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Covid-19 

Beslutsunderlag om kortare tidsintervall mellan primärvaccination (dos 1-2) och första 
påfyllnadsdosen (dos 3) vid vaccination mot covid-19 
Folkhälsomyndigheten 2022, 24 s. 
Rapport som visar beslutsunderlaget bakom kortare tidsintervall mellan primärvaccination (dos 
1-2) och första påfyllnadsdosen (dos 3) vid vaccination mot covid-19. 
Covid-19 

Rapporten i fulltext 
 
Beslutsunderlag om rekommendation av en andra påfyllnadsdos (dos 4) av covid-19 vaccin 
Folkhälsomyndigheten 2022, 15 s. 
Folkhälsomyndigheten rekommenderar en andra påfyllnadsdos vaccin (dos 4) mot covid-19 till 
personer som bor på SÄBO, har hemtjänst eller hemsjukvård samt till alla som är 80 år och äldre. 
Covid-19 

Rapporten i fulltext 
 
Covid-19-vaccination av barn under 12 år i Sverige – teknisk rapport 
Folkhälsomyndigheten 2022, 22 s. 
Tekniska rapport som är en bilaga publikationen Vaccination mot covid-19 till barn yngre än 12 
år – Beslutsunderlag januari 2022 (se nedan). 
Covid-19 

Rapporten i fulltext 
 
Scenarier för fortsatt spridning – delrapport 8 
Folkhälsomyndigheten 2022, 20 s. 
I rapporten presenteras scenarier för spridningen av covid-19 fram till 20 maj 2022. 
Covid-19 

Rapporten i fulltext 
 
Sverige under pandemin 
SOU 2022:10. Coronakommissionen 2022, 222+550 s. 
Coronakommissionens slutbetänkande om regeringens, myndigheternas, kommunernas och 
regionernas agerande under pandemin. 
Covid-19 

Rapporten i fulltext, del 1 
Rapporten i fulltext, del 2 
 
Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19 – framgång genom samarbete och helgardering 
SOU 2022:3. Delbetänkande av Utredningen tillgång till vaccin mot covid-19 2022, 309 s. 
Utredningens primära syfte har varit att se om målet att Sverige skulle ha tillgång till ett eller 
flera kommande vaccin mot covid-19 nåddes i sådan utsträckning att de nationella behoven 
tillgodosågs. I delbetänkandet förs resonemang kring detta och den särskilde utredaren Richard 
Bergström konstaterar att Sveriges deltagande i den EU-gemensamma upphandlingen av vaccin 
har varit avgörande. 
Covid-19 

Rapporten i fulltext 
 
Vaccination mot covid-19 till barn yngre än 12 år – Beslutsunderlag januari 2022 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/63d5fed8278e48f7ab340631d9819677/beslutsunderlag-tid-primarvaccination-dos-2-pafyllnad.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/5ca268f3cb594012a821b4f797b3e8d3/beslutsunderlag-om-rekommendation-av-en-andra-pafyllnadsdos-dos-4-av-covid-19-vaccin.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/f4136fb3a4ee46879aab4ca062facfe1/covid-19-vaccination-av-barn-under-12-ar-i-sverige-teknisk-rapport.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/4d7647e527384584a0990c4d4b101048/scenarier-fortsatt-spridning-delrapportering-8.pdf
https://www.regeringen.se/492b20/contentassets/fd48596c00214a47bcbbeb8580c3853d/sverige-under-pandemin-volym-1_webb.pdf
https://www.regeringen.se/492b2b/contentassets/fd48596c00214a47bcbbeb8580c3853d/sverige-under-pandemin-volym-2_webb.pdf
https://www.regeringen.se/49005d/contentassets/ae23593fe1004c4fbf1701e43af811bc/tillgang-till-vaccin-mot-covid-19-s-202007.pdf
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Folkhälsomyndigheten 2022, 36 s. 
Folkhälsomyndigheten rekommenderar i denna rapport fortsatt vaccination mot covid-19 för 
barn från 12 års ålder, samt till särskilda grupper av barn 5-11 år gamla. 
Covid-19 

Rapporten i fulltext 
 
Vägledning för användning av antigentester vid covid-19 
Folkhälsomyndigheten 2022, 29 s. 
Uppdaterad version av vägledningen 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 

