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Covid-19
Barn och unga mitt i en pandemi - Konsekvenser av coronapandemin för barn och unga med
funktionsnedsättning
Myndigheten för delaktighet 2021, 96 s.
En kartläggning som visar att pandemin har drabbat funktionshindrade barns och ungas
livssituation i högre grad och att långsiktiga effekter kan komma att innebära en ännu mer
ojämlik hälsa och en utbildningsskuld som måste åtgärdas.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Covid-19: Kompletterade anpassningar av smittförebyggande åtgärder inom vård- och omsorg
Folkhälsomyndigheten 2021, 18 s.
Komplettering till dokumentet Anpassning av smittförebyggande åtgärder inom vård-och
omsorg med hänsyn till vaccination och epidemiologiskt läge. Detta dokument visar hur
smittförebyggande åtgärder i takt med en ökad vaccinationstäckning och förbättrat
epidemiologiskt läge kan anpassas enligt utvecklade nivåer.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Covid-19-vaccination av barn i särskilda grupper och ungdomar från 16 år
Folkhälsomyndigheten 2021, 18 s.
Rapport som syftar till att fungera som ett kunskapsunderlag för beslut om vaccination mot
covid-19 för ungdomar från 16 års ålder och uppåt.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Erfarenheter samt förstärkt kommunikation vid vaccination mot säsongsinfluensa 2020/21 –
Lärdomar att ta med till säsongsinfluensavaccination och vaccination mot covid-19
Folkhälsomyndigheten 2021, 40 s.
Folkhälsomyndigheten har i denna rapport samlat erfarenheter och lärdomar som kan användas
i kommande vaccinationsinsatser för såväl covid-19 och säsongsinfluensa som andra vacciner
som ges till vuxna.
Covid-19

Rapporten i fulltext

20210630

Förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 bland äldre i Göteborg, 1–16 mars 2021
Folkhälsomyndigheten 2021, 21 s.
Resultaten från en antikroppsstudie som genomfördes i början av mars 2021 som visade att 6,9
procent av deltagarna (samtliga födda 1944 och hemmahörande i Göteborgsområdet) bar på
antikroppar som talar för genomgången covid-19.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Förekomsten av covid-19 vid Campus Umeå under de två första veckorna efter terminsstart
hösten 2020
Folkhälsomyndigheten 2021, 35 s.
En undersökning vid campus Umeå visade att sex av 9 907 individer som provtogs hade påvisbar
arvsmassa från viruset SARS-CoV-2 som orsakar covid-19 den 31 augusti till 14 september 2020.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Helgenomsekvensering av svenska SARS-CoV-2 som orsakar covid-19, del 5
Folkhälsomyndigheten 2021, 25 s.
Den femte delen i rapportserien om genetisk karakterisering av SARS-CoV-2 i Sverige, rapporten
omfattar vecka 15 till 22, 2021.
Covid-19

Rapporten i fulltext
I skuggan av covid-19
Vård- och omsorgsanalys 2021, 212 s.
Rapport från Vård- och omsorgsanalys som visar att både efterfrågan och utbudet på annan vård
än vård för covid-19 har minskat kraftigt till följd av pandemin under 2020. Bland annat har
nästan 40 procent av befolkningen antingen avstått från eller väntat längre med att söka vård
och över 15 procent anger att de fått vård antingen nekat, ställt in eller senarelagt på grund av
pandemin.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Svensk pandemiberedskap i organisationsetisk belysning – Empirisk analys och åtgärdsförslag
för framtida pandemier
Institutet för framtidsstudier 2021, 102 s.
Rapporten beskriver nödvändiga organisatoriska förutsättningar för att beslutsfattare och
vårdpersonal under en pandemi ska kunna ta ansvar för etiska mål och principer.
Covid-19

