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Covid-19
Barnvaccinationsprogrammets hållbarhet under den tidiga covid-19-pandemin i Sverige
Folkhälsomyndigheten 2020, 11 s.
Rapport som visar på resultatet av den enkät som alla 21 barnhälsovårdsenheter i landet har
svarat på tillsammans med data ur vaccinationsregistret visar på det svenska
barnvaccinationsprogrammet hittills varit hållbart under den covid-19-pandemin
Covid-19

Rapporten i fulltext
Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen
Folkhälsomyndigheten 2020, 41 s.
Rekommendationer för de kriterier som ska användas i den svenska övervakningen av
smittsamma sjukdomar, är en vägledning för rapportering av sjukdomsfall enligt svensk
lagstiftning. I denna åttonde revision har covid-19 tillkommit som anmälningspliktig sjukdom.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Förutsättningar för smittsäkra arrangemang
Folkhälsomyndigheten 2020, 21 s.
Spridningen av covid-19 är i månadsskiftet november-december 2020 på en sådan nivå att det
inte går att föreslå lättnader för de arrangemang som omfattas av ordningslagen. Denna rapport
beskriver arbetet med att ta fram råd, rekommendationer och nya verktyg som ska underlätta
för arrangörer att anordna säkra arrangemang när smittläget tillåter.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Helgenomsekvensering av svenska SARS-CoV-2 som orsakar covid-19, del 3
Folkhälsomyndigheten 2020, 16 s.
Folkhälsomyndigheten genomför löpande sekvensering av arvsmassan för SARSCoV-2 i
patientprov vilka skickas in från landets olika regioner. Detta har tidigare redovisats i två
rapporter i rapportserien, det här är den tredje delen i rapportserien och täcker veckorna 24-44
2020. Rapporten innehåller en genomgång av läget globalt, i Europa och i Sverige avseende
övervakningen av genetiska grupper.
Covid-19

Rapporten i fulltext

20210107

Nationell plan för vaccination mot covid-19
Folkhälsomyndigheten 2020, 10 s.
Rekommendation som beskriver vilka grupper som ska erbjudas prioriteras vad gäller att
erbjudas vaccin först. Rekommendationen är ett stöd till regionernas egna beslut om vaccination
mot covid-19 och ett underlag för att kunna ta beslut utefter olika förutsättningar.
Man rekommenderar att följande grupper vaccineras först:
• Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst.
• Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar
nära personer enligt ovan.
• Nära hushållskontakter till personer som har hemtjänst.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Provtagning för covid-19 inom kommunal vård och omsorg för äldre
Folkhälsomyndigheten 2020, 23 s.
Vägledningen vilken beskriver när provtagning med PCR och antigentester bör utföras avseende
misstänkt infektion, smittspårning och screening.
Vägledningen syftar till att vara ett stöd vid införande av testning inom kommunal vård och
omsorg för äldre och riktar sig till ansvariga för vård och omsorg.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Rekommendation om vaccination mot covid-19
Folkhälsomyndigheten 2020, 6 s.
Som ett komplement till de statligt beslutade nationella vaccinationsprogrammen kan
Folkhälsomyndigheten ge ut rekommendationer om vaccinationer. Dessa rekommendationer är
inte bindande, utan regionerna själva beslutar om implementeringen av rekommendationerna i
sina respektive regioner. I denna rekommendation finns information om vilka som
rekommenderas vaccination mot covid-19.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Scenario för fortsatt spridning – delrapport 1
Folkhälsomyndigheten 2020, 22 s.
Rapport som presenterar ett scenario för spridningen av covid-19 fram till och med den 28
februari 2021. Scenariot visar att den kraftiga ökningen dämpas i december och mot mitten av
månaden långsamt minskar igen.
Covid-19

