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Covid-19
Covid-19 hos barn och unga – en kunskapssammanställning
Folkhälsomyndigheten 2021, 26 s.
Den fjärde kunskapssammanställningen om barn, unga och covid-19. Rapporten visar
utvecklingen av den epidemiologiska situationen i Sverige och
sammanfattar kunskapsläget om covid-19 hos barn och unga med fokus på
smittspridning av deltavarianten av SARS-CoV-2.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Förekomst av covid-19 i Sverige hos barn och unga, 13–17 september 2021
Folkhälsomyndigheten 2021, 23 s.
En undersökning genomfördes 13–17 september 2021 för att uppskatta förekomsten av covid-19
bland barn och unga i Sverige. Det var den sjunde undersökningen av liknande slag, prov från
316 slumpvis utvalda visade att cirka 0,4 procent av barn och unga hade eller har nyligen haft en
infektion med covid-19
Covid-19

Rapporten i fulltext
Postcovid – behandling och rehabilitering vid postinfektiöst tillstånd efter covid-19
SBU bereder 2021, 30 s.
SBU har fått i uppdrag av regeringen att löpande utvärdera det vetenskapliga stödet för
behandling och rehabilitering av patienter med långvariga symtom av sjukdomen covid-19.
Resultatet publiceras kontinuerligt, det vetenskapliga underlaget kommer att utvärderas och
publiceras kontinuerligt. Projektet slutredovisas i augusti 2022.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Påvisning av antikroppar mot SARS-CoV-2 hos blodgivare
Folkhälsomyndigheten 2021, 4 s.
Undersökningar pågår för påvisning av antikroppar efter genomgången covid-19. Denna rapport
är den andra delrapporten och innehåller resultat från blodgivare. Den omfattar undersökning
genomförd vecka 12-13, 17-24, 42-43 och vecka 48-49 2020, samt vecka 9-10, 21-22 och 38-39
2021
Covid-19

Rapporten i fulltext
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Påvisning av antikroppar mot SARS-CoV-2 i blodprov från öppenvården
Folkhälsomyndigheten 2021, 12 s.
Undersökningar pågår för påvisning av antikroppar mot SARS-CoV-2 efter genomgången covid19, antikroppar bildas också efter vaccination mot covid-19. Denna rapport är den första
delrapporten och avser undersökning av prover från öppenvården. Omfattar undersökningar
gjorda vecka 17-24, 42-43 och 48-49 2020 och vecka 9-10, 21-22 och 38-39 2021
Covid-19

Rapporten i fulltext
Rekommendationer om vaccination mot covid-19
Folkhälsomyndigheten 2021, 4 s.
Rekommendationerna om vilka som rekommenderas vaccination mot covid-19, alla i Sverige
boende personer som är 12 år eller äldre rekommenderas vaccination.
mot covid-19. Beroende på vaccinet och den enskilda individens grundproblematik,
kan vaccination i särskilda fall diskuteras med behandlande läkare
Covid-19

Rapporten i fulltext
Risk för covid-19 bland Friskis och Svettis medlemmar i Stockholm, Sverige 2020
Folkhälsomyndigheten 2021, 21 s.
Rapport som redovisar en studie som jämfört risken att diagnosticeras med covid-19 mellan
aktiva och inaktiva medlemmar i idrottsföreningen Friskis och Svettis Stockholm under 2020.
Resultaten tyder på att det i ett sammanhang där smittskyddsåtgärder vidtagits, inte finns något
som tyder på att de som tränar på träningsanläggning har en högre risk att få covid-19 än de som
inte gör det.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Scenarier för fortsatt spridning – delrapport 6
Folkhälsomyndigheten 2021, 51 s.
I rapporten presenteras scenarier för spridningen av covid-19 fram till och med den 20 januari
2022.
Covid-19

