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Covid-19
Förekomsten av covid-19 i Sverige 12–16 april 2021
Folkhälsomyndigheten 2021, 26 s.
Rapport som redogör för den undersökning Folkhälsomyndigheten genomförde för att uppskatta
förekomsten av covid-19 i Sverige under perioden 12–16 april 2021. Det var den sjätte
undersökningen av liknande slag.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Förstudie avseende gröna digitala bevis
E-hälsomyndigheten 2021, 50 s.
En EU-förordning om ett bevis om genomförda vaccinationer för invånare, även kallat Gröna
beviset väntas komma under juni månad. Detta kan komma att kompletteras med ett
tillfrisknande- och testbevis. Regeringen har därför gett myndigheten i uppdrag att analysera
tekniska och juridiska förutsättningar för att upprätta digitala bevis om tillfrisknande och
negativa provsvar på covid-19.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Helgenomsekvensering av svenska SARS-CoV-2 som orsakar covid-19, del 4
Folkhälsomyndigheten 2021, 26 s.
Den fjärde delen av rapportserien om genetisk karakterisering av SARS-CoV-2 i Sverige omfattar
vecka 45, 2020 till vecka 14, 2021. Övervakningsprogrammet för helgenomsekvensering av SARSCoV-2 har utökats till att omfatta 10 procent av de positiva proverna.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Påvisning av antikroppar efter genomgången covid-19 i blodprov från öppenvården
(Delrapport 1)
Folkhälsomyndigheten 2021, 7 s.
Denna rapport avser undersökningar av påvisning av antikroppar vid prover inom öppenvården.
Rapporten omfattar undersökningar genomförda vecka 17-24, vecka 42-43 och vecka 48-49
2020, och vecka 9-10 2021.
Covid-19

Rapporten i fulltext
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Påvisning av antikroppar efter genomgången covid-19 hos blodgivare (Delrapport 2)
Folkhälsomyndigheten 2021, 7 s.
Denna rapport avser undersökningar av påvisning av antikroppar vid prover från blodgivare.
Rapporten omfattar undersökningar genomförda vecka 12-13, 17-24, vecka 42-43 och vecka 4849 2020, och vecka 9-10 2021.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Scenarier för fortsatt spridning – delrapport 3
Folkhälsomyndigheten 2021, 65 s.
I rapporten presenterar Folkhälsomyndigheten ett scenario för spridningen av covid-19 fram till
och med den 31 augusti 2021.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Vidareutveckling och konkretisering av nivåerna för den fortsatta anpassningen av
smittskyddsåtgärder för covid-19
Folkhälsomyndigheten 2021, 34 s.
Rapport som redogör för resultatet av det uppdrag Folkhälsomyndigheten haft att
vidareutveckla och konkretisera nivåerna för den fortsatta anpassningen av smittskyddsåtgärder
utifrån det nationella epidemiologiska läget för covid-19.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Vägledning för analys av covid-19
Folkhälsomyndigheten 2021, 33 s.
Dokument som främst riktas till intressenter som i dagsläget inte arbetar med uppdrag inom
hälso- och sjukvården, är tänkt att fungera som ett stöd för dem som vill starta upp en
verksamhet för analys av covid-19. Version nummer 7 av dokumentet.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Vägledning för användning av antigentester vid covid-19
Folkhälsomyndigheten 2021, 38 s.
Uppdaterad vägledning som vänder sig till vårdgivare, kliniska mikrobiologiska laboratorier samt
andra regionala aktörer vid användning av antigentest för att påvisa pågående covid-19.
Covid-19

Rapporten i fulltext
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Överdödlighet och dödlighet i covid-19 i Sverige under 2020
Folkhälsomyndigheten 2021, 32 s.
Rapport som fokuserar påförändringar i dödlighet i Sverige under 2020 jämfört med vad tidigare
prognoser och observationer. Den förväntade medellivslängden minskade med 0,69 år för män
och 0,40 år för kvinnor
Covid-19

