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Covid-19 

Covid-19-vaccination av barn från 12 år i Sverige – beslutsunderlag september 2021 
Folkhälsomyndigheten 2021, 31 s. 
Underlag som beskriver de faktorer som har vägts in i beslutet om rekommendationen gällande 
att barn från 12 års ålder erbjuds en allmän vaccination mot covid-19 från 11 oktober 2021. 
Covid19 

Rapporten i fulltext 
 
Helgenomsekvensering av svenska SARS-CoV-2 som orsakar covid-19, del 6 
Folkhälsomyndigheten 2021, 27 s. 
Sjätte delen i rapportserien om genetisk karakterisering av SARS-CoV-2 i Sverige, omfattar vecka 
23 till 33 år 2021. 
Covid19 

Rapporten i fulltext 
 
Ingen ökning av suicid i covid-19-pandemins tidiga skede 
Folkhälsomyndigheten 2021, 2 s. 
Faktablad som sammanfattar resultaten från en multinationell observationsstudie som 
undersökt förekomsten av suicid i början av pandemin (april–juli 2020),  
jämfört med antalet förväntade suicid, i 21 länder.  
Covid19 

Rapporten i fulltext 
 

Små förändringar i psykisk hälsa under covid-19-pandemin i Sverige 
Folkhälsomyndigheten 2021, 2 s. 
Faktablad om hur den psykiska hälsan i befolkningen förändrades i Sverige under covid-19-
pandemins första år. 
Covid19 

Rapporten i fulltext 
 

Regionala HTA-organisationer 

Lycra ortos som effektiv behandlingsmetod 
Metodrådet Region Stockholm, HTA-yttrande 2021:62, 4 s. 
Frågeställning: Är hel- eller halvkropps Lycra ortoser en effektiv och kostnadsmotiverande  
behandlingsmetod för att undvika att leder hamnar i ytterläge och ger luxationer  
hos patienter med bland annat komplex hypermobilitet och muskeldystrofi? 
Svar: Finns inte tillräckligt med underlag för att besvara frågan, är en kunskapslucka. 
Sällsynta sjukdomar 

Rapporten i fulltext 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/b94fcd113eef4c5c8ecaccbffa96518a/covid-19-vaccination-barn-12-ar-sverige.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/c267aa481e144e07afe08de7c817b76f/helgenomsekvensering-svenska-sars-cov-2-rapport-6.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/48c2109d2a914c86b116509e99be35f5/ingen-okning-suicid-covid-19-pandemins-tidiga-skede.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/b3de3ec317454fd9b175c77a2f7a0714/sma-forandringar-psykisk-halsa-covid-19-pandemin-sverige.pdf
https://vardgivarguiden.se/globalassets/utveckling/vardutveckling/hta/hta-yttrande/hta_yttrande-_lycra-ortoser-_2021_62_v-3.pdf
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Medicinska rådets och Omvårdnadsrådets gemensamma utlåtande 
gällande behandling av långvarig smärta med lågdosinfusion av  
ketamin. 
Medicinska rådet och Omvårdnadsrådet, Region Dalarna 2021, 14 s. 
Frågeställning: Vilket vetenskapligt stöd finns för behandling med lågdosinfusion av ketamin vid 
långvarig smärta? 
Svar: Rapporten visar bland annat att det finns ett måttligt stöd för att ketamininfusion vid låg 
dos kan ha en smärtstillande effekt vid behandling av långvarig smärta där andra behandlingar 
inte haft avsedd effekt.  
Rapporten i fulltext 
 

SBU 

SBU Bereder: 
Identifiering av kvinnor med möjliga depressions- och ångestsyndrom under graviditet 
SBU Bereder 2021 
Syftet var att genom en systematisk översikt på publicerad forskning granska effekten av 
program som kan användas inom mödrahälsovården i syfte att identifiera möjliga depressions- 
och ångestsyndrom hos gravida kvinnor. Beredningen visade bland annat att effekterna av 
strukturerade program för att identifiera ångest och depression under graviditeten är 
otillräckligt studerade och inga RCT:er har identifierats. Endast verktyget Edinburgh Postnatal 
Depression Scale för depression har studerats i någon större utsträckning. 
Kvinnosjukdomar och förlossning, Psykisk hälsa 

Rapporten i fulltext 
 
Identifiering av traumatiska förlossningsupplevelser 
SBU Bereder 2021, 10 s. 
Ett kunskapsunderlag som SBU tagit fram till Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för 
vårdkedjan under och efter graviditet. 
Syftet har varit att genom en systematisk översikt på publicerad forskning granska 
hälsorelaterade utfall av strukturerade strategier för identifiering av traumatiska 
förlossningsupplevelser, med efterföljande uppföljning. 
Kvinnosjukdomar och förlossning 