Effektivitet och säkerhet av kirurgiska behandlingsmetoder vid apikal prolaps. En jämförelse av 
vaginal sakrospinosusfixation, laparoskopisk sakrokolpopexi/sakrohysteropexi och vaginal 
Manchesteroperation 
HTA-centrum Västragötalandsregionen 2022:125, 95 s. 
I rapporten har tre kirurgiska behandlingsmetoder för apikal prolaps 
utvärderats: Vaginal sakrospinosusfixation (vaginaltoppen sys mot ett  
bäckenligament), Laparoskopisk sakrokolpopexi/sakrohysteropexi (titthålskirurgi där  
livmoder/vaginaltopp med hjälp av ett nät sys mot ligamentet på framsidan korsbenet), och 
Vaginal Manchesteroperation (livmodertappen förkortas och ligamenten förstärks) – med 
avseende på livskvalitet, patientnöjdhet, re-operation, återfall, symtom av prolaps, långvarig 
smärta, samlagssmärta, urininkontinens, operationstid, vård- och sjukskrivningstid, 
patientrapporterad tolerans för fysisk belastning och komplikationer. 
Kvinnosjukdomar och förlossning 

Rapporten i fulltext 
 
Effekt av exspiratorisk muskelstyrketräning med hjälpmedel vid Parkinsons sjukdom och 
multipel skleros. 
Camtö 2022, 30 s. 
En kartläggning av det vetenskapliga underlaget för specifika medicintekniska produkter avsedda 
för träning av andningsmuskulaturen hos patienter med Parkinsons sjukdom och Multipel 
Skleros. Sex mindre randomiserade studier påträffades, alla med risk för snedvridna resultat. 
Slutsatsen blev att metoden saknar stöd i litteraturen.  
Nervsystemets sjukdomar 

Rapporten i fulltext 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/9465096845e84300bc4218e32fb5324f/vaccination-mot-covid-19-av-barn-yngre-an-12-ar-beslutsunderlag-januari-2022.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/b8ac06e9725640e6a1d258472346abfb/vagledning-anvandning-antigentester-covid-19.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/su4372-1728378332-372/native/2022_125%20HTA-rapport%20Apical%20prolaps.pdf
https://www.regionorebrolan.se/contentassets/7480ad2d4b024d4f892eea63c8cb130f/2022.50-effekt-av-exspiratorisk-muskelstyrketraning-med-hjalpmedel-vid-parkinsons-sjukdom-och-ms.pdf
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En kartläggning av testosteronförskrivning – aktuell statistik från Sverige och övriga Norden, 
kostnader, en global litteraturöversikt samt etiska reflektioner. 
Camtö 2022, 65 s. 
Rapporten identifierar flera kunskapsluckor relaterade till det ökande antalet förskrivningar av 
testosteron. Likaså till att ett ökande antal män diagnostiseras med hypogonadism, den enda 
godkanda indikationen for forskrivning av testosteron. Stora geografiksa skillnader konstateras 
och man antar att det finns samhälleliga orsaker till ökningen. 
Endokrina sjukdomar, Nationellt primärvårdsråd 

Rapporten i fulltext 

 

SBU 

SBU Bereder: 
Standardiserade bedömningsmetoder i utredningar av barn och unga inom socialtjänsten 
SBU Bereder 2022, 74 s. 
I denna rapport har man undersökt vilka nationella och internationella systematiska översikter 
det finns som studerat olika standardiserade bedömningsmetoder för barn och unga.  
Barn och ungdomars hälsa 

Rapporten i fulltext 

 

SBU:s Upplysningstjänst: 
Behandling av psykogena icke-epileptiska anfall 
SBU:s upplysningstjänst 2022, 25 s. 
Frågeställning: Vilken sammanställd forskning och vilka vetenskapliga studier finns om 
behandling av psykogena icke-epileptiska anfall? 
Svar: Upplysningstjänsten redovisar en systematisk översikt i svaret vars författare drog 
slutsatsen att det fanns bristfälligt stöd för all slags psykologisk behandling av psykogena icke-
epileptiska anfall. 
Psykisk hälsa 

Rapporten i fulltext 

 

SBU Utvärderar: 
Hormonbehandling vid könsdysfori – barn och unga 
SBU Utvärderar 2022, 42 s. 
SBU har i denna systematiska översikt granskat det vetenskapliga underlaget för 
hormonbehandling, pubertetshämmande och könskonträr, av barn och unga med könsdyfori. 
Rapporten i fulltext 

 
Standardiserade bedömningsmetoder i utredningar av barn och unga inom socialtjänsten 
SBU Utvärderar 2022, 42 s. 
I denna rapport har man undersökt vilka nationella och internationella systematiska översikter 
det finns där man studerat olika standardiserade bedömningsmetoder för barn och unga. 
Barn och ungdomars hälsa 

Rapporten i fulltext 

 