Rapporten i fulltext

Regionala HTA-organisationer
Anestesiformer och tidsramar vid akut operation för höftfraktur hos patienter med
blodförtunnande behandling
Metodrådet HTA-yttrande 2021:61, 16 s.
Frågeställning: Är det bättre, ur ett säkerhetsperspektiv, att patienter med
antikoagulantiabehandling inför akut operation för höftfraktur opereras <24 timmar – vid behov
i generell anestesi om regional bedövning är kontraindicerat – eller är det bättre att vänta >24
timmar?
Svar: Finns ej tillräckligt vetenskapligt underlag för att avgöra i vilka situationer det är bättre med
tidigare operation av höftfraktur i generell anestesi för personer med blodförtunnande
behandling och i vilka situationer det är bättre att vänta längre för att kunna anlägga
spinalanestesi.
Perioperativ medicin, intensivvård och transplantation (med organdonation)

Rapporten i fulltext
En sammanställning och granskning av systematiska översikter avseende
operationsmetoder vid kronisk pilonidal sjukdom
CAMTÖ 2021, 26 s.
Syftet med översikten har varit att kartlägga och sammanställa det vetenskapliga underlaget for
effekten av olika operationsmetoder vid behandling av kronisk pilonidal sjukdom.
En övergripande slutsats visade att trenden verkar gå mot mindre omfattande kirurgiska ingrepp
och kortare läkningstider. Risken för återfall verkar också minska om man använder sig av
operationssnitt som inte är i medellinjen. Inget stöd fanns för metoden att lämna såret öppet för
läkning från botten. För övrigt kunde inget säkert sägas om bästa kirurgiska metod.
Perioperativ medicin, intensivvård och transplantation (med organdonation)

Rapporten i fulltext
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Klopidogrel vid dubbel trombocythämning jämfört med tikagrelor för patienter som vårdats
för akut koronart syndrom
HTA-Centrum 2021:123, Västra Götalandsregionen, 165 s.
Frågeställning: Är klopidogrel likvärdigt med tikagrelor för patienter, inklusive äldre patienter,
som behandlas med två blodförtunnande läkemedel efter att ha vårdats för akut koronart
Syndrom?
Svar i korthet: För patienter <18 år om vårdats för akut koronart syndrom är klopidogrel, troligen
något sämre än tikagrelor för att förebygga hjärtinfarkt och att förhindra att blodflödet i stenten
täpps till. Behandling med Klopidogrel förknippat med lägre risk för andnöd och blödningar.
Hjärt- och kärlsjukdomar

Rapporten i fulltext

SBU
SBU:s Upplysningstjänst:
Interventioner för att begränsa viktuppgång under graviditet hos kvinnor med övervikt eller
fetma
SBU:s upplysningstjänst 2021, 33 s.
Frågeställning: Vilken sammanställd forskning finns på interventioner för att begränsa oönskad
viktuppgång under graviditet hos kvinnor med övervikt och fetma?
Svar: Upplysningstjänsten har identifierat sju systematiska översikter på temat vilka ingår i
svaret.
Kvinnosjukdomar och förlossning, Levnadsvanor

Rapporten i fulltext
Återanvändning av restläkemedel vid intravenös infusionsbehandling
SBU:s upplysningstjänst 2021, 14 s.
Frågeställning: Vilka vetenskapliga studier finns om riskerna med att använda restläkemedel från
en intravenös infusionsbehållare från en patient till nästkommande?
Svar: Ingen relevant systematisk översikt identifierades. Upplysningstjänst har dock identifierat
tolv primärstudier vilka haft som syfte att undersöka frågan.
Rapporten i fulltext

Regeringen
Börja med barnen! Sammanhållen god och nära vård för barn och unga SOU 2121:34
Regeringen 2021, 413 + 272 s.
Utredningen sammanfattar förslag och rekommendationer angående hälsofrämjande och
förebyggande arbete, fasta vårdkontakter, samverkan och delaktighet. Dessutom presenterar
utredningen sex steg för att kunna ge ett bättre stöd till barn och unga med psykisk ohälsa.
Barn och ungdomars hälsa

Rapporten i fulltext

20210601

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Hur ska vi utvärdera och hur ska vi betala? Hälsoekonomiska bedömningar och
betalningsmodeller för precisionsmedicin och ATMP
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, 2021, 151 s.
I rapporten beskriver TLV utmaningarna vid utvärdering och betalning för precisionsmedicin och
avancerade terapiläkemedel (ATMP). Utvecklingen av dessa terapier ger hopp om stora
hälsovinster, men leder inte alltid till en tydlig hälsovinst och är därför inte alltid värda sitt pris.
Rapporten i fulltext
2021 års översyn av apotekens handelsmarginal
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, 2021, 53 s.
TLV föreslår att apoteken ska få mer i ersättning för att hantera generiskt utbytbara läkemedel.
Detta för att säkra tillgängligheten till apoteksservice.
Rapporten i fulltext

