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Covid-19
Etiska vägval vid en pandemi
Statens medicinsk-etiska råd 2020, 101 s.
Rapporten har med utgångspunkt från den pågående pandemin analyserat vilka etiska värden,
problem och utmaningar som aktualiseras vid en pandemi. Rapportförfattarna ger även
generella rekommendationer och förslag.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Serologi för covid-19
Folkhälsomyndigheten 2020, 17 s.
En sammanfattning av det aktuella kunskapsläget om antikroppssvar och immunitet för covid19.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Vårdpersonalens frånvaro vid skolstängning
Folkhälsomyndigheten 2020, 13 s.
En analys av vilka konsekvenser skolstängningar i Sverige skulle få för arbetsplatsfrånvaron för
vårdpersonal vid en epidemi.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19
Folkhälsomyndigheten 2020.
Folkhälsomyndigheten har tagit fram nationella kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid19.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 från personal till äldre brukare och
patienter
Folkhälsomyndigheten 2020, 12 s.
Dokumentet ska ge stöd vid utarbetande av regionala riktlinjer för att minska risken att äldre,
d.v.s. den största riskgruppen för covid-19, smittas av personalen. Rapporten riktar sig till bland
annat smittskyddsenheter, verksamhetsansvariga inom hälso-och sjukvård och kommunal vård
och omsorg.
Covid-19

Rapporten i fulltext
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Regionala HTA-organisationer
Magnetic resonance image-guided radiotherapy in patients with cancer in thorax, abdomen,
pelvis or head and neck
HTA-centrum Västra Götalandsregionen 2020, 51 s.
Rapportens syfte har varit att utvärdera om MR-guidad strålbehandling förbättrar
behandlingsresultaten för patienter med cancer i bröstkorg, buk, bäcken, eller i huvud- och hals.
Det vetenskapliga underlaget visar att det saknas avgörande kliniska data för att bedöma risk och
nytta av MR-guidad strålbehandling jämfört med nuvarande behandlingsmetoder.
Cancersjukdomar, medicinsk diagnostik

Rapporten i fulltext
Deep brain stimulering (DBS) vid dyskinetisk cerebral pares
Metodrådet Stockholm–Gotland 2020, 21 s.
Metodrådet har identifierat en kunskapslucka kring frågan om Deep brain stimulation är en
effektiv metod för barn med dyskinetisk CP och motoriska problem. Trots över 20 års klinisk
erfarenhet av behandlingen bedömdes kvalitén på de ingående studierna som låg eller mycket
låg.
Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Rapporten i fulltext

SBU
SBU Utvärderar:
Nukleärmedicinska metoder som stöd för diagnosen total hjärninfarkt
SBU utvärderar 2020, 55 s.
Underlag för Socialstyrelsens uppdatering av föreskrifterna SOSFS 2005:10 om att fastställa
människans död.
Perioperativ medicin, intensivvård och transplantation (med organdonation)

Rapporten i fulltext
Apnétest vid diagnostik av total hjärninfarkt
SBU utvärderar 2020, 71 s.
Underlag för Socialstyrelsens uppdatering av föreskrifterna SOSFS 2005:10 om att fastställa
människans död.
Perioperativ medicin, intensivvård och transplantation (med organdonation)

Rapporten i fulltext
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SBU:s Upplysningstjänst:
Hinnsvepning inom förlossningsvården
SBU:s Upplysningstjänst 2020, 19 s.
Kvinnosjukdomar och förlossning
Rapporten i fulltext
Kontrakturprofylax till personer som förlorat sin rörlighet
SBU:s Upplysningstjänst 2020, 19 s.
Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Rapporten i fulltext

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Med varierande funktion
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2020, 116 s.
Vilka möjligheter och problem finns med att vanliga tekniska produkter i allt högre grad kan
fungera som hjälpmedel vid funktionsnedsättning?
Rapporten redovisar svaret på frågan ur såväl användarnas som förskrivarnas och
sjukvårdshuvudmännens perspektiv.
Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Rapporten i fulltext

E-hälsomyndigheten
Vision e-hälsa 2025: Uppföljning 2019
Styr- och samverkansorganisationen 2020, 68 s.
En uppföljning av arbetet med Vision e-hälsa 2025 som visar att allt fler använder digitala
vårdtjänster och att 1177 är den största kontaktytan mellan sjukvården och befolkningen. Även
kommuner erbjuder nu olika former av välfärdsteknik inom särskilda boenden och inom stödoch serviceboenden.
Rapporten i fulltext
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Livsmedelsverket
Matsvinn på sjukhus – Sammanställning av regionernas mätningar 2019
Livsmedelsverket 2020, 5 s.
Att mat kastas på sjukhus är inte hållbart, varken för hälsa eller för ekonomi. Det är också
problematiskt när patienten inte får i sig maten och den näring hen behöver. Resultaten tyder på
att det kastas stora mängder mat men visar också på en stor spridning i mängden matsvinn som
uppstår, både i kök och i samband med måltider.
Rapporten i fulltext
Handbok för utredning av utbrott
Livsmedelsverket 2020, 95 s.
Handboken riktar sig till alla som är involverade i att utreda utbrott av livsmedels- eller
vattenburensmitta. Man har samlat råd och kunskap som kan bidra till att mer effektivt stoppa
smittspridning, bidra till säkrare livsmedelshantering och att utredningar av matförgiftningar
sker på ett mer likartat sätt i landet.
Infektionssjukdomar

Rapporten i fulltext
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