 
 

https://www.regionorebrolan.se/contentassets/7480ad2d4b024d4f892eea63c8cb130f/2022.48-en-kartlaggning-av-testosteronforskrivning-statistik-kostnader-litteraturoversikt-etiska-reflektioner.pdf
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-bereder/standardiserade-bedomningsmetoder-i-utredningar-av-barn-och-unga-inom-socialtjansten/?pub=82220&lang=sv
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-bereder/standardiserade-bedomningsmetoder-i-utredningar-av-barn-och-unga-inom-socialtjansten/?pub=82220&lang=sv
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-bereder/standardiserade-bedomningsmetoder-i-utredningar-av-barn-och-unga-inom-socialtjansten/?pub=82220&lang=sv
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/behandling-av-psykogena-icke-epileptiska-anfall/?lang=sv&pub=91472
https://www.sbu.se/contentassets/ea4e698fa0c4449aaae964c5197cf940/hormonbehandling-vid-konsdysfori_barn-och-unga.pdf
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-bereder/standardiserade-bedomningsmetoder-i-utredningar-av-barn-och-unga-inom-socialtjansten/?pub=82220&lang=sv
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Regeringen 

All rörelse räknas – fem förslag för att långsiktigt främja fysisk aktivitet 
SOU:(S 2020:06). Delredovisning av Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet, 80 s. 
Kommitten lämnar förslag om utökade uppdrag för Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för 
arbetsmiljökunskap, förändringar i läroplaner, förskrivningsrätt för Boverket och stärkt struktur 
för arbetet mellan statlig, kommunal och regional nivå. 
Rapporten i fulltext 
 
Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga 
SOU: 2022:6 Slutbetänkande av Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap, 444, 696 s. 
I utredningens slutbetänkande presenteras förslag på hur hälso-och sjukvården bör utvecklas för 
att kunna hantera allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap. 
Rapporten i fulltext, del 1 
Rapporten i fulltext, del 2 

 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 

Internationell prisjämförelse 2021 – En analys av svenska läkemedelspriser i förhållande till  
19 andra europeiska länder 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. 2022, 55 s.  
I rapporten konstateras att läkemedelspriserna i Sverige är bland de lägsta i Europa. Den 
huvudsakliga förklaringen till detta anses vara den svenska kronkursen. 
Rapporten i fulltext 
 
Underlag för beslut i regionerna - Libmeldy (autolog CD34+ -berikad cellfraktion transducerad 
med genen för arylsulfatas A)  
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. 2022, 6 s.  
En sammanfattning av en hälsoekonomisk bedömning av genterapin Libmeldy vid 
metakromatisk leukodystrofi som genomförts tillsammans med motsvarande myndigheter i 
Finland och Norge. 
Rapporten i fulltext 
 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 

Besök via nätet 
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2022, 208 s. 
I rapporten har man undersökt de digitala vårdbesökens påverkan på vårdens resursutnyttjande 
och jämlikhet. Undersökningen visar bland annat att de digitala vårdbesöken har gjort vården 
mer tillgänglig för patienterna och att de delvis ersätter fysiska vårdbesök. 
Rapporten i fulltext 
 

 
 
 
 

https://www.regeringen.se/491797/contentassets/9857b5a99e4b4bc88b5fe110c73ac9dd/all-rorelse-raknas----fem-forslag-for-att-langsiktigt-framja-fysisk-aktivitet.pdf
https://www.regeringen.se/49266c/contentassets/511f0b871bf143e289b3980415574260/sou-2022_6_del-1_webb.pdf
https://www.regeringen.se/492689/contentassets/511f0b871bf143e289b3980415574260/sou-2022_6_del-2_webb.pdf
https://www.tlv.se/download/18.1e8638ed17e9fe9208346faf/1643878446283/internationell_prisjamforelse_2021.pdf
https://www.tlv.se/download/18.1afa767217ee373b40fa60c2/1645515112882/sammanfattning_underlag_220222_libmeldy_1786-2020.pdf
https://www.vardanalys.se/rapporter/besok-via-natet/
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Folkhälsomyndigheten 

Packa provet rätt 
Folkhälsomyndigheten 2022, 22 s. 
Packa provet rätt är en sammanställning av de bestämmelser för transport av smittförande 
ämnen som finns i regelverken för transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och med 
luftfartyg (IATA-DGR). Den fungerar som en praktisk handledning inför transport av prover som 
skickas till Folkhälsomyndigheten för mikrobiologisk analys. 
Rapporten i fulltext 
 

Livsmedelsverket  

Andra länders insatser för att minska befolkningens intag av salt 
Livsmedelsverket 2022, 44 s. 
Rapporten är en kartläggning av andra länders erfarenheter av program för att sänka salthalten i 
livsmedel. 
Levnadsvanor 

Rapporten i fulltext 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/53d7336b2e0b4137b728123d072c58b2/packa-provet-ratt.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2022/l-2022-nr-02-andra-landers-insatser-for-att-minska-befolkningens-intag-av-salt.pdf
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Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland 

www.regionvarmland.se/sjukhusbibliotek 

 
Arvika   

010-831 20 76 
sjukhusbiblioteket.arvika@regionvarmland.se 

 
Karlstad  

010-831 51 44 
sjukhusbiblioteket.karlstad@regionvarmland.se 

 
Torsby  

010-834 74 05 
sjukhusbiblioteket.torsby@regionvarmland.se 
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