Rapporten i fulltext

20210630

Så har skolbarns vardagsliv påverkats under covid-19-pandemin
Folkhälsomyndigheten 2021, 2 s.
Rapport som visar resultat från en pilotstudie som bland annat visar att Sju av tio skolbarn
åldrarna 11, 13 och 15 år är oroliga för coronaviruset. Drygt hälften av barnen uppgav att covid19-pandemin påverkade deras fritidsaktiviteter
ganska mycket eller mycket.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga
Folkhälsomyndigheten 2021, 43 s.
Vägledning som syftar att underlätta bedömningen av om och när barn och unga kan testas för
att påvisa pågående covid-19. I denna version 6 har avsnittet Provtagningsanvisning för barn och
unga uppdaterats med information om saliv som provmaterial vid PCR-test för barn från 6 års
ålder.
Covid-19

Rapporten i fulltext
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Regionala HTA-organisationer
En sammanställning av publikationer om överdiagnostik av psykiatrisk sjukdom
CAMTÖ 2021:44, 34 s.
I rapporten har man kartlagt studier angående överdiagnostisering inom psykiatrin. 68 titlar
angående affektiva tillstånd, neuropsykiatriska tillstånd och medikalisering har inkluderats i
svaret.
Psykisk hälsa

Rapporten i fulltext
Vetenskaplig evidens för användning av intagningstest med kardiotokografi (CTG) vid
lågriskförlossningar
Metodrådet, Sydöstra sjukvårdsregionen 2021, 24 s.
Frågeställning: Vilket vetenskapligt underlag finns för att utföra intagningstest/door
test/admission test vid ankomst till förlossningsklinik även på kvinnor/barn med låg risk?
Svar: Sammanfattningsvis är det samlade stödet i vetenskapliga studier för intagningstest med
kardiotokografi (CTG) är svagt och stöder inte befintliga rekommendationer om generell
användning av intagningstest även för lågriskfödslar.
Kvinnosjukdomar och förlossning

Rapporten i fulltext

SBU
SBU kartlägger:
Behandling för kvinnor som lider av psykisk sjukdom efter förlossning
SBU Kartlägger 2021, 38 s.
Kartläggning om behandling av kvinnor som lider av psykisk sjukdom inom ett år efter
förlossning. Metoder som omfattas är läkemedel, psykologisk behandling och andra
behandlingsinsatser; till exempel fysisk aktivitet, akupunktur, ljusterapi, kosttillskott.
Syftet var att identifiera systematiska översikter som bedöms ha låg eller måttlig risk för bias.
Psykisk hälsa, Kvinnosjukdomar och förlossning

Rapporten i fulltext

20210630

SBU:s Upplysningstjänst:
Compassion-fokuserad terapi (CFT)
SBU:s Upplysningstjänst 2021, 21 s.
Frågeställning: Vilken sammanställd forskning finns om compassion-fokuserad terapi (CFT)?
Svar: Upplysningstjänsten har efter bedömning av risk för bias av inkluderat tre systematiska
översikter i svaret. Översiktsförfattarna drar slutsatsen att CFT verkar vara en lovande metod
som visat effekt i flera olika patientgrupper, men att det är svårt att dra för stora slutsatser på
grund av heterogena studier.
Psykisk hälsa

Rapporten i fulltext
Napp mot plötslig spädbarnsdöd
SBU:s Upplysningstjänst 2021, 22 s.
Frågeställning: Vilka vetenskapliga studier finns på effekten av nappanvändning mot plötslig
spädbarnsdöd?
Svar: Upplysningstjänsten har efter bedömning av risk för bias inkluderat en systematisk översikt
med måttlig risk för bias från år 2005 i svaret. Översiktsförfattarna drar slutsatsen att napp
möjligen kan vara en skyddsfaktor, men på grund av de inkluderade studiernas design går det
inte att avgöra säkert. Även 18 primärstudier har identifierats och listas i en bilaga.
Barn och ungdomars hälsa

Rapporten i fulltext
Påverkan på amning av tidig nappanvändning
SBU:s Upplysningstjänst 2021, 20 s.
Frågeställning: Vilka vetenskapliga studier finns om effekten på etablering av amning vid
introduktion av napp under de första två levnadsveckorna?
Svar: Upplysningstjänsten identifierade ingen översikt som var relevant för frågan. 13
primärstudier bedömdes som relevanta och har inkluderats i svaret.
Barn och ungdomars hälsa

