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Covid-19 

Avslut av allmän rekommendation om vaccination mot covid-19 för barn och unga i Sverige – 
Beslutsunderlag september 2022 
Folkhälsomyndigheten 2022, 24 s. 
Den allmänna rekommendationen till grundfriska barn 12–17 år om att vaccinera sig mot covid-
19 upphör efter den 31 oktober. Anledningen är den mycket låga risken för allvarlig sjukdom och 
död i covid-19 hos barn och unga. Framleder är det endast barn i särskilda grupper som 
rekommenderas vaccination mot covid-19. 
Covid-19 

Rapporten i fulltext 
 
Förebyggande åtgärder och rekommendationer kring smittspårning av covid-19 inom vård och 
omsorg 
Folkhälsomyndigheten 2022, 16 s. 
En 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. 
Covid-19 

Rapporten i fulltext 
 
Förekomsten av covid-19 och antikroppar mot SARS-CoV-2 i 11 av Sveriges regioner 26–29 
september 2022 
Folkhälsomyndigheten 2022, 29 s. 
Resultaten som redovisas i rapporten visar att cirka 1,5 procent av befolkningen i 11 av Sveriges 
regioner var positiva i PCR för SARS-CoV-2 i övre luftvägarna och att 93,5 procent av Sveriges 
befolkning hade antikroppar mot viruset under perioden 26-29 september i år. 
Covid-19 

Rapporten i fulltext 
 
Nationella informationsinsatser om vaccination mot covid-19 – Folkhälsomyndighetens 
återrapportering av regeringsuppdrag S2020/09553 
Folkhälsomyndigheten 2022, 54 s. 
I rapporten sammanfattas Folkhälsomyndighetens kommunikationsinsatser om vaccination mot 
covid-19 under 2021. Här redovisas utmaningar för kommunikationen och hur insatserna 
utformats och genomförts för att uppnå syftet att alla ska ha tillräcklig kunskap för att kunna 
göra ett informerat val om vaccination. 
Covid-19 

Rapporten i fulltext 
 
Postcovid i praktiken - En kartläggning av vården och omsorgen av personer med postcovid 
Vård- och omsorgsanalys 2022, 114 s. 
I denna rapport har myndigheten för vård- och omsorgsanalys undersökt patienternas 
erfarenheter i vården genom en enkät till befolkningen. De har också kartlagt hur vården är 
organiserad i de olika regionerna och hur regionerna använder de kunskapsstöd som har tagits 
fram nationellt och regionalt. 
Covid-19 

Rapporten i fulltext 
 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/9d476c77f5754f0282537ed69a8df2fa/avslut-allman-rekommendation-vaccination-covid-19.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/cc7b6e6ac0f84178b4857707507452bc/forebyggande-atgarder-och-rekommendationer-kring-smittsparning-av-covid-19-inom-vard-och-omsorg.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/e3abd2db462c4a27aea4486bb2105d28/forekomst-covid-19-antikroppar-sars-cov-2-i-11-regioner-2629-september-2022.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/286a6e05fab44dc3bff26870c7703e55/nationella-informationsinsatser-vaccination-covid-19-aterrapportering.pdf
https://www.vardanalys.se/digital-publikation/postcovid-i-praktiken/
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Riktade vaccinationsinsatser - Lärdomar från regionernas arbete för en hög och jämlik 
vaccinationstäckning mot covid-19 
Vård- och omsorgsanalys 2022, 114 s. 
I rapporten beskrivs regionernas arbete med riktade insatser till grupper som har, eller riskerar 
att få, en lägre vaccinationstäckning. Här beskrivs också hur samarbetet mellan den statliga och 
regionala nivån har fungerat. Syftet med rapporten är att ta tillvara lärdomar från 
vaccinationsarbetet under pandemin och att rapporten ska utgöra ett kunskapsunderlag för 
utveckling, förbättring och lärande på systemnivå inför liknande händelser och övrigt 
folkhälsoarbete. 
Covid-19 

