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Covid-19
Förebyggande åtgärder och rekommendationer kring smittspårning av covid-19 inom vård och
omsorg
Folkhälsomyndigheten 2022, 15 s.
Vägledning som innehåller rekommendationer om vilka förebyggande åtgärder som kan
användas inom vård och omsorg för att minska risken för smittspridning samt smittspårning och
testning av personer i de miljöer som ingår i smittspårningsplikten. Ersätter dokumenten
”Åtgärder mot spridning av covid-19 – rekommendationer till vård, tandvård och omsorg” och
”Vägledning för smittspårning av covid-19”.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Scenarier för fortsatt spridning – delrapport 10 - Delrapport inom regeringsuppdraget att
löpande uppdatera scenarier för hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen
covid-19 kan komma att utvecklas framöver
Folkhälsomyndigheten 2022, 22 s.
I rapporten presenteras scenarier för spridningen av covid-19 fram till 20 september 2022.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Skyddseffekt efter 3 och 4 doser vaccin mot covid-19 till personer 65 år och äldre – Baserat på
svenska data från december 2021 till april 2022
Folkhälsomyndigheten 2022, 28 s.
Rapport av en studie har genomförts för att se hur snabbt skyddseffekten avtog efter tre
doser vaccin mot covid-19 bland personer 65 år och äldre i Sverige. Man har även undersökt hur
en fjärde dos vaccin påverkat skyddseffekten.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Vaccination mot covid-19 till barn och unga, från hösten 2022 – Kunskapsunderlag, juni 2022
Folkhälsomyndigheten 2022, 31 s.
Till hösten 2022 fortsätter Folkhälsomyndigheten att rekommendera vaccination mot covid-19
till barn från 12 års ålder. Utifrån dagsläget bedömer man arr två doser av vaccin mot covid-19
räcker som grundvaccination för friska barn och unga från 12 år. Därmed avvaktar
Folkhälsomyndigheten att rekommendera en eventuell påfyllnadsdos för barn från 12 års ålder.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Vaccination mot covid-19 under andra halvåret 2022 – Kunskapsunderlag, juni 2022
Folkhälsomyndigheten 2022, 28 s.
Rapporten är ett kunskapsunderlag för rekommendationer för vaccination mot covid-19 hösten
2022.
Covid-19

Rapporten i fulltext
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Regionala HTA-organisationer
En jämförelse mellan digital och klinikbaserad fysioterapi vid artros i knä eller höft
CAMTÖ 2022, 29 s.
Frågeställning: Vilken effekt har fysioterapi via digital kontakt i jämförelse med sedvanlig
fysioterapi vid artros i knä och höft?
Svar: Tre relevanta randomiserade kontrollerade studier om knäartros inkluderades, med 504
deltagare. Det påträffades inte någon relevant studie för höftledsartros. De tre studierna
bedömdes ha en hög till medelhög risk för bias, för två av dem förelåg också jäv. Det finns alltså
för få studier för att kunna avgöra effekten av digitalt medierad fysioterapi i jämförelse med
sedvanlig behandling.
Reumatiska sjukdomar

Rapporten i fulltext
En systematisk översikt kring hälsoappar för monitorering och distansbehandling vid kronisk
hjärtsvikt
CAMTÖ 2022, 28 s.
Frågeställning: Vilken effekt har mobilapplikationer för överföring av hälsodata och feedback
från sjukvården vid kronisk hjärtsvikt?
Svar: De utvalda studierna var mycket homogena och har för hög risk för systematiska fel, det
går därför inte att dra några slutsatser om frågeställningen.
Hjärt- och kärlsjukdomar

Rapporten i fulltext
En systematisk översikt kring hälsoappar för monitorering och feedback vid astma
och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
CAMTÖ 2022, 55 s.
Frågeställning: Vilken effekt har mobilapplikationer för överföring av hälsodata från patient med
feedback från sjukvården i jämförelse med sedvanlig behandling vid astma och KOL?
Svar: De utvalda studierna har hög risk för systematiska fel och jäv samt redovisar motstridiga
resultat. Det går utifrån det vetenskapliga underlaget inte att dra några slutsatser kring effekten
av att använda appar för monitorering och feedback vid astma och KOL jämfört med sedvanlig
vård.
Lung- och allergisjukdomar