Rapporten i fulltext

20210630

Videomöte istället för fysiskt besök i primärvården
SBU:s Upplysningstjänst 2021, 44 s.
Frågeställning: Vilken vetenskapligt sammanställd forskning och vetenskapliga studier finns
kring diagnostik och behandling via videomöte inom primärvården, jämfört
med ett fysiskt besök?
Svar: SBU:s upplysningstjänsthar inte inkluderat någon systematisk översikt i svaret.
25 relevanta systematiska översikter identifierades varav samtliga bedömdes ha hög risk för
bias och därför presenteras inte författarnas slutsatser i svaret. Även 87 relevanta kontrollerade
primärstudier identifierades, dessa har inte bedömts för risk för bias och
studieförfattarnas slutsatser presenteras inte, men referenser till studierna finns listade i bilaga.
Nationellt primärvårdsråd

Rapporten i fulltext

Regeringen
Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen
SOU 2021:62
Regeringen 2021, 216 s.
kartläggning och analys av den offentliga förvaltningens behov av åtgärder avseende användning
av e-legitimation i tjänsten och även förslag på sådana åtgärder.
Rapporten i fulltext
Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom
vården. SOU 2021:39
Regeringen 2021, 356 s.
Utredningen föreslår att vård- och omsorgsgivare, efter medgivande av patienten, ska få ge
ombud elektronisk tillgång till patientuppgifter. De föreslår även att de flesta uppgifter i
Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska göras öppet sökbara
via internet.
Rapporten i fulltext
Sveriges hälsobistånd 2020 – Statistikrapport
Utrikesdepartementet 2021, 41 s.
Sveriges hälsobistånd uppgick år 2020 till 6,2 miljarder kronor, vilket är den högsta summan
någonsin. Ökningen beror delvis på covid-19-pandemin men även på ökade kärnstöd.
Rapporten i fulltext

20210630

Vilja välja vård och omsorg. En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre.
SOU 2021:52
Regeringen 2021, 334 s.
Utredningen har fått i uppdrag att se över vad som krävs för att få personer att vilja börja arbeta
inom vården och omsorgen av äldre och även stanna i verksamheten. Efter en analys ger
utredningen rekommendationer framför allt till kommunerna inom områdena arbetsmiljö,
teknik, ledarskap, yrkesroller och kompetensutveckling.
Rapporten i fulltext

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Uppföljning av läkemedelskostnader
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 2021, 70 s.
Sveriges kostnader för läkemedel inom läkemedelsförmånerna uppgår till 32,6 miljarder, en
ökning mellan 2019 och 2020 på närmare två miljarder kronor. I rapporten redovisas de
huvudsakliga orsakerna till denna ökning.
Rapporten i fulltext

E-hälsomyndigheten
Cross-border ePrescriptions and Patient Summaries in the Nordic countries
E-hälsomyndigheten 2021, 46 s.
En kartläggning av den nuvarande situationen vad gäller möjligheterna till service med e-recept
och patientöversikter över nationsgränserna i de nordiska länderna.
Rapporten i fulltext

Folkhälsomyndigheten
Att förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet – resultat från en kartläggande litteraturöversikt om
universella interventioner på arbetsplatsen
Folkhälsomyndigheten 2021, 58 s.
Rapport som ger en övergripande bild av kunskapsläget gällande universella arbetsplatsbaserade
interventioner för att förebygga psykisk ohälsa.
Psykisk hälsa

