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Covid-19
Beslutsunderlag – Rekommendation gällande smittskyddsinsatser till personer som ankommer
till Sverige från Ukraina
Folkhälsomyndigheten 2022, 10 s
Folkhälsomyndigheten rekommenderar i denna rapport att människor från Ukraina oavsett
migrationsstatus får tillgång till hälso- och sjukvård som är nödvändigt ur ett
smittskyddsperspektiv.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Förekomsten av covid-19 och antikroppar mot SARS-CoV-2 i Sverige 21–25 mars 2022
Folkhälsomyndigheten 2022, 31 s.
Folkhälsomyndigheten genomförde i mars en undersökning för att uppskatta förekomsten av
covid-19 och antikroppar mot SARS-CoV-2 i Sverige. Det var den nionde undersökningen på
nationell nivå Resultaten visar att cirka 1,4 procent av Sveriges befolkning var positiva i PCR för
SARS-CoV-2 i övre luftvägarna, samt att 93,3 procent av Sveriges befolkning hade antikroppar
mot viruset under denna tidsperiod
Covid-19

Rapporten i fulltext
Plan för eventuella råd, rekommendationer och smittskyddsåtgärder mot covid-19
Folkhälsomyndigheten 2022, 23 s.
Beredskapsplan för införande av råd, rekommendationer och eventuella andra
smittskyddsåtgärder i händelse av att det under det kommande året blir ökad smitta av det virus
som orsakar covid-19 och att det riskerar att orsaka allvarliga konsekvenser för samhället.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Smittspårningsverktyget och resultat från datainsamling under fjärde vågen av covid-19 –
November 2021 till april 2022
Folkhälsomyndigheten 2022, 35 s.
Folkhälsomyndigheten beskriver i denna rapport ett digitalt smittspårningsverktyg för covid-19
och de data som samlats in av sju regioner och exporterats från verktyget till
Folkhälsomyndigheten. Smittspårningsverktyget, som utvecklats av region Värmland, är ett
digitalt ärendehanteringssystem och smittspårningshandling som framför allt används av
smittspåraren.
Covid-19

Rapporten i fulltext
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Regionala HTA-organisationer
Aktiv eller semiaktiv robotassisterad knäplastik jämfört med manuell knäplastik: nytta och
risker
HTA-centrum Västra Götalandsregionen 2022:126, 142 s.
Frågeställning: Är aktiv eller semi-aktiv robotarm-assisterad total (rTKA) eller partiell (rUKA)
knäproteskirurgi bättre än manuell total (mTKA) respektive partiell (mUKA) knäproteskirurgi
avseende mortalitet, funktion, revisionsfrekvens, komplikationer, implantatpositionering,
hälsorelaterad livskvalitet, smärta, vårdtid, operationstid, upplärning av kirurgteamet och
patienterfarenheter?
Svar: rapporten visar att även om både rTKA och rUKA troligen förbättrar
implantatpositioneringen så kunde ingen långsiktigt förbättrad nytta avseende de
patientrelaterade utfallen knäfunktion och hälsorelaterad livskvalitet identifieras för någon av de
robotarm-assisterade teknikerna jämfört med motsvarande manuell teknik. Däremot kan
behovet av revisionsoperation på medellång sikt vara lägre efter semi-aktiv rTKA än efter mTKA
och på kort sikt efter rUKA än efter mUKA. En förbättrad knäfunktion inom ett år observerades
för rUKA jämfört med mUKA, men inte för rTKA jämfört med mTKA.
Perioperativ medicin, intensivvård och transplantation (med organdonation)

Rapporten i fulltext
Allograft vid perifer nervkirurgi
HTA-Syd Rapport 2022:4, 59 s.
Frågeställning: Är allograft att föredra vid nervrekonstruktion hos patienter med perifer
nervskada, avseende postoperativa resultat, jämfört med andra etablerade metoder vid
nervkirurgi?
Svar: Den tillgängliga vetenskapliga litteraturen visar att man inte kan dra några slutsatser vad
gäller skillnader i resultat av kirurgisk behandling mellan användning av allograft jämfört med
konventionell behandling.
Nervsystemets sjukdomar, Perioperativ medicin, intensivvård och transplantation (med organdonation)

Rapporten i fulltext

SBU
SBU Kommenterar:
Tilläggsbehandling av långverkande antikolinergika till kombinationsbehandling av medelsvår
till svår astma
SBU Kommenterar 2022, 8 s.
SBU Kommenterar har granskat en systematisk översikt som gjorts på frågeställningen:
Vilka effekter har tilläggsbehandling av inhalerade långverkande antikolinergika (LAMA) till
inhalationssteroider (ICS) kombinerat med långverkande beta-2-stimulerare (LABA) hos personer
med medelsvår till svår astma?
Översiktsförfattarna sammanfattar att tilläggsbehandling av inhalerade långverkande LAMA, till
ICS kombinerat med LABA minskar risken för svåra exacerbationer hos vuxna med måttligt svår
till svår astma. Tilläggsbehandling med LAMA ger en liten förbättring av astmakontroll, men
denna behöver inte vara kliniskt betydelsefull. Tillförlitligheten till resultaten är hög och enligt
SBU är denna tolkning av det vetenskapliga underlaget är relevant.
Lung- och allergisjukdomar

