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När nya metoder prövas –  
ändras evidensen  

Bästa 
metoden 

Evidens 

OBS!  
Kunskapsläget 
(evidensen) får aldrig 
hindra att pröva nya 
metoder 



Kunskap är föränderlig 



…  är inte evidensbaserade metoder  
…  ger inte entydiga besked 
…  innebär inte nödvändigtvis besparingar 
…  inskränker inte klinisk kompetens 
…  är en strategi för transparent beslutsfattande 

och inlärning i en tillvaro där vi aldrig kommer 
att ha tillräcklig kunskap om vad som fungerar 
för en speciell klient  

Evidensbaserad praktik 

Från: Knut Sundell 



En riktlinje från företagshälsans 
riktlinjegrupp 4 /2016 



Syftet:  
Att ge företagshälsan och dess uppdragsgivare ett underlag som 
presenterar kvalitetssäkrade metoder när det gäller att tidigt 
förebygga, identifiera och åtgärda alkoholproblem bland 
medarbetare. 

Mål: 
Att de ska vara lätta att förstå och enkla att använda i samarbetet 
mellan företagshälsan och arbetsplatsen. 

Särskilt fokus: 
På implementering, det vill säga hur metoderna och arbetssätten 
bör införas och tillämpas i den dagliga verksamheten. 

Syfte, mål och fokus 



Praktiker och forskare möts…! 

Företagsläkare (4) 
Företagssköterskor (6) 
Beteendevetare (2) 
Hälsoutvecklare (1) 
Ergonom (1) 
Samordnare (1) 
Ordförande (1) 
 
TOTALT 16 personer 



Det vetenskapliga underlaget 

ü  Socialstyrelsen riktlinjer (vetenskapliga underlaget) 

ü  SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) 

ü Översiktsartiklar – metaanalyser 

ü  Vetenskapliga sammanställningar – översikter (artiklar/
rapporter) 

ü  Vetenskapliga artiklar (RCT) 

ü  Enskilda vetenskapliga publicerade studier 



Externa medverkande experter (forskare) 

ü Bedömning och diagnostik med stöd av formulär  
ü Bedömning och monitorering med stöd av biologiska markörer 
ü Psykosocial- och farmakologisk behandling 
ü Arbetsrätt 
ü Implementering 



Vårt mål 

Personenens  
specifika och 

övergripande situation 

Vetenskaplig  
evidens 

Personens 
erfarenhet och 

önskemål 

Professionell expertis 

Från: Haynes, Devereaux och Guyatt, 2002 

Transparent 





Om inte kunskap -  
vad styr annars? 

 

Lobbyingeffekten (Vänskapsrelationer) 

Megafoneffekten (Massmedia)  

Opportunistseffekten (Dagens tips) 

Bekvämlighetseffekten (Fungerat tidigare) 