Rapporten i fulltext

20210630

Att hantera hälsoeffekter av värmeböljor - Vägledning till handlingsplaner
Folkhälsomyndigheten 2021, 40 s.
Vägledning som syftar till att vara ett stöd och ge rekommendationer till kommuner, regioner
och privata aktörer i deras arbete med att utveckla handlingsplaner för att stärka förmågan att
hantera negativa hälsoeffekter till följd av värmeböljor.
Rapporten i fulltext
Hantera värmeböljor information om risker och praktiska råd till personal inom vård och
omsorg
Folkhälsomyndigheten 2021, 8 s
Broschyr som riktas till personal inom vård och omsorg som visar på hur värme påverkar
kroppen, om riskläkemedel samt hur vårdpersonal kan bidra till att förebygga ohälsa till följd av
värme.
Rapporten i fulltext
Riktlinjer för fysisk aktivitet och stillasittande
Folkhälsomyndigheten 2021, 43 s.
Riktlinjer som syftar till att öka medvetenheten om betydelsen av
fysisk aktivitet och minskat stillasittande för hälsan och att synliggöra vilka faktorer
som kan främja respektive begränsa människors möjligheter till fysisk aktivitet.
Levnadsvanor

Rapporten i fulltext
Råd vid värmeböljor – Till personal inom vård och omsorg
Folkhälsomyndigheten 2021, 2 s.
Höga temperaturer kan vara farligt för alla, men särskilt sårbara för värme är äldre, kroniskt
sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn, gravida och personer som tar medicin som
kan påverka kroppens förmåga att anpassa värme- och vätskebalans. Denna skrift innehåller råd
till personal inom vård och omsorg om hur man kan förebygga ohälsa till följd av värmeböljor.
Rapporten i fulltext

Inspektionen för vård och omsorg
Tillsyn av tillgänglighet i hälso- och sjukvården
IVO 2021, 149 s.
Rapporten är slutredovisningen av regeringsuppdraget IVO haft; att beskriva
risker med bristande tillgänglighet av hälso- och sjukvård och lämna förslag på hur tillsynen av
den kan utvecklas.
Rapporten i fulltext

20210630

Livsmedelsverket
Kontroll av dioxiner och PCB i livsmedel 2014-2020
Livsmedelsverket 2021, 72 s.
Livsmedelsverket genomför årligen ett provtagningsprogram för övervakning av att
gränsvärdena för dioxiner och PCB i livsmedel inte överskrids. Denna rapport är en
sammanställning av resultaten från programmet år 2014-2020.
Rapporten i fulltext
Livsmedelsburna virus i hallon och andra bär – Riskvärderingsrapport
Livsmedelsverket 2021, 32 s.
Rapport som utgör ett vetenskapligt underlag om norovirus och hepatit A-virus i bär och
kommer användas i översynen av Livsmedelsverkets rekommendation att koka importerade
frysta hallon, se nedan.
Rapporten i fulltext
Livsmedelsburna virus i hallon och andra bär - Riskhanteringsrapport
Livsmedelsverket 2021, 36 s.
Rapporten är en översyn av Livsmedelsverkets råd om att koka importerade frysta hallon,
innehåller bakgrund och motiv till Livsmedelsverkets hantering av riskerna med livsmedelburna
virus i hallon och andra bär. Bland annat behålls rekommendationen till konsumenter att koka
utländska frysta hallon i en minut.
Rapporten i fulltext
Provtagningsprogrammet för oönskade ämnen
Livsmedelsverket 2021, 50 s.
Rapport som sammanfattar analysresultaten för Livsmedelsverkets provtagningsprogram för
främmande ämnen med gränsvärden i EU- förordning 1881/2006 i livsmedel åren 2014- 2020.
Innehåller även resultaten från ett kartläggningsprojekt med analys av akrylamid i livsmedel år
2014.
Rapporten i fulltext
Säkra livsmedel i coronapandemin –Livsmedelsverkets hantering av
SARS-CoV-2 i livsmedel 2020 – Riskhanteringsrapport
Livsmedelsverket 2021, 54 s.
Rapport vars syfte är att beskriva de hanteringsåtgärder som Livsmedelsverket har vidtagit under
2020 gällande SARS-CoV-2 i livsmedel inklusive dricksvatten
Rapporten i fulltext

20210630
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