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Covid-19
Anpassningar av åtgärder efter vaccination
Folkhälsomyndigheten 2021, 8 s.
Att anpassa rekommendationer bygger på en avvägning mellan risken med att lätta på åtgärder
och nyttan lättnaderna ger. Smittskyddsåtgärder har medfört begränsningar i många aspekter av
livet och har haft negativa konsekvenser på människors livskvalitet. Detta underlag diskuterar
anpassningar av rekommendationer för allmänheten som syftar till att minska smittspridning.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Covid-19: Anpassning av smittförebyggande åtgärder inom vård-och omsorg med hänsyn till
vaccination och epidemiologiskt läge
Folkhälsomyndigheten 2021, 13 s.
Dokument som beskriver de smittförebyggande åtgärder som hittills använts inom vård och
omsorg. Också hur dessa åtgärder kan anpassas i takt med att allt fler blir vaccinerade mot covid19 och kunskapen om vaccinationens påverkan på smittspridningen ökar.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Covid-19 hos barn och unga – en kunskapssammanställning (version 3)
Folkhälsomyndigheten 2021, 31 s.
Folkhälsomyndighetens tredje kunskapssammanställningen om covid-19 vad gäller barn och
unga. Rapporten beskriver utvecklingen av den epidemiologiska situationen i Sverige och
sammanfattar kunskapsläget om covid-19 hos barn och unga med fokus på skola utifrån
forskning publicerad från 1 oktober 2020 till 10 mars 2021.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Hur har folkhälsan påverkats av covid-19-pandemin?
Folkhälsomyndigheten 2021, 184 s.
Rapport som presenterar en samlad bild av hur covid-19-pandemin och smittskyddsåtgärderna
påverkade folkhälsan under 2020. Informationen kommer från svensk empiri och internationell
forskning.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Hög vaccinationsvilja mot covid-19 – mars 2021
Folkhälsomyndigheten 2021, 2 s.
Faktablad som sammanfattar resultaten från den undersökning som Folkhälsomyndigheten
gjorde under mars 2021, undersökningen görs varje månad om hur människor förhåller sig till
vaccination mot covid-19 genom en webbenkät.
Covid-19

Rapporten i fulltext
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Kartläggning och effektivisering av smittspårning av covid-19
Folkhälsomyndigheten 2021, 64 s.
I rapporten en kartläggs av processen för smittspårning av covid-19 i samhället. Den innehåller
även en analys av regionernas behov av att effektivisera smittspårningen och ger förslag om ett
digitalt ärendehanteringssystem som stöd för smittspårning.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Konsekvenser av covid-19-pandemin på lokalt och regionalt folkhälsoarbete
Folkhälsomyndigheten 2021, 51 s.
Syftet bakom denna rapport var att se om folkhälsorelevanta insatser förändrats på lokal och
regional nivå under den tid som pandemin pågått. Med folkhälsorelevanta insatser menas
målinriktade och organiserade insatser för att främja hälsa och förebygga sjukdom och skador.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Oro för att inte få vård under covid-19-pandemin – särskilt bland äldre
Folkhälsomyndigheten 2021, 2 s.
En skrift som baseras på en undersökning som Folkhälsomyndigheten genomförde i maj 2020
som bland annat visade att varannan person under våren 2020 var orolig för att inte få vård
under covid-19-pandemin. Var femte person sökte inte eller avbokade redan bokad vård eller
tandvård.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Så påverkade covid-19-pandemin folkhälsan under 2020
Folkhälsomyndigheten 2021, 2 s.
Faktablad som presenterar en samlad bild av hur covid-19-pandemin och smittskyddsåtgärderna
påverkade folkhälsan under 2020.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Utrikesfödda och covid-19 – Konstaterade fall, IVA-vård och avlidna bland utrikesfödda i
Sverige 13 mars 2020–15 februari 2021
Rapporten redovisar statistik över fall, IVA-vårdade, och dödlighet i covid-19 vad gäller utrikes
födda personer i Sverige. Den visar på att utrikes födda har drabbats hårdare av covid19 jämfört
med personer födda i Sverige.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Vägledning för analys av covid-19
Folkhälsomyndigheten 2021, 32 s.
Vägledning som syftar till att fungera som ett stöd för dem som önskar starta upp en verksamhet
för analys av covid-19.
Covid-19

Rapporten i fulltext
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Vägledning för användning av antigentester vid covid-19
Folkhälsomyndigheten 2021, 32 s.
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

Regionala HTA-organisationer
Efficacy and safety of endovascular versus surgical arterio-venous fistula creation for
hemodialysis [Effektivitet och säkerhet för endovaskulärt jämfört med kirurgiskt anlagd
arterio-venös fistel för hemodialys]
HTA-Centrum 2021:122, Västra Götalandsregionen, 41 s.
Frågeställning: Är perkutant anlagd endovaskulär arteriovenös fistel (AVF) effektivare och
säkrare jämfört med kirurgiskt anlagd AVF vad gäller patientöverlevnad, reinterventioner,
öppetstående av fisteln, lyckandefrekvens för operationen, funktion för dialys och hälsorelaterad
livskvalitet hos vuxna patienter med kronisk njursjukdom i slutstadiet som behöver hemodialys
Svar: Den nya tekniken för endovaskulär AVF är enligt HTA-centrum otillräckligt studerad och
jämförelser med kirurgiskt anlagd AVF är mycket få.
Njur- och urinvägssjukdomar

Rapporten i fulltext

E-hälsomyndigheten
Digitalt stöd för psykisk hälsa, möjligheter och hinder
E-hälsomyndigheten 2021, 34 s.
Myndigheten har tagit fram denna fokusrapport för att öka kunskapen om hur digitalisering och
e-hälsa kan bidra till att förbättra den psykiska hälsan hos befolkningen. Den syftar till att bidra
med kunskap om nuläget och ska kunna utgöra ett diskussionsunderlag och stöd vid beslut och
prioriteringar för att öka digitaliseringstakten inom ett område som kännetecknas av växande
behov och begränsade resurser.
Rapporten i fulltext
Kartläggning av digitala stöd och tillämpningar i smittskyddsarbetet i ett urval länder
E-hälsomyndigheten 2021, 47 s.
E-hälsomyndigheten har kartlagt digitala stöd och tillämpningar i smittskyddsarbetet i ett urval
länder. Kartläggningen innefattar både användning i löpande smittskyddsarbete och vid insatser
under större utbrott. Myndigheten har främst gått igenom nationella digitala stöd och
tillämpningar, men även andra stöd som omfattar en betydande del av befolkningen.
Rapporten i fulltext
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Uppföljning Vision e-hälsa 2025, Rapport avseende år 2020
E-hälsomyndigheten 2021, 56 s.
En uppföljningsrapport till regeringen där myndigheten presenterar utvecklingen av digitalisering
inom hälso- och sjukvård och socialtjänst under år 2020.
Rapporten i fulltext

SBU
SBU:s Upplysningstjänst:
Dialektisk beteendeterapi för att minska suicid eller självskadebeteende
SBU:s Upplysningstjänst 2021, 21 s.
Frågeställning: Vilken sammanställd forskning finns om effekten av dialektisk beteendeterapi på
suicid eller självskadebeteende?
Svar: Upplysningstjänsten har identifierat fem systematiska översikter på ämnet som man
inkluderat i svaret.
Psykisk hälsa

Rapporten i fulltext
KBT via chatt vid depression och ångest
SBU:s Upplysningstjänst 2021, 26 s.
Frågeställning: Vilken sammanställd forskning finns om effekter av KBT förmedlad genom
textbaserad dialog (chatt) som terapi vid depression eller ångest?
Svar: Upplysningstjänsten har inte identifierat någon systematisk översikt som besvarar frågan.
Man har dock hittat sju översikter med närliggande ämne som redovisas som lästips i rapporten.
Psykisk hälsa

Rapporten i fulltext

Regeringen
En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården
Statens offentliga utredningar 2021:19, delbetänkande 1 och 2, 644, 729 s.
En omfattande utredning och förslag till åtgärder gällande hälso- och sjukvårdens försörjning av
läkemedel, blod och sjukvårdsmaterial inför höjd beredskap och vid katastrofsituationer.
Utredningen föreslår även ett system för lagerhållning av sjukvårdsprodukter samt nya uppdrag
för apoteken och Läkemedelsverket.
Rapporten i fulltext

Myndigheten för delaktighet
Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2020 – Del 1 Coronapandemins påverkan på
samhället och personer med funktionsnedsättning
Myndigheten för delaktighet 2021, 53 s.
Den här rapporten visar att ojämlikheter försvårar för människor med funktionsnedsättning att
kunna hantera konsekvenserna av pandemin. Skillnaderna i levnadssituation riskerar därmed att
förstärkas ytterligare.
Rapporten i fulltext
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Folkhälsomyndigheten
Skolbaserad samverkan för barns och ungas psykiska hälsa – lärdomar från praktiken
Folkhälsomyndigheten 2021, 2 s.
En skrift som beskriver de lärdomar som fåtts från ett test med tio kommuner och regioner
skulle ta fram och införa ett nytt, lokalt anpassat, hållbart arbetssätt, där skolan, hälso- och
sjukvården och socialtjänsten samverkade på skolan för barns och ungas psykiska hälsa.
Barn och ungdomars hälsa, Psykisk hälsa

Rapporten i fulltext

Inspektionen för vård och omsorg
Analys av regelverket för tillståndsprövning
IVO 2021, 95 s.
Inspektionen för vård och omsorg redovisar i denna rapport resultatet av det regeringsuppdrag
man fått att analysera rådande regelverk för tillståndsprövning. Rapporten syftar också till att
fungera som ett kunskapsunderlag gällande tillståndsprövning.
Rapporten i fulltext

Livsmedelsverket
Allergi och korsallergi mot nötter, frön, baljväxter, frukter och grönsaker
Livsmedelsverket 2021, 60 s.
En kunskapsöversikt på vetenskaplig grund som syftar till att vara ett stöd för att förmedla råd
och information vid allergi eller korsallergi mot nötter, frön, baljväxter, frukter och grönsaker.
Denna översikt ersätter Livsmedelsverkets tidigare broschyrer med allergiinformation om olika
vegetabilier och riktas främst till dietister, läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal.
Rapporten i fulltext
Hur ser beslutsfattare på de offentliga måltiderna?
Livsmedelsverket 2021, 44s.
Rapporten bygger på en Intervjuundersökning med politiker och chefer i kommuner och regioner
om deras syn på offentliga måltider, deras egen roll gällande offentliga måltider och vad som
motiverar dem.
Rapporten i fulltext
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