Rapporten i fulltext 
 
Scenarier för fortsatt spridning – delrapport 12 – 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, 19 s. 
I denna rapport presenteras scenarier för spridningen av covid-19 fram till 20 januari 2023. 
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 februari till augusti 2022 
Folkhälsomyndigheten 2022, 29 s. 
Rapporten visar resultaten från en analys av skyddseffekten efter vaccindos fyra mot covid-19 
med fokus på allvarlig sjukdom och död. Resultaten visar bland annat att Skyddet mot covid-19-
infektion efter fyra doser vaccin var hög, mellan 84 och 93 %, för personer 65 år och äldre 
boende på SÄBO eller med hemtjänst fram till och med dag 119 efter fjärde dosen. 
Covid-19 

Rapporten i fulltext 
 

SBU 

SBU Bereder: 
Screening för bröstcancer hos kvinnor över 74 år 
SBU Bereder 2022, 19 s. 
Avsikten med projektet är att ta fram ett vetenskapligt underlag för frågeställningen: 
Kan en utökad screeningålder för regelbunden populationsbaserad screening 
för bröstcancer med mammografi för kvinnor som är över 74 år minska 
mortaliteten i bröstcancer? 
Cancersjukdomar 

Rapporten i fulltext 
 

 
 
 
 

https://www.vardanalys.se/digital-publikation/riktade-vaccinationsinsatser/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/25f9a76e9e9f40ed8d714fc4fdc3a838/scenarier-fortsatt-spridning-delrapport-12.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/ca3dd78105da4ada9e0ccb15d7ea8224/skyddseffekt-tre-fyra-doser-covid-19-65-ar.pdf
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-bereder/screening-for-brostcancer-hos-kvinnor-over-74-ar/?pub=94369&lang=sv
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SBU:s Upplysningstjänst: 
Icke-kirurgisk behandling vid takfönstersyndrom 
SBU:s Upplysningstjänst 2022 
Fråga: Vilken sammanställd forskning och vilka vetenskapliga studier finns om psykologisk eller 
fysioterapeutisk behandling vid takfönstersyndrom? 
Svar: Upplysningstjänsten har efter litteratursökning varken identifierat någon systematisk 
översikt eller primärstudie som är relevant för frågan. 
Öron- näsa- och halssjukdomar 

Rapporten i fulltext 
 
Rotfyllning med sealer innehållande formaldehyd 
SBU:s Upplysningstjänst 2022, 8 s. 
Fråga: Vilken sammanställd forskning finns om effekten av rotfyllning med rotkanalsealer 
innehållande formaldehyd jämfört med rotkanalsealer utan formaldehyd? 
Svar: Upplysningstjänsten har inte funnit någon sammanställd forskning på området. 
Tandvård 

Rapporten i fulltext 
 

SBU Utvärderar: 
Främjande av psykiskt välbefinnande hos barn och ungdomar 
SBU Utvärderar 2022, 170 s. 
I denna utvärdering har man fokuserat olika typer av program och programgrupper som inriktas 
på att främja psykiskt välbefinnande. Sådana program syftar till att stärka friskfaktorer istället för 
som förebyggande program som syftar till att minska riskfaktorer för psykisk ohälsa. Program för 
att förbättra levnadsvanor ingår inte i utvärderingen. 
Psykisk hälsa, Barn och ungdomars hälsa 

Rapporten i fulltext 

 

Regeringen 

Naloxon kan rädda liv – bedömningar av nuläget och nästa steg 
SOU 2022:54, 135 s. 
I detta delbetänkande bedömer man att tillgången till naloxon behöver ingå som en av flera 
insatser i ett nationellt program för att förhindra narkotika- och läkemedelsorsakad dödlighet. 
Nässpray som innehåller naloxon kan rädda liv och är ett befintligt verktyg som i större 
utsträckning än i dag behöver tillgängliggöras i samhället. 
Levnadsvanor 

Rapporten i fulltext 

 

 

 

 

 

 

https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/icke-kirurgisk-behandling-vid-takfonstersyndrom/?pub=94404&lang=sv
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/rotfyllning-med-sealer-innehallande-formaldehyd/?pub=94471&lang=sv
https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/framjande-av-psykiskt-valbefinnande-hos-barn-och-ungdomar/?pub=93921&lang=sv
https://www.regeringen.se/4a9096/contentassets/102669005e3d472782a263a0274ff3c4/sou-2022_54-naloxon-kan-radda-liv-_-bedomningar-av-nulaget-och-nasta-steg.pdf
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Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 

2022 års uppföljning av apoteksmarknadens utveckling 

TLV 2022, 76 s. 