Rapporten i fulltext

20211103

Regionala HTA-organisationer
Effekt av ultrafiltration vid akut dekompenserad hjärtsvikt
Camtö, 2021, 34 s.
Rapportens syfte har varit att granska den vetenskapliga litteraturen avseende klinisk effekt av
behandling med ultrafiltration jämfört med diuretika vid akut dekompenserad hjärtsvikt.
Sammanställningen visade inte på någon skillnad i effekten vad gäller mortalitet, längd på
sjukhusvistelse eller återinläggningsfrekvens mellan ultrafiltration och diuretika. Detta trots att
en snabbare minskning av ansamlad vätska kunde ses vid ultrafiltration.
Hjärt- och kärlsjukdomar

Rapporten i fulltext
Clinical effects of preoperative i.v. iron infusion in patients with colorectal cancer and irondeficiency anemia
[Kliniska effekter av preoperativ järninfusion till patienter med kolorektal cancer och
järnbristanemi]
Region Västra Götaland HTA-Centrum 2021:124, 51 s.
Frågeställning: Vid planerad koloncancerkirurgi och vid ett preoperativt blodvärde (Hb) under
115g/l, reducerar i.v. järntillförsel mortalitet, risk för återkomst av tumören, komplikationsrisk
eller behovet av blodtransfusioner, eller förbättrar det livskvaliteten eller förkortar det
vårdbehovet, jämfört med ingen behandling eller behandling med järntabletter?
Svar: De identifierade studierna visade inga signifikanta skillnader i dödlighet eller återfall av
tumören vid jämförelse mellan intravenös infusion och järn i form av tabletter.
Cancersjukdomar

Rapporten i fulltext

SBU
SBU Bereder:
Åldersbedömning – magnetkameraundersökning av tillväxtzonen i lårbenets nedre del (knät)
och röntgenundersökning av visdomständer i underkäken
SBU Bereder 2021
Efter förfrågan från Utredningen om medicinsk åldersbedömning har SBU granskat den forskning
som finns på magnetkameraundersökning av tillväxtzonerna i knät samt på röntgenundersökning
av visdomständer i underkäken.
Magnetkamera lårbenets nedre del: Rapporten i fulltext
Röntgenundersökning av visdomständer: Rapporten i fulltext
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SBU:s Upplysningstjänst:
Hydroxylapatit i tandkräm för att förbygga och behandla karies
SBU:s Upplysningstjänst 2021, 14 s.
Frågeställning: Vilken sammanställd forskning och vilka vetenskapliga studier finns om effekten
av hydroxylapatit i tandkräm, på karies?
Svar: SBU:s upplysningstjänst har inte identifierat någon systematisk översikt som är relevant för
frågan, dock identifierades fyra primärstudier som kortfattat presenteras i svaret.
Tandvård

Rapporten i fulltext
Tåtrycksmätning för personer med svårläkta sår
SBU:s Upplysningstjänst 2021, 36 s.
Frågeställning: Vilken sammanställd forskning finns om diagnostisk tillförlitlighet respektive
prognos med tåtrycksmätning för personer med svårläkta sår?
Svar: Sex systematiska översikter redovisas i svaret. Författarna drog i stort slutsatsen att det
idag inte fanns tillräcklig evidens att rekommendera varken tåbrakialindex eller
ankelbrakialindex som enda test för att diagnostisera perifer artärsjukdom hos patienter med
fotsår och diabetes.
Rapporten i fulltext
Videoåterkoppling för att stärka föräldrars lyhördhet
SBU:s Upplysningstjänst 2021, 9 s.
SBU kommenterar i denna rapport en systematisk översikt om insatsen videoåterkoppling för
föräldrar med barn under fem år. Insatserna syftar till att stärka barns anknytning samt
föräldrars lyhördhet. Den kommenterade översikten är genomförd av Cochrane-organisationen.
Psykisk hälsa, Barn och ungdomars hälsa

