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Uppdrag att initiera och etablera ett internationellt nätverk för
samarbete inom området social utvärdering

Regeringens beslut

Regeringen ger Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU,
i uppdrag att ta initiativ till att etablera ett globalt nätverk för organisationer
som arbetar med utvärderingar inom det sociala området.
SBU får för uppdragets genomförande under 2019 använda 100 000 kronor.
Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg, anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.,
anslagsposten 5 Övriga utvecklingsmedel. Medlen utbetalas engångsvis efter
rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2019. Ej
använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020.
Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har
använts lämnas till Kammarkollegiet.
SBU ska senast den 31 mars 2020 redovisa uppdraget till Regeringskansliet
(Socialdepartementet). Vid rekvisition, återbetalning och redovisning ska
hänvisning ske till det diarienummer som detta beslut har.
Bakgrund

Health Technology Assessment (HTA) är en etablerad metod inom hälsooch sjukvård för att sammanställa kunskap om interventioners effekter,
risker och ekonomiska konsekvenser. Fullödiga HTA-rapporter väger också
in etiska och sociala aspekter. I många länder är HTA etablerat som den
bästa metoden för att utvärdera interventioner inom hälso- och sjukvården.
Att använda samma tillvägagångssätt inom socialtjänsten är relativt nytt. Ett
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begrepp som börjar användas för motsvarigheten inom det sociala området
är Social Technology Assessment (STA).
Antalet utvärderingar av sociala insatser ökar kontinuerligt. Därmed ökar
också antalet systematiska översikter. De som gör översikterna använder
dock olika metodik, och få inkluderar en ekonomisk och etisk analys. Det
innebär som helhet att många översikter har låg tillförlitlighet, vilket i sin tur
ökar risken för dubbelarbete och att resurser används ineffektivt. Att
samarbeta kring kunskapsutbyte och utvärderingar är därför angeläget.
SBU har sedan starten 1987 varit engagerad i att initiera, driva och utveckla
ett internationellt samarbete inom området medicinsk utvärdering (HTA).
Det har inneburit en omfattande erfarenhet av internationellt samarbete och
har haft positiva effekter för SBU:s nationella arbete. Till exempel har det
internationella samarbetet bidragit till snabba kontaktvägar till kollegor i
andra länder, omedelbar orientering om hur ett visst ämne behandlas internationellt, direkt tillgång till internationell metodutveckling, samt till att
SBU:s expertis kommit andra till godo. År 2015 fick SBU i uppdrag att även
utvärdera interventioner inom det sociala området, där det idag saknas ett
globalt nätverk som stöder samarbete och utveckling på samma sätt som
inom HTA.
Ärendet

SBU har efter diskussion med främst norska Folkhälsomyndigheten och the
European Centre for Social Welfare Policy and Research i Wien börjat
undersöka förutsättningarna för att etablera ett globalt nätverk för
organisationer som sammanställer kunskap om socialtjänstområdets
interventioner med samma metodik som används för HTA-rapporter. Det
finns idag ett intresse för ett sådant nätverk bland aktörer i flera länder.
Uppdraget innebär att SBU ska ta initiativ till att etablera ett globalt nätverk,
som kan bidra till metodutveckling av STA-rapporter och därmed även bidra
till att öka möjligheterna att ge grupper som exempelvis äldre kvinnor och
män, kvinnor och män och flickor och pojkar med funktionsnedsättning,
utsatta barn och vuxna bästa möjliga vård och omsorg.
Det kan exempelvis handla om att etablera standarder för systematiskt
översiktsarbete och STA-rapporter inom området socialtjänst och socialt
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arbete, att stödja internationellt samarbete i produktion av systematiska
översikter och STA-rapporter samt att stödja evidensbaserat beslutsfattande
inom det sociala välfärdsområdet.
På regeringens vägnar

Lena Hallengren

Jan Rehnberg
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