrupp, Krisstöd, 
Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT), Systemisk 
familjebehandling, Barnorienterad familjeterapi (BOF), Barn i 
föräldrars fokus (BIFF), Nätverksarbete, Gruppsamtal barn, Intensiv 
hemmabaserad familjebehandling (IHF), Children are people too 
(CAP), Taping/tejping, Freda, FamiljeART, Barnkraft, Barnsamtal, 
Parenting Young Children (PYC), Multisystemisk familjebehandling 
(MSF), Lyktan, No kids in the middle (Inga barn i kläm), Active 
parenting, Barn i missbruksmiljöer (BIM) Eye Movement 
Desensitisation and Reprocessing (EMDR), Dep lyftet, Cool kids, KBT 
behandling för individ och familj, Familjeterapi, Relationell terapi

Sidfot



Frågeställning

• Vilka upplevelser har barn och föräldrar av 
öppenvårdsinsatser till familjer där man vet eller 
misstänker att barn utsätts för våld och försummelse? 

Sidfot



Resultat

• Föräldrar upplever att 
- insatserna kan bidra till bättre föräldrastrategier, men 

att insatserna inte alltid matchar familjernas specifika 
behov

- gruppformat innebär igenkännande och fyller en social 
funktion, men passar inte alla

- personalens förmåga att visa tillit, förmedla värme och 
respektera integritet uppgavs även som viktigt, liksom 
miljön där insatsen genomförs. 

- De behöver kontinuerligt och praktiskt stöd både 
under och efter en insats. 

Sidfot



Sammanfattning 

• Socialtjänsten och BUP använder många olika insatser 
vid våld och försummelse

• Endast två har dokumenterat stöd för att utsattheten 
minskar och används bara av ett fåtal verksamheter

- Project Support
- Parent Child Interaction Therapy (PCIT)
• Kostnaden per barn med mindre våld i familjen är 

snarlik för de två insatserna

Sidfot



Sammanfattning 

För flera av insatserna i rapporten (t ex Child Parent
Psychotherapy, Traumafokuserad KBT, Kognitiv 
Integrerad Behandling vid Barnmisshandel (KIBB) och Kids 
Club) finns svenska så kallade genomförbarhetsstudier 
där man prövar användbarheten och upplevelser av 
insatserna, och det pågår också utvecklingsarbete. 

Sidfot



Sammanfattning 

• När en ny insats introduceras är det viktigt att beakta 
vilket vetenskapligt stöd som finns för insatsen.

• Vid planering och genomförande av insatser behöver 
barnets rättigheter enligt barnkonventionen beaktas.

• Föräldrar efterfrågar praktiskt stöd, ett respektfullt och 
icke-dömande bemötande av behandlaren, samt en 
välkomnande miljö

Sidfot



Avslutande kommentarer 

• Otillräckligt underlag innebär inte att en insats är 
ineffektiv och att man ska sluta använda insatser. 
Insatserna behöver prövas systematiskt.

• Utifrån rapporten är det bara möjligt att uttala sig om 
insatser för den specifika målgruppen familjer där det 
förekommer våld och försummelse, flera insatser i 
rapporten kan ha stöd i forskningen för andra 
indikationer. 



Länk till rapporten:
http://www.sbu.se/280

Kontakt:
Lina.leander@sbu.se

http://www.sbu.se/280
mailto:Lina.leander@sbu.se


Interpersonell terapi (IPT), kognitiv 
beteendeterapi (KBT) och tidsbegränsad 
psykodynamisk psykoterapi (tidsbegränsad PDT) 
vid lindrig till medelsvår depression hos vuxna

NICE (2017). Depression in adults: treatment and management.
Draft for consultation. National Institute for health and
community settings, London.

Publicerad 2018-06-12SBU kommenterar

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-cgwave0725/documents


Förfrågan från Socialstyrelsen: Kan SBU skulle klarlägga 
det vetenskapliga underlaget gällande effekterna av 
psykologisk behandling? De behandlingar som ska 
undersökas är IPT, KBT och tidsbegränsad PDT vid lindrig 
och medelsvår egentlig depression.



Förstudie

Identifierade en relevant 
och aktuell översikt av god 
kvalitet

(Preliminär version - finala 
rapporten februari 2020)



Process

Tre sakkunniga: 
• Ata Ghaderi
• Helene Ybrandt
• Rolf Holmqvist

Sammanfattade resultaten
– Endast det vetenskapliga underlaget

Kommenterade resultaten
– Brister i metod, brister i slutsatser, bristande överförbarhet

Granskare:
• Maria Tillfors
• Rolf Sandell



NICE:s resultat

Nätverksmetaanalysen visade att:

• KBT har effekt på depressionssymtom och remission jämfört med 
kontrollbehandlingar

• IPT uppvisar ingen statistiskt säkerställd effekt på 
depressionssymtom jämfört med kontrollbehandlingar men för 
utfallet remission har IPT effekt jämfört med väntelista. 

• Tidsbegränsad PDT uppvisar inga statistiskt säkerställda effekter på 
varken depressionssymtom eller remission jämfört med 
kontrollbehandlingar.

• Nätverksmetaanalysen kunde inte heller påvisa någon skillnad i 
behandlingseffekt vid jämförelse mellan terapiformerna. 



SBU:s kommentarer

• Resultat från en nätverksmetaanalys bör tolkas med försiktighet. 

• Avsaknad av effekt innebär inte att man kan utesluta att det finns en 
effekt, utan att det inte går att avgöra vilken effekt dessa psykoterapier 
har. 

• Det kan inte heller uteslutas att det finns faktiska skillnader mellan 
terapiformer som skulle kunna upptäckas vid studier med större och mer 
homogena urval. 

• En brist i NICE:s vetenskapliga underlag är att det saknas rapportering av 
och diskussion kring långtidseffekter av psykologisk behandling. 

• Resultaten en begränsad överförbarhet till personer som är över 65 år 
eller som lider av en komplex depression som även innefattar annan 
psykisk sjukdom. 



Sidfot



Sammanfattning av 

Nosè M, Ballette F, Bighelli I, Turrini G, Purgato M, Tol W, 
et al. (2017) Psychosocial interventions for post-traumatic 
stress disorder in refugees and asylum seekers resettled 
in high-income countries: Systematic review and meta-
analysis. PLoS ONE 12(2): e0171030. doi:10.1371/ 
journal.pone.0171030
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Resultat

• Det är möjligt att behandlingsmetoden Narrative 
Exposure Therapy (NET) på kort sikt (2–8 månader) 
minskar symtom vid PTSD

• NET är en manualbaserad korttidsvariant av kognitiv 
beteendeterapi med fokus på trauma

Sidfot



På gång..

• Behandling vid PTSD hos barn och unga
• Insatser för att förebygga PTSD hos barn och unga

• Behandling vid PTSD hos vuxna
• Insatser för att förebygga PTSD hos vuxna

Sidfot



STATENS BEREDNING FÖR 
MEDICINSK OCH SOCIAL 
UTVÄRDERING 

http://sbu.se/
https://twitter.com/sbu_se
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