Rapporten i fulltext
Nytta och risker med caseload midwifery: samma barnmorske-team genom graviditet,
förlossning och eftervård
Västra Götalandsregionen, HTA-centrum 2022, 98 s.
Frågeställning: vilken nytta och vilka risker det innebär för gravida och deras barn om samma
barnmorske-team sköter hela vårdkedjan under graviditet, förlossning och eftervård. Den
utvärderade vårdformen kallas caseload midwifery.
Svar: Det vore önskvärt med randomiserade kontrollerade studier i svensk sjukvårdsmiljö eller
motsvarande för att få det vetenskapliga underlag som idag saknas.
Rapporten i fulltext
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SBU
SBU Utvärderar:
Arbetsmiljöns betydelse för besvär och sjukdom i nacke, axlar, armar och händer
SBU utvärderar 2022, 179 s.
Syftet har varit att systematiskt utvärdera vetenskapliga studier av samband mellan faktorer i
arbetsmiljön och besvär eller sjukdom i nacke, axlar, armar och händer. Utvärderingen
inkluderar alla typer av studerade arbetsmiljöfaktorer, som exempelvis fysiska, psykosociala och
organisatoriska
Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Rapporten i fulltext

Regeringen
Nästa steg - Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer
SOU 2022:41, 704 s.
Betänkande av Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i
kommuner. Utredningen föreslår hur hälso-och sjukvårdslagstiftningen kan förstärkas så att
kvalitet och tillgänglighet förbättras för personer som får kommunal hälso-och sjukvård,
däribland personer som har hjälp från äldreomsorgen.
Äldres hälsa

Rapporten i fulltext
Tryggare i vårdyrket – en översyn av vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och
barnmorska
SOU 2022:35, 248 s.
Betänkande av Utredningen om utbildning till sjuksköterska och barnmorska.
Utredningens uppdrag har varit att se över kraven för sjuksköterske- och barnmorskeexamen. I
utredningens uppdrag har det ingått att föreslå en reglering som uppfyller och anger det s.k.
yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav på utbildningarnas omfattning
i antal timmar för sjuksköterskor respektive barnmorskor och i samtidigt se över i antal
högskolepoäng. Utredningen har också undersökt förutsättningarna för hälso- och
sjukvårdshuvudmännen att medverka i utbildningarna i en sådan omfattning att EU-direktivets
krav på klinisk undervisning uppfylls.
Rapporten i fulltext

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
2022 års första prognos av besparingar från sidoöverenskommelser
TLV 2022, 61 s.
TLV prognostiserar i rapport till regeringen att läkemedelsföretagen kommer att betala cirka 2,4
miljarder kronor i återbäring för läkemedel som omfattas av sidoöverenskommelser mellan
företag och regioner för år 2022.
Rapporten i fulltext
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E-hälsomyndigheten
Uppdrag att genomföra en förstudie om digital nationell infrastruktur för nationella
kvalitetsregister
E-hälsomyndigheten 2022, 123 s.
E-hälsomyndigheten har av regeringen fått i uppdrag att genomföra en förstudie om digital
nationell infrastruktur för nationella kvalitetsregister.
Syftet med uppdraget är att
• klargöra hur staten ska kunna tillhandahålla en digital nationell infrastruktur
för nationella kvalitetsregister inom hälso-och sjukvården
• skapa förutsättningar för datadriven hälso-och sjukvård
• stimulera till sekundäranvändning av data (för till exempel forskning och
innovation).
Målet är att innehållet i de nationella kvalitetsregistren ska komma till större nytta och att hälsooch sjukvårdensadministrationen kring kvalitetsregistren ska minska, denna rapport är en
delrapportering av uppdraget.
Rapporten i fulltext

Folkhälsomyndigheten
Barnvaccinationsprogrammet i Sverige 2021 – Årsrapport
Folkhälsomyndigheten 2022, 37 s.
Årsrapport som redovisar uppföljningen av det allmänna vaccinationsprogrammet
för barn och innehåller information om vaccinationstäckning. Barnvaccinationsprogrammet har
visat sig vara stabilt under pandemiåren, vaccinationstäckningen är hög; över 97 procent av alla
2-åringar är fullvaccinerade.
Barn och ungdomars hälsa, infektionssjukdomar

Rapporten i fulltext
Den europeiska webbundersökningen om narkotika 2021 – Användningsmönster, köpvanor
och upplevelser av narkotika bland personer med ett aktuellt bruk i Sverige
Folkhälsomyndigheten 2022, 48 s.
Rapporten är en sammanställning av de svenska resultaten från Den europeiska
webbundersökningen om narkotika 2021 och beskriver användningsmönster, köpvanor och
upplevelser av narkotika och av undersökningen bland personer med ett aktuellt narkotikabruk.
Levnadsvanor