Rapporten i fulltext 
 
Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för tandvården 
SBU Bereder 2021, 21 s. 
Socialstyrelsen uppdaterar sina nationella riktlinjer för vuxentandvården, de ska också utökas för 
att inkludera alla åldrar och individer oavsett sjukdomsbakgrund. 
I rapporten redovisas det vetenskapliga underlaget som SBU har tagit fram till Socialstyrelsen 
gällande 27 Tillstånd- och Åtgärdspar. 
Tandvård 

Rapporten i fulltext 
 
 
 
 
 

https://www.regiondalarna.se/contentassets/6f1e6beb2d94479db29e9248d39747e6/rekommendation-angaende-lagdosinfusion-ketamin.pdf
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-bereder/identifiering-av-kvinnor-med-mojliga-depressions--och-angestsyndrom-under-graviditet/
https://www.sbu.se/contentassets/48d307ff56364690a243927952d41af3/underlag_-identifiering-av-traumatiska-forlossningsupplevelser.pdf
https://www.sbu.se/contentassets/082faa181f1245a7aa0408fd8fba39db/vetenskapligt-underlag-till-socialstyrelsens-nationella-riktlinjer-for-tandvarden.pdf
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SBU Kommenterar: 
Effekter av tolvstegsbehandling och korta insatser för att understödja deltagande i AA vid 
alkoholberoende 
SBU Kommenterar 2021, 13 s. 
I denna rapport redovisar SBU den granskning de gjort av en systematisk översikt från brittiska 
Cochrane. Översikten visade bland annat att tolvstegsbehandling har god effekt vid skadligt bruk 
eller beroende av alkohol. 
Levnadsvanor 

Rapporten i fulltext 
 

Regeringen 

Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur 
SOU 2021:71 
Betänkande av Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i 
framtidens hälso- och sjukvård 2021, 367 s. 
Utredningen konstaterar att investeringar i sjukhusprojekt ofta saknar koppling till den pågående 
utvecklingen av hälso- och sjukvården på nationell nivå.  
Stärkt statlig styrning, reglering av interregional samverkan och ett statligt ägt bolag för 
vårdfastigheter är några av förslagen från utredningen. 
Rapporten i fulltext 

 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 

Den nordiska äldreomsorgen 
Vård- och omsorgsanalys 2021, 216 s. 
Rapporten är en jämförande kartläggning av äldreomsorgen i Norden. Man kommer fram till att 
äldreomsorgen är liknande utformad i de nordiska länderna, men skiljer sig bland annat genom 
att institutionsboenden är vanligare i Norge och avlönad anhörigvård i Finland. Sverige utmärker 
sig också med sin högre andel vinstdrivna utförare. 
Äldres hälsa 

Rapporten i fulltext 
 
Digital teknik med äldre i fokus 
vård- och omsorgsanalys 2021, 92 s. 
Delredovisning av uppdraget att utvärdera överenskommelsen om digitalisering i 
äldreomsorgen; en statlig satsning för att stödja kommunerna att införa välfärdsteknik i 
äldreomsorgen. 
Äldres hälsa 

Rapporten i fulltext 
 

 

 

 

 

 

https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/effekter-av-tolvstegsbehandling-och-korta-insatser-for-att-understodja-deltagande-i-aa-vid-alkoholberoende/?pub=68817
https://www.regeringen.se/4a47a9/contentassets/1228dce1e5674e3b9308151cc56bb200/riksintressen-i-halso--och-sjukvarden-sou-2021_71.pdf
https://www.vardanalys.se/rapporter/den-nordiska-aldreomsorgen/
https://www.vardanalys.se/rapporter/digital-teknik-med-aldre-i-fokus/
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Folkhälsomyndigheten 

Det är viktigt att förebygga psykisk ohälsa bland äldre 
Folkhälsomyndigheten 2021, 2 s. 
Faktablad som ger en lägesbild av förekomst av och sociala skillnader i psykisk hälsa och 
behandling. Här finns även exempel på åtgärder som främjar psykiskt välbefinnande och 
förebygger psykisk ohälsa bland äldre. 
Äldres hälsa, Psykisk hälsa 

Rapporten i fulltext 
 
Pornografianvändning och sexuell hälsa 
Folkhälsomyndigheten 2021, 2 s. 
Faktablad som handlar om pornografianvändning och sexuell hälsa, bygger på resultat från 
undersökningen SRHR2017, en enkätstudie med frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter. Visar bland annat att pornografianvändning är vanligare bland män än bland kvinnor, 
liksom bland yngre jämfört med äldre. 
Rapporten i fulltext 
 