TLV har sedan 2016 genomfört årliga uppföljningar av apoteksmarknadens utveckling av bland 

annat tillgänglighet, service och lönsamhet på apoteksmarknaden samt annan 

försäljningsstatistik, detta är den senaste av dessa uppföljningar. 

Rapporten i fulltext 
 

Prognos 2 av besparingar från sidoöverenskommelser 2021 

TLV 2022, 20 s. 

Enligt TLV:s andra prognos beräknas återbäringen från sidoöverenskommelser uppgå till cirka 2,7 

miljarder kronor år 2021, det är något högre än den första prognosen för 2021 som publicerades 

i juni. 

Rapporten i fulltext 
 

Uppföljning med hjälp av alternativa datakällor med fokus på cancer - oktober 2022 

TLV 2022, 62 s. 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket fick i regleringsbrevet 2021 i uppdrag att fortsätta 

arbetet med att undersöka förutsättningar för användning av alternativa datakällor för att följa 

upp läkemedel i klinisk vardag, med särskilt fokus på cancerområdet. 

Cancersjukdomar 

Rapporten i fulltext 

 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 

Kontinuitet och fast läkarkontakt - Kartläggning av måluppfyllelsen i överenskommelserna om 

en god och nära vård: 2022 

Vård- och omsorgsanalys 2022, 65 s. 

Myndigheten utvärderar omställningen i hälso- och sjukvården till en god och nära vård. I den 

här delrapporten kartläggs uppfyllelsen av målen om fast läkarkontakt och kontinuitet i 

överenskommelserna mellan regeringen och SKR. 

Rapporten i fulltext 
 

Ljuset på skillnader - En studie om omotiverade skillnader i LSS-verksamhet, äldreomsorg och 

socialpsykiatri 

Vård- och omsorgsanalys 2022, 118 s. 

I den här rapporten analyserar man omotiverade skillnader i utredningar inom LSS-verksamhet, 

äldreomsorg och socialpsykiatri. Resultaten visar på en risk för ojämlikhet på flera områden till 

exempel mellan män och kvinnor och geografiska skillnader. 

Rapporten i fulltext 

 

https://www.tlv.se/download/18.57c18261183d0830e0c49395/1666074141106/2022_ars_uppfoljning_av_apoteksmarknadens_utveckling.pdf
https://www.tlv.se/download/18.555553f717d84e969ebaf8cc/1639403502386/prognos_2_av_besparingar_fran_sidooverenskommelser_helaret_2021.pdf
https://www.tlv.se/download/18.8ecebc21838395db7354b77/1664777866570/rapport_uppfoljning_med_hjalp_av_alternativa_datakallor_med_fokus_pa_cancer_2754-2021.pdf
https://www.vardanalys.se/digital-publikation/kontinuitet-och-fast-lakarkontakt/
https://www.vardanalys.se/digital-publikation/ljuset-pa-skillnader/
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E-hälsomyndigheten  

Redovisning av uppdraget om fortsatt införande av Nationella läkemedelslistan 

E-hälsomyndigheten 2022, 22 s. 

Rapporten är en redovisning av E-hälsomyndighetens fortsätta arbetet med införandet av den av 

Nationella läkemedelslistan och beskriver övergripande hur detta arbete fortgått under senaste 

året. 

Rapporten i fulltext 
 
Uppdrag angående försöksverksamhet för en miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet 
E-hälsomyndigheten 2