Rapporten i fulltext

Regeringen
Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård, SOU 2021:78
Regeringen 2021, 272 s.
Slutbetänkande om hur en samlad uppföljning av vård och hälsofrämjande arbete för barn och
unga ska utvecklas.
Utredningen bedömer att förebyggande åtgärder bör kunna registreras i kvalitetsregister samt
att åtgärder behövs för att främja informationsförsörjningen såväl för den enskilde som mellan
och inom olika verksamheter.
Barn och ungdomars hälsa

Rapporten i fulltext
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Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och kontroll, SOU 2021:80
Regeringen 2021, 575 s.
Utredningen föreslår åtgärder för att se till att patienter med privat sjukvårdsförsäkring inte får
snabbare tillgång till vård i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården framför patienter
utan försäkring. Tydligare regler och ökade krav på privata vårdgivare förväntas öka förtroendet
för hälso-och sjukvården och stärka välfärdssamhället.
Rapporten i fulltext

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
En lag som kräver omtag
Vård- och omsorgsanalys 2021. 205 s.
I denna rapport har man undersökt hur patientlagen efterlevs i dag och hur den utvecklats,
utifrån ett patientperspektiv. Man har även gjort en fördjupning om vad patienters möjlighet att
välja vårdgivare i offentligt finansierad öppenvård har inneburit för hälso- och sjukvården, och
hur patienter ser på den möjligheten.
Rapporten i fulltext
Ledas lika, ledas rätt?
Vård- och omsorgsanalys 2021, 176 s.
Ett kunskapsunderlag om erfarenheter av standardiserade vårdförlopp, redovisar vilka effekter
de har och vad som är viktigt för ett framgångsrikt införande.
Rapporten i fulltext
Långt bort men nära
Vård- och omsorgsanalys 2021, 264 s.
I denna rapport har myndigheten för vård- och omsorgsanalys kartlagt kvaliteten och
tillgängligheten i primärvården i Sveriges landsbygder.
Nationellt primärvårdsråd

Rapporten i fulltext
Nära vård i sikte?
Vård- och omsorgsanalys 2021, 160 s.
Delrapport i utvärderingen av omställningen till en god och nära vård. Syftet med omställningen
är att ge patienten en god, nära och samordnad vård, men det finns i dagsläget inte mycket som
tyder på att det skett några förbättringar.
Rapporten i fulltext
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Ökad precision i Europa
Vård- och omsorgsanalys 2021, 80 s.
I denna rapport har man kartlagt hur sju europeiska länder arbetar med hälsodata och
precisions-medicin, och vilka reformer och statliga investeringar som gjorts för att bygga
nationella infrastrukturer för respektive område
Rapporten i fulltext

Folkhälsomyndigheten
Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper
Folkhälsomyndigheten 2021, 22 s.
I denna sjätte revidering finns information om vilka som rekommenderas vaccination, dosering
av vaccin, samt annan relevant information angående influensa. Förändringar vid denna revision
inkluderar tillägg av rekommendationen att förstärkta vacciner för personer på särskilda
boenden för äldre.
infektionssjukdomar

Rapporten i fulltext
Uppdrag om insatser för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion – Delredovisning 1
Folkhälsomyndigheten 2021, 21 s.
Delredovisning av Folkhälsomyndighetens och Livsmedelsverkets uppdrag att ta fram förslag till
nationella mål med indikatorer, samt insatsområden för att ge en tydlig inriktning för arbetet
med hållbar livsmedelskonsumtion.
Levnadsvanor

Rapporten i fulltext

Livsmedelsverket
Kunskapsunderlag med förslag på mål och indikatorer som styr mot miljömässigt-, socialt- och
ekonomiskt hållbar livsmedelskonsumtion
Livsmedelsverket 2021, 72 s.
Rapporten är ett kunskapsunderlag för arbetet med att ta fram mål och indikatorer för en mer
hållbar livsmedelskonsumtion.
Levnadsvanor

Rapporten i fulltext
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