Rapporten i fulltext
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Tilläggsbehandling med SGLT2-hämmare och GLP-1-receptoragonister hos patienter med typ
2-diabetes och risk för hjärt- och kärlsjukdom eller njursjukdom
SBU Kommenterar 2022
I rapporten sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk översikt som publicerades i BMJ
i början av 2021 och som utvärderat frågan:
Vilka effekter har tillägg av SGLT2-hämmare och GLP-1-receptoragonister till befintlig
diabetesbehandling hos patienter med olika risknivåer för hjärt- och kärlsjukdom eller
njursjukdom?
Sbu kommenterar: Översiktsförfattarna sammanfattar att behandling med antingen SGLT2hämmare eller GLP-1-receptoragonister, som tillägg till befintlig diabetesbehandling, minskar
dödlighet, icke fatal hjärtinfarkt samt njursvikt. Den absoluta positiva effekten av läkemedlen
varierade väsentligt beroende på risknivå vid behandlingsstart. SBU konstaterar att denna
tolkning av det vetenskapliga underlaget är relevant.
Endokrina sjukdomar

Rapporten i fulltext

SBU Utvärderar:
Rullstolar och tilläggsutrustning
SBU Utvärderar 2022, 155 s.
I rapporten har följande frågor angående rullstolar utvärderats:
Olika varianter, kombinationer samt individanpassningar av rullstolar
Tilläggsutrustning till manuella rullstolar
Utbildning och praktisk träning samt valfrihet och avgiftsfrihet.
Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Rapporten i fulltext

SBU:s Upplysningstjänst:
Åtgärder och behandling vid extravasal infusion
SBU:s Upplysningstjänst 2022, 9 s.
Frågeställning: Vilken sammanställd forskning finns om icke-invasiv behandling vid extravasering
av intravenösa infusioner?
Svar: Upplysningstjänsten har inte identifierat någon relevant systematisk översikt som
undersökt frågan.
Rapporten i fulltext

Regeringen
Extraordinära smittskyddsåtgärder – en bedömning
SOU 2022:26 Regeringen 2022, 98 s.
Ett delbetänkande från Utredningen om författningsberedskap som analyserar behovet av nya
bestämmelser inför framtida pandemier. Frågor som utreds rör bland annat smittskyddslagen,
register över nationella vaccinationsprogram och smittbärarpenning.
infektionssjukdomar

Rapporten i fulltext
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Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram
SOU 2022:22 Regeringen 2022, 669 s.
Utredningen föreslår en rad åtgärder för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, bland annat
för att korta väntetider i primärvården. Förslag finns också om hur en utökad vårdgaranti skulle
kunna täcka hela vårdkedjan och bli mer ändamålsenlig för kroniskt sjuka och multisjuka.
Rapporten i fulltext

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Nationell uppföljning av hälso- och sjukvården 2022
Vård- och omsorgsanalys 2022
I denna rapport presenteras en indikatorbaserad uppföljning av hälso- och sjukvården på
nationell nivå. Syftet är att ge en övergripande bild av hälso- och sjukvårdens resultat, följa
utvecklingen och att identifiera problemområden. Rapporten innehåller även en internationell
jämförelse.
Rapporten i fulltext

E-hälsomyndigheten
Invånarundersökningen 2021 - Om digitala tjänster inom hälso- och sjukvård och socialtjänst
E-hälsomyndigheten 2022, 134 s.
Rapport från en enkätundersökning genomförd av SCB. Enkäten syftade till att kartlägga
invånarnas inställning till e-hälsa utifrån bakgrundsfaktorer som exempelvis kön, ålder och
religion.
Rapporten i fulltext
Uppdrag angående försöksverksamhet för en miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet
E-hälsomyndigheten 2022, 37 s.
En rättslig analys av behovet av författningsändringar inför en försöksverksamhet gällande att
införa en miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet. Myndigheten ska bland annat redogöra för
hur försöksverksamheten ska genomföras i enlighet med EU:s regler om statligt stöd.
Rapporten i fulltext

Folkhälsomyndigheten
Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2021
Folkhälsomyndigheten 2022, 18 s.
Tabellsamling över anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2021, innehåller statistik
över antalet rapporterade fall och incidens, fördelade bland annat på län, mellan kön och
åldersgrupper samt över tid.
Infektionssjukdomar, Sällsynta sjukdomar