Riskfaktorer och förebyggande insatser för suicidförsök och suicid bland äldre 
Folkhälsomyndigheten 2021, 3 s. 
Faktablad som är tänkt att vara ett kunskapsstöd för hälso- och sjukvården. I faktabladet har 
folkhälsomyndigheten sammanfattat slutsatserna från två nya systematiska översikter på ämnet. 
Översikterna visar bland annat att I det suicidpreventiva arbetet för äldre är  
effektivt med screening och behandling av psykisk ohälsa, framför allt depression, samt  
utbildning om psykisk ohälsa och suicid för äldre och deras närstående. 
Äldres hälsa, Psykisk hälsa 

Rapporten i fulltext 
 
Sex mot ersättning 
Folkhälsomyndigheten 2021, 2 s. 
Faktablad som handlar om sex mot ersättning, bygger på resultat från undersökningen 
SRHR2017, en enkätstudie med frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Visar 
bland annat att cirka en av tio män gett ersättning för sex, jämfört med mindre än en av 
tvåhundra bland kvinnor. 1,5 procent av kvinnorna och 1 procent av männen har någon gång 
tagit emot ersättning för sex. 
Rapporten i fulltext 
 
Sexualitet och digitala arenor 
Folkhälsomyndigheten 2021, 2 s. 
Faktablad som handlar om sexualitet och digitala arenor, bygger på resultat från undersökningen 
SRHR2017, en enkätstudie med frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Visar 
bland annat att kvinnor och män, i alla åldrar och oavsett sexuell identitet, använder internet för 
att söka information om sex, läsa sexuellt upphetsande texter, köpa sexleksaker eller söka 
partner. 
Rapporten i fulltext 
 
 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/632eb2aa7efc488e99160fe01ecce254/det-ar-viktigt-att-forebygga-psykisk-ohalsa-bland-aldre.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/66f208e76acc4824a2bd6f1da981a969/pornografianvandning-sexuell-halsa.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/18cc87aca76943279799223ff0e58313/riskfaktorer-forebyggande-insatser-suicidforsok-suicid-bland-aldre.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/44020c33e88749c988d1464e017c4cdf/sex-mot-ersattning.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/9fa7092283eb4c5989b973ea23c94e43/sexualitet-digitala-arenor.pdf
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Sexuella trakasserier och våld 
Folkhälsomyndigheten 2021, 2 s. 
Faktablad som handlar om sexuella trakasserier och våld, bygger på resultat från 
undersökningen SRHR2017, en enkätstudie med frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter. Visar bland annat att sexuella trakasserier och våld är vanligt förekommande i 
befolkningen. Kvinnor drabbas i betydligt större utsträckning än män och homosexuella, 
bisexuella och transpersoner är mer drabbade än befolkningen i övrigt. 
Rapporten i fulltext 
 
Sexuell kommunikation och samtycke 
Folkhälsomyndigheten 2021, 2 s. 
Faktablad som handlar om upplevelser av sexuell kommunikation och samtycke, bygger på 
resultat från undersökningen SRHR2017, en enkätstudie med frågor om sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter. Visar bland annat att majoriteten av kvinnor och män alltid eller oftast kan 
säga nej till sex och att en högre andel bisexuella kvinnor och homo- och bisexuella män har gått 
med på att ha sex trots att de egentligen inte vill. 
Rapporten i fulltext 
 
Upplevelser av sexliv, relationer och sexuell egenmakt 
Folkhälsomyndigheten 2021, 2 s. 
Faktablad som handlar om upplevelser av  
sexliv, relationer och egenmakt, bygger på resultat från undersökningen SRHR2017, en 
enkätstudie med frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Visar bland annat att 
en majoritet av befolkningen är nöjd med sitt sexliv, har haft sex under det senaste året. 
Rapporten i fulltext 
 

SNS 

Hur påverkas patientsäkerheten av överbelastade vårdavdelningar och vårdplatsbrist? 
SNS analys 2021, 14 s. 
I rapporten har författaren Björn af Ugglas sammanställt studier som visat på ett samband 
mellan minskat antal vårdplatser och högre belastning på akutmottagningarna och att detta i 
vissa fall även hotat patientsäkerheten. Vårdplatsbristen leder dessutom till en ohållbar 
arbetssituation för personalen. 
För att minska överbelastningen föreslår författaren bland annat att fokus för styrning och 
uppföljning av akutmottagningar bör ändras från tillgänglighet till patientsäkerhet samt att 
akutvårdsregistret SVAR görs obligatorisk. 
Rapporten i fulltext 
 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/5baae1eea1ee4686ae46e609dfa64060/sexuella-trakasserier-vald.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/ebf9772e0e794d1686c7958d205a42fd/sexuell-kommunikation-samtycke.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/e133c0345bb4460e9ef377882fd4da27/upplevelser-sexlivet-relationer-egenmakt.pdf
https://snsse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2021/09/sns-analys-76-hur-paverkas-patientsakerheten-av-overbelastade-akutmottagningar-och-vardplatsbrist.pdf
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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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