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Genvägen till ökad precision
Vård- och omsorgsanalys 2021, 200 s.
Rapport från regeringsuppdraget som myndigheten haft att analysera hur utvecklingen av
precisionsmedicin har påverkat och kommer att påverka hälso- och sjukvården i framtiden. Man
lämnar i rapporten förslag på hur relevanta aktörer kan stötta och samverka med regionerna i
arbetet med att införa precisionsmedicin för att det ska ske på ett ordnat, jämlikt och
kostnadseffektivt sätt.
Rapporten i fulltext

Folkhälsomyndigheten
Hälsoekonomisk utvärdering av pneumokockvaccination som ett särskilt vaccinationsprogram
för personer 75 år och äldre
Folkhälsomyndigheten 2021, 24 s.
I rapporten redogörs för en hälsoekonomisk analys av att införa pneumokockvaccination som ett
särskilt vaccinationsprogram för personer 75 år och äldre. Resultaten av analysen visar att det är
en kostnadseffektiv strategi att införa pneumokockvaccination i ett särskilt vaccinationsprogram
för personer 75 år och äldre, jämfört med att inte vaccinera.
Äldres hälsa, infektionssjukdomar

Rapporten i fulltext

20210601

Pneumokockvaccination som ett särskilt vaccinationsprogram för personer 75 år och äldre
Folkhälsomyndigheten 2021, 25 s.
Rapport som redogör för den bedömning om pneumokockvaccination av personer 75 år och
äldre bör omfattas av ett särskilt vaccinationsprogram. Arbetet bakom bedömningen
genomfördes av Folkhälsomyndigheten på uppdrag av regeringen i april 2021 och resultatet är
att myndigheten anser att ett sådant vaccinationsprogram bör införas.
Äldres hälsa, infektionssjukdomar

Rapporten i fulltext
Socialt deltagande och psykisk hälsa bland flyktingar
Folkhälsomyndigheten 2021, 51 s.
En kartläggande litteraturöversikt i vilken folkhälsomyndigheten undersökt hur begreppet socialt
deltagande beskrivs och tillämpas i studier om flyktingar. Man har också undersökt sambandet
mellan ett socialt deltagande och olika aspekter av psykisk hälsa.
Psykisk hälsa

Rapporten i fulltext

Inspektionen för vård och omsorg
De tar inte hand om hela mig - Samordning av insatser för barn med psykisk ohälsa behöver
förbättras
IVO 2021, 33 s.
Rapport från den tillsyn som inspektionen för vård och omsorg genomförde 2019 – 2020
av samordningen av vård och omsorg för barn med psykisk ohälsa. Man har
tillsynen sett att det finns stora utmaningar och att flera brister är på grundläggande nivå så
omedelbara åtgärder behöver vidtas för att barn med psykisk ohälsa ska få den vård och omsorg
de behöver.
Barn och ungdomars hälsa, Psykisk hälsa

Rapporten i fulltext

Livsmedelsverket
Alkoholkonsumtion under graviditet, Riskhanteringsrapport
Livsmedelsverket 2021, 26 s.
Livsmedelsverket har uppdaterat råden om alkoholkonsumtion under graviditet.
Uppdateringarna gäller främst konsumtion av små mängder alkohol, konsumtion av så kallade
alkoholfria drycker och användande av alkohol i matlagning. Denna rapport redovisar bakgrund
och motiv till besluten om råden.
Kvinnosjukdomar och förlossning, Levnadsvanor

Rapporten i fulltext

20210601

Alkoholkonsumtion under graviditet. Risker vid låg konsumtion, Riskvärderingsrapport
Livsmedelsverket 2021, 46 s.
Syftet med rapporten är att besvara frågeställningar om exempelvis mycket små alkoholmängder
under graviditeteten kan utgöra en risk för fostret.
Kvinnosjukdomar och förlossning, Levnadsvanor

Rapporten i fulltext
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