Rapporten i fulltext
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Förslag för kunskapsbaserat förebyggande ANDTS-arbete på lokal och regional nivå
Folkhälsomyndigheten 2022, 92 s.
I denna rapport har man utrett hur utveckling, förvaltning och spridning av kunskapsbaserade
arbetssätt och metoder borde organiseras för att stödja det förebyggande arbetet inom alkohol,
narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar (ANDTS).
Levnadsvanor

Rapporten i fulltext
Handlingsplan för att implementera och använda Primärvårdskvalitets infektions-indikatorer i
primärvård 2021–2022 – Ett stöd till Stramagrupperna genom samarbete mellan Strama, SKR
och Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten 2022, 38 s.
Handlingsplan som syftar till att stötta regionernas Stramagrupper i att implementera och
använda Primärvårdskvalitets (PVQ:s) infektionsindikatorer i primärvården.
infektionssjukdomar

Rapporten i fulltext
Leder spelreklam till spelproblem?
Folkhälsomyndigheten 2022, 2 s.
Faktablad som beskriver hur spelreklam relaterar till spel om pengar och spelproblem. Syftet
med bladet är att beskriva hur spelreklam påverkar personer som spelar om pengar och
personer med spelproblem. Bladet informerar även om de regler som finns gällande spelreklam.
Levnadsvanor, Psykisk hälsa

Rapporten i fulltext
Länsstyrelsernas ANDTS-arbete 2021 – En återredovisning av länsstyrelsernas arbete med
ANDTS-samordning samt alkohol- och tobakstillsyn
Folkhälsomyndigheten 2022, 16 s.
Redovisning av länsstyrelsernas arbete inom ANDTS-området under 2021. Rapporten innehåller
både redovisning av det samordnande ANDTS-förebyggande arbetet och av tillsynsverksamheten
inom områdena alkohol och tobak.
Levnadsvanor

Rapporten i fulltext
Nationella myndigheters verksamhet inom ANDTS 2021
Folkhälsomyndigheten 2022, 17 s.
Sammanställning som beskriver nationella myndigheters arbete inom ANDTS-området under
2021.
Levnadsvanor

Rapporten i fulltext
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Packa provet rätt
Folkhälsomyndigheten 2022, 17 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 är tänkt att fungera som en praktisk handledning inför transport av
prover till Folkhälsomyndigheten för mikrobiologisk analys och riktar sig till de som nyttjar denna
tjänst.
Medicinsk diagnostik

Rapporten i fulltext
Utvecklingen i förhållande till ANDTS-politiken 2021
Folkhälsomyndigheten 2022, 58 s.
Att minska tillgången utgör en grundsten i ANDTS-politiken. Vad gäller tillgången till alkohol
bedöms utvecklingen inte gå i linje med politikens intentioner under 2011–2021 på grund av att
den ekonomiska tillgängligheten har ökat. För narkotika, dopning och tobak är utvecklingen av
tillgången svårbedömd. Tillgång till spel om pengar är oförändrad sedan spelmarknaden
reglerades 2019. Den senaste tioårsperioden har ungas användning av snus ökat medan
användning av alkohol, narkotika, cigaretter och e-cigaretter bland unga har minskat.
Levnadsvanor

Rapporten i fulltext

Inspektionen för vård och omsorg
Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck åren 20222023
IVO 2022, 8 s.
Delredovisning av regeringens uppdrag till IVO om förstärkt och utvecklad tillsyn av
socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.
Rapporten i fulltext

Sveriges kommuner och regioner
Digitala möjligheter som stöd i den nära vården
SKR 2021, 70 s.
Rapporten beskriver vägledande principer för att ta tillvara på potentialen i digitala lösningar och
hur dessa stödjer omställningen till Nära vård.
I rapporten beskrivs åtta områden med extra stort behov av att med digitalisering stödja
omställning till Nära vård utifrån vilken nytta de kan skapa samt förslag på insatser. Till exempel
digitalt stöd vid kronisk sjukdom, kunskapsstöd för patienter och sammanhållen vårdplanering.
Rapporten i fulltext
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SNS
Höga kostnader och låg patientnytta – att värdera insatser i hälso- och sjukvård
Mikael Svensson, SNS, 2021, 79 s.
I Sverige spenderas 11 procent av BNP på hälso- och sjukvård och kostnaderna har ökat över tid
både i kronor och som andel av total samhällsekonomi. Trots detta rapporteras återkommande
om köer, resursbrist och svårigheter att finansiera nya behandlingar. Prioriteringsfrågor blir
därför allt viktigare, i denna rapport undersöks därför om dagens processer för prioritering i
hälso- och sjukvården säkerställer att det som införs ger verklig patientnytta till en rimlig
kostnadseffektivitet.
Rapporten i fulltext
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