Rapporten i fulltext
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Snabböversikt covid-19 – Aerosolgenererande procedurer (AGP) i tandvården
HTA-O, Odontologiska fakulteten, Malmö universitet 2020, 18 s.
För att bättre kunna förstå riskerna som uppstår i tandvårdsmiljön i och med Covid-19 och den
osäkerhet kring vilka spridningsvägar viruset kan ta kom förfrågan till HTA-O om att ta fram en
systematisk kunskapsöversikt. Fokus för översikten är spridning av smitta via aerosol, något som
tros kunna orsakas av flera olika typer av behandlings-och undersökningsprocedurer inom
tandvården.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga
Folkhälsomyndigheten 2020, 15 s.
Vägledning som syftar till att underlätta vid bedömning av om och när barn och unga kan testas
för att påvisa pågående covid-19 och ska ses som ett komplement till den allmänna
provtagningsindikationen för påvisning av pågående covid-19.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Nationell plan för vaccination mot covid-19 – rekommendation för fortsatt vaccination av
prioriterade grupper
Folkhälsomyndigheten 2020, 12 s.
Denna rekommendation är en delredovisning i regeringsuppdraget att ta fram en nationell
operativ plan för framtida vaccination mot sjukdomen covid-19. Rapporten inkluderar en
rekommendation för fortsatt vaccination av prioriterade grupper i en andra fas.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Vägledning för användning av antigentester vid covid-19
Folkhälsomyndigheten 2020, 20 s.
Vägledningen syftar till att vara ett stöd vid användning av antigentest för att påvisa pågående
covid-19. Vägledningen riktas till vårdgivare, kliniska mikrobiologiska laboratorier samt andra
regionala aktörer.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 från personal inom vård,
tandvård och omsorg
Folkhälsomyndigheten 2020, 31 s.
Kunskapsunderlag vars syfte är att ge stöd inför utarbetandet och implementering av regionala
riktlinjer för att minska risken för smittspridning. I underlaget beskrivs grundläggande
smittförebyggande åtgärder och covid-19 specifika åtgärder vilka är de viktigaste för att
förebygga spridning av covid-19. Kunskapsgenomgången visar på att det finns stöd för att
använda munskydd, men inga studier av effekten av visir.
Covid-19

Rapporten i fulltext

20210107

Äldreomsorgen under pandemin
Regeringen, SOU 2020:80, 287 s.
Ett delbetänkande från Coronakommissionen som redovisar orsakerna till den stora
smittspridningen och de höga dödstalen bland äldre i Sverige.
Rapporten i fulltext

SBU
SBU:s Upplysningstjänst:
Effekter av peer support i vården för personer med allvarlig psykisk sjukdom
SBU:s upplysningstjänst 2020, 13 s.
Frågeställning: Vilken sammanställd forskning finns om effekter av peer support-anställda för
personer med allvarlig psykisk sjukdom?
Svar: Tre systematiska översikter har inkluderats i svaret, översiktsförfattarna menar att det
generellt finns stor heterogenitet i de inkluderade studierna, vilket medför stora risker för bias.
Psykisk hälsa

Rapporten i fulltext
Feedback informed treatment (FIT), en kontinuerlig uppföljning av personens syn på
behandling
SBU:s upplysningstjänst 2020, 17 s.
Frågeställning: Vilken sammanställd forskning finns om feedback informed treatment, FIT, inom
socialtjänst och psykiatri?
Svar: Upplysningstjänsten har funnit fem relevanta systematiska översikter, samtliga handlar
dock om psykisk ohälsa och psykiatrisk vård, ingen om socialtjänstens individ- och
familjeomsorg.
Psykisk hälsa

Rapporten i fulltext
Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos adopterade barn
SBU:s upplysningstjänst 2020, 11 s.
Frågeställning: Vilken vetenskapligt sammanställd forskning och vetenskapliga studier finns om
insatser för att stödja adopterade barns psykiska och fysiska hälsa?
Svar: En systematisk översikt ingår svaret. Författarna till översikten drog slutsatsen att
forskningsområdet består av ett fåtal studier och att studierna har ett flertal brister. Även fyra
RCT-studier identifierades.
Barn och ungdomars hälsa

