
Socialstyrelsens (IMS) definition på evidensbaserad praktik: 

I en evidensbaserad praktik (EBP) integreras: 

 Den för tillfället bästa vetenskapliga kunskapen om insatsers effekter  

 Brukarens erfarenheter och förväntningar  

 Den lokala situationen och omständigheter  

 Den professionelles expertis  

 

                                          

I dialog mellan brukaren och den professionelle vägs kunskapskällorna samman. Klienterna har 

rätt att få veta på vilken grund besluten fattas, av dels etiska, dels rättssäkerhetsskäl. 

Beslutsgrunderna redovisas öppet. Det räcker inte att den professionelle hänvisar till personliga 

erfarenheter, så kallad tyst kunskap eller teorier om att hjälpprocessen har ett värde i sig.  

 

Socialstyrelsens definition på evidensbaserad medicin: 

Socialstyrelsen anser att hälso- och sjukvården bör föra in nya metoder under ordnade former. 

Det är viktigt att nya behandlingar granskas vetenskapligt och hälsoekonomiskt.  

Den medicinska utvecklingen är explosionsartad. Det är naturligtvis omöjligt för varje 

vårdgivare att kunna samla, läsa, systematisera och värdera all vetenskaplig litteratur om 

diagnostik och behandling. 

Det är därför nödvändigt att kliniska studier sammanställs i systematiska kunskapsöversikter, och 

att praktiska rekommendationer ges ut i form av riktlinjer. Det finns idag en väl utvecklad metod 

både för hur systematiska kunskapsöversikter ska genomföras och för hur medicinska riktlinjer 

ska utformas. 

Evidensbaserad medicin, EBM, är ett ofta använt begrepp där man utgår från de bästa 

kliniska bevisen från systematisk forskning. Vårdpersonalen måste ha god klinisk kompetens 



och skicklighet för att kunna avgöra om riktlinjerna matchar patientens tillstånd, kliniska status 

och preferenser. 

Ordnat införande av nya metoder 

Ordnat införande innebär att de behandlingar och metoder som sjukvården för in på bred front 

ska vara noggrant kontrollerade för att undvika sådant som antingen är skadligt för 

patienterna eller kostar för mycket i förhållande till nyttan. 

Socialstyrelsen anser att det krävs en kedja av insatser för att en ny behandlingsmetod ska 

kunna bli tillgänglig och fungera för patienten. Innan en ny behandling införs allmänt i klinisk 

praxis bör det finnas resultat från flera randomiserade prövningar som granskats och 

utvärderats i systematiska genomgångar. Dessutom behöver man göra en hälsoekonomisk 

värdering innan man kan ta ställning till om metoden ska breddinföras. Viktigt är också att följa 

upp de nya metoderna både lokalt och nationellt genom till exempel nationella kvalitetsregister.  

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer är ett viktigt stöd för att hälso- och sjukvården ska kunna 

säkra tillgången till effektiva behandlingar. En hög prioritering i riktlinjerna innebär att åtgärden 

är till stor nytta för patientgruppen. 

 

Från Socialstyrelsens webbplats: www.socialstyrelsen.se 

 

http://www.socialstyrelsen.se/