Rapporten i fulltext
Det svenska samhällets kostnader för narkotikabruk
Folkhälsomyndigheten 2022, 2 s.
Faktablad som innehåller en sammanfattning av samhällskostnaderna för narkotikabruk, totalt
och uppdelat på direkta, indirekta och immateriella kostnader
Levnadsvanor

Rapporten i fulltext
Falldefinition vid anmälan enligt smittskyddslagen av infektion med apkoppsvirus
Folkhälsomyndigheten 2022, 1 s.
infektionssjukdomar

Rapporten i fulltext
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Falldefinition vid anmälan enligt smittskyddslagen av rotavirusinfektion
Folkhälsomyndigheten 2022, 1 s.
infektionssjukdomar

Rapporten i fulltext
Hantera värmeböljor – Information om risker och praktiska råd till personal inom vård och
omsorg
Folkhälsomyndigheten 2022, 8 s.
Broschyr som vänder sig till personal inom vård- och omsorg och visar på hut värme påverkar
kroppen, om riskläkemedel samt hur vårdpersonal kan bidra till att förebygga ohälsa och
sjukdom till följd av värme.
Rapporten i fulltext
Misstänkta fall av apkoppor – provtagning och åtgärder
Folkhälsomyndigheten 2022, 2 s.
Med anledning av det pågående utbrottet av apkoppor i Europa har Folkhälsomyndigheten tagit
fram ett utbrottsspecifikt stöd för provtagning av misstänkta fall för sjukvården i Sverige.
infektionssjukdomar

Rapporten i fulltext
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 och med
luftfartyg. Detta är version 18 av dokumentet.
Rapporten i fulltext
Planera vård och omsorg inför värmeböljor – Till chefer/arbetsledare inom vård och omsorg
Folkhälsomyndigheten 2022, 2 s.
Genom att förbereda verksamheten inför sommarvärmen går det att minska ohälsa och
dödlighet orsakad av värmeböljor.
Rapporten i fulltext
Råd vid värmeböljor – Särskilda råd till läkare, sjuksköterskor och annan legitimerad personal
Folkhälsomyndigheten 2022, 3 s.
Faktablad innehållande råd som vänder sig till läkare, sjuksköterskor och annan legitimerad
personal inom vård- och omsorg angående värmeböljor.
Rapporten i fulltext
Råd vid värmeböljor – Till personal inom vård och omsorg
Folkhälsomyndigheten 2022, 2 s.
Råd till personal inom vård och omsorg angående risker och riskgrupper vid värmeböljor.
Rapporten i fulltext
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Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland homosexuella, bisexuella och
transpersoner
Folkhälsomyndigheten 2022, 3 s.
Faktablad som handlar om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) bland
homo- och bisexuella samt transpersoner (hbt-personer). Det bygger på resultat från
befolkningsundersökningen SRHR2017, där personer i åldern 16–84 år svarade på frågor om
SRHR.
Rapporten i fulltext
Unga transpersoners erfarenheter av psykisk ohälsa, suicidalitet och självskada
Folkhälsomyndigheten 2022, 3 s.
Faktablad som syftar till att bidra med kunskap om unga transpersoners egna erfarenheter av
psykisk ohälsa. Här beskrivs också riskfaktorer och skyddsfaktorer.
Psykisk hälsa, Barn och ungdomars hälsa

Rapporten i fulltext

Inspektionen för vård och omsorg
Barn som mår psykiskt dåligt får vänta länge på hjälp
IVO 2022, 4 s.
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) och Patientnämndernas (PAN)har genomfört en
gemensam analys av ärenden som rör barns psykiska hälsa vilken visar att barn som mår dåligt
får vänta länge på vård. Bland annat menar man att mer samordning behövs.
Psykisk hälsa, Barn och ungdomars hälsa

Rapporten i fulltext
Delredovisning regeringsuppdrag S2021/04972
IVO 2022, 5 s.
Delredovisning av IVO’s uppdrag att förstärka och utveckla tillsynen och uppföljningen av den
psykiatriskatvångsvården och den rättspsykiatriska vården
Psykisk hälsa

Rapporten i fulltext
Slutredovisning - Nationellt register över HVB och stödboenden för barn och unga samt
särskilda ungdomshem
Inspektionen för vård och omsorg har fått i uppdrag av regeringen att
tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över HVB och stödboenden för barn och
unga samt särskilda ungdomshem, detta är slutrapporteringen av det uppdraget
Psykisk hälsa, Barn och ungdomars hälsa

Rapporten i fulltext
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