Rapporten i fulltext

20210107

Stöd till anhöriga efter suicid
SBU:s upplysningstjänst 2020, 19 s.
Frågeställning: Vilken sammanställd forskning finns om effekter av olika typer av stöd till
anhöriga efter suicid?
Svar: Tre systematiska översikter har inkluderats i svaret, översiktsförfattarna har bedömt att
nästan alla de inkluderade studierna hade låg kvalitet och därmed hög risk för bias.
Upplysningstjänsten har även identifierat en primärstudie på ämnet vilken ej kvalitetsbedömts.
Psykisk hälsa

Rapporten i fulltext

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Rapport om utvecklingsarbete för kombinationsbehandlingar
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, 2020, 21 s.
TLV föreslår att en nationell plattform skapas där regioner och företag kan komma överens om
en förhandlingslösning i samband med att flera läkemedel kombineras med varandra. Detta för
att kunna anpassa behandlingen till den enskilda patienten och därmed förlänga liv.
Tandvård

Rapporten i fulltext

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Vården ur befolkningens perspektiv
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2020
Myndigheten har undersökt hur befolkningen i Sverige upplever att vården fungerar och jämfört
det med vad befolkningen i tio andra OECD-länder tycker och presenterar resultatet i denna
rapport.
Rapporten i fulltext

Folkhälsomyndigheten
Hälsoekonomiska utvärderingar av förebyggande insatser inom områdena alkohol, narkotika,
dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS) – Litteraturöversikt om kostnadseffektivitet
Folkhälsomyndigheten 2020, 49 s.
Kartläggande litteraturöversikt som sammanställt svenska och internationella hälsoekonomiska
utvärderingar av förebyggande insatser inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om
pengar (ANDTS). Bedömning har gjorts av kunskapsläget om insatsernas kostnadseffektivitet
uttryckt i kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) eller funktionsjusterat levnadsår (DALY).
Resultaten visar att alkohol- och tobaksförebyggande insatser har potential att vara
kostnadseffektiva, inga slutsatser kan dras om insatser mot bruk av narkotika och dopning och
spel om pengar på grund av bristen på studier av god kvalitet med hälsoutfallen QALY eller DALY.
Levnadsvanor

Rapporten i fulltext
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Intramuskulär vaccinering under behandling med Waran/warfarin eller NOAK
Folkhälsomyndigheten 2020, 2 s.
Instruktioner för vaccinering av personer med ökad blödningsbenägenhet, vanligen på grund av
behandling med antikoagulantia.
infektionssjukdomar

Rapporten i fulltext
På väg mot en god och jämlik hälsa - Stödstruktur för det statliga folkhälsoarbetet
Folkhälsomyndigheten 2020, 149 s.
Folkhälsomyndigheten presenterar i denna rapport en struktur för det statliga folkhälsoarbetet
som ska möjliggöra systematiska och samordnade insatser. Man har även i rapporten kartlagt
vilka nationella mål och myndigheter som är relevanta för det folkhälsopolitiska arbetet på
statlig nivå och vilka indikatorer som är lämpliga för att följa upp den övergripande
folkhälsopolitiken.
Rapporten i fulltext
Sexualitet och hälsa bland unga som lever med hiv i Sverige
Folkhälsomyndigheten 2020, 60 s.
Rapporten visar på resultatet av den första större enkätstudien bland unga och unga vuxna som
lever med hiv i Sverige. Den syftar till att ge aktuell kunskap om gruppens hälsoläge, kunskap,
attityder och beteende avseende sexuell och reproduktiv hälsa.
Hud- och könssjukdomar, infektionssjukdomar, Levnadsvanor

Rapporten i fulltext

Livsmedelsverket
Råd och information om intag av gluten för barn upp till 3 år i relation till utveckling av celiaki
Livsmedelsverket 2020, 86 s.
I rapporten beskrivs Livsmedelsverkets uppdaterade råd och information om intag av gluten för
barn upp till 3 år. Rapporten består av två delar: I del ett, Riskhanteringsrapporten, beskrivs det
uppdaterade rådet samt motiven till att rådet ges. I del två beskrivs det vetenskapliga underlaget
inklusive den granskning som har gjorts av studier som har undersökt samband mellan olika
kostfaktorer under småbarnsåren och utveckling av celiaki.
Barn och ungdomars hälsa

Rapporten i fulltext
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