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Covid-19
Acceptans för vaccination mot covid-19 bland personal inom äldreboende och hemtjänst
Folkhälsomyndigheten 2021, 13 s.
Personal inom äldreboende och hemtjänst prioriteras och erbjuds vaccination under
vaccinationsfas 1. Folkhälsomyndigheten presenterar i denna rapport en intervjustudie om
individer som arbetar inom äldreboende och hemtjänsts inställningar till och förutsättningar för
att ta ett informerat beslut vid ett erbjudande om vaccination mot covid-19.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Covid-19 vid graviditet
SBU:S upplysningstjänst 2021, 32 s.
Frågeställning: Vilka vetenskapliga studier finns det som har undersökt om gravida kvinnor har
en ökad risk att bli allvarligt sjuka om de drabbas av covid-19, samt hur riskfaktorerna fetma,
diabetes och hypertoni påverkar denna risk?
Svar: SBU:s upplysningstjänst har inkluderat en systematisk översikt i svaret. Översiktsförfattarna
drog bl.a. slutsatserna att gravida kvinnor med covid-19 oftare blir inlagda på IVA och oftare får
invasiv ventilering än icke-gravida kvinnor.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Covid-19-pandemin och offentliga måltidsverksamheter i vård, skola och omsorg
Livsmedelsverket 2021, 30 s.
En kartläggning av erfarenheter som syftar till att öka förståelsen för hur måltidsverksamheterna
inom offentlig sektor och deras matgäster har påverkats av pandemin. Kartläggningen har
utförts gemensamt av Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Faktorer associerade med dödlighet bland Covid-19-fall i Sverige – delrapport
Folkhälsomyndigheten 2021, 15 s.
I rapporten redovisas vilka faktorer som är associerade med dödlighet bland
laboratoriebekräftade covid-19-fall i Sverige bland personer 50-69 år. Ålder och kön var de
variabler som tydligast är associerat med dödlighet.
Covid-19

Rapporten i fulltext

20210302

Förekomst av covid-19 i olika yrkeskategorier – delrapport 2
Folkhälsomyndigheten 2021, 20 s.
För att få kunskap om förekomsten av covid-19 skiljer sig mellan olika yrken har persondata från
anmälningar med bekräftad covid-19 samkörts med register över yrkesklassificering vid SCB och
resultatet presenteras i denna rapport. Den högsta incidensen av covid-19 återfanns hos yrken
inom vård- och omsorg.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Nationell plan för vaccination mot covid-19 (delrapportering 3)
Folkhälsomyndigheten 2021, 14 s.
Rapporten innehåller en rekommendation för fortsatt vaccination av prioriterade grupper. I
denna tredje delredovisning expanderas den andra fasen till att inkludera fler grupper samt att
grupper som ska prioriteras i fas 3 beskrivs.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Provtagning för covid-19 inom kommunal vård och omsorg för äldre
Folkhälsomyndigheten 2021, 23 s.
Version 5 av denna vägledning som beskriver när provtagning med PCR och antigentester bör
utföras, gäller både vid misstänkt infektion, smittspårning och screening.
Vägledningen är tänkt att vara ett stöd vid införande av testning inom kommunal vård och
omsorg för äldre.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Scenarier för fortsatt spridning – interimsrapport
Folkhälsomyndigheten 2021, 20 s.
I rapporten presenterar scenarier för fortsatt spridning av covid-19, fram till 30 april 2021 i
Sverige. Hänsyn har även tagits till ökad smittsamhet hos muterade virustyper.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Vägledning för antikroppspåvisning
Folkhälsomyndigheten 2021, 15 s.
Vägledning, version nummer sex, som vänder sig till de verksamheter som har för avsikt att
använda antikroppstester. Ett flertal väsentliga ändringar har gjorts från föregående version av
vägledningen.
Covid-19

Rapporten i fulltext

20210302

Regionala HTA-organisationer
Polikliniska induktioner vid lågrisk-graviditeter
Region Skåne HTA Syd 2021, 8 s.
Frågeställning: Huruvida det är säkert och effektivt med igångsättning av förlossning, hemma
jämfört med på sjukhus, vid lågriskgraviditet avseende risker för barn och mamma.
Kvinnosjukdomar och förlossning

Rapporten i fulltext
En kartläggning kring automatiserad digital triagering i primärvården och
studier baserade på faktiska patienter
CAMTÖ 2021, 22 s.
Syftet med rapporten var att granska studier som jämför dagens system med telefonrådgivning
av sjuksköterska med digital triagering, från att information om symtom hämtats från
patienterna via webformulär till beslut om vårdnivå.
Slutsatsen blev att med den kunskap som finns idag går det inte att uttala sig om effekterna av
att använda ”digital triagering” som ingång till primärvården. Fördelar och nackdelar finns inte
studerade bland verkliga patienter.
Nationellt primärvårdsråd

Rapporten i fulltext

SBU
SBU Kartlägger:
Kartläggning av metoder för diagnostik och behandling av graviditetskomplikationen
graviditetsrelaterad bäckensmärta
SBU Kartlägger 2021, 27 s.
Rapporten har skrivits på uppdrag av Regeringen och syftar till att identifiera och granska
systematiska översikter som studerat diagnostik eller behandling av graviditetskomplikationen
graviditetsrelaterad bäckensmärta.
Kvinnosjukdomar och förlossning

Rapporten i fulltext
Kartläggning av metoder för diagnostik och behandling av graviditetskomplikationen hotande
spontan förtidsbörd
SBU Kartlägger 2021, 28 s.
Rapporten har skrivits på uppdrag av Regeringen och syftar till att identifiera och granska
systematiska översikter som studerat diagnostik eller behandling av graviditetskomplikationen
hotande spontan förtidsbörd.
Kvinnosjukdomar och förlossning

Rapporten i fulltext

20210302

SBU:s Upplysningstjänst:
Rehabilitering av strokepatienter i utomhusmiljö
SBU:S upplysningstjänst 2021, 32 s.
Frågeställning: Vilken forskning har undersökt effekten av rehabilitering av strokepatienter i
utomhusmiljö (uterehabilitering)?
Svar: SBU:s upplysningstjänst har inkluderat en systematisk översikt i svaret vilken undersökte
effekten av trädgårdsterapi. Översiktsförfattarna kunde ej dra några slutsatser om effekterna av
trädgårdsterapi på grund av brister i studiernas rapportering.
Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin, Nervsystemets sjukdomar

Rapporten i fulltext

SBU:s Utvärderar:
Förlossningsbristningar
SBU utvärderar 2021, 96 s.
Syftet med denna rapport var att utvärdera två aspekter av förlossningsbristningar
vid vaginal förlossning. Dels vilka åtgärder eller omständigheter
som underlättar diagnostik i form av att identifiera och klassificera
bristningar vid vaginal förlossning. Dels vilka erfarenheter
och upplevelser kvinnor som drabbats av bristningar har av den information och det bemötande
de fått från vården.
Kvinnosjukdomar och förlossning

Rapporten i fulltext
Förlossningsrädsla, depression och ångest under graviditet
SBU utvärderar 2021, 96 s.
I rapporten har SBU utvärderat identifiering och behandling av förlossningsrädsla och behandling
av lindrig till måttlig depression och ångestsjukdom under graviditet.
Kvinnosjukdomar och förlossning

Rapporten i fulltext

Myndigheten för delaktighet
Uppföljning av regioner 2020: resultat och tabeller
Myndigheten för delaktighet 2021, 20 s.
En uppföljning av regionernas arbete för att göra sin verksamhet, lokaler och information
tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
Uppföljningen visar bland annat att regionernas arbete med att utforma sina e-tjänster och
mobilapplikationer på ett tillgängligt sätt bör intensifieras.
Rapporten i fulltext

20210302

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Effekten av IBIC
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2021, 188 s.
Rapport på regeringens uppdrag att utvärdera Individens behov i centrum (IBIC). IBIC används i drygt
hälften av Sveriges kommuner och är ett arbetssätt för att utreda, planera, följa upp och
dokumentera individers behov av stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade.
Rapporten i fulltext

Folkhälsomyndigheten
Posttraumatisk stress bland nyanlända barn från Afghanistan, Irak och Syrien
Folkhälsomyndigheten 2021, 2 s.
Faktablad som baseras på en enkätstudie bland 1 129 nyanlända barn 16–18 år födda i
Afghanistan, Irak och Syrien som bland annat visar på att 4 av tio har symtom på PTSD.
Psykisk hälsa, Barn och ungdomars hälsa

Rapporten i fulltext
Psykisk hälsa och suicidprevention – Lägesrapport 2020
Folkhälsomyndigheten 2021, 64 s.
Rapporten ger en övergripande beskrivning av nuläget inom området psykisk hälsa och
suicidprevention och lyfter viktiga aspekter av utvecklingen. Fokus ligger på det arbete som
Folkhälsomyndigheten gör, men även vad andra aktörer gjort under 2020 rapporteras.
Psykisk hälsa

Rapporten i fulltext
Självrapporterad och objektiv längd och vikt bland barn och unga
Folkhälsomyndigheten 2021, 3 s.
Faktablad vars syfte är att beskriva de begränsningar och fördelar som finns med olika typer av
insamlingsmetoder för längd och vikt för till exempel uppföljning eller som underlag för insatser
för barn och unga.
Barn och ungdomars hälsa, Levnadsvanor

Rapporten i fulltext

Inspektionen för vård och omsorg
Vad har IVO sett 2020?
IVO 2021, 115 s.
I denna rapport har inspektionen för vård och omsorg sammanställt de viktigaste iakttagelserna
och slutsatserna de gjort under år 2020.
Rapporten i fulltext

20210302

Livsmedelsverket
Åtgärder för att hantera allergena risker med insekter
Livsmedelsverket 2021, 28 s.
Rapporten redovisar och motiverar de åtgärder som Livsmedelsverket anser vara nödvändiga för
att minska risken för att allergiska drabbas av allergiska reaktioner mot insekter.
Rapporten i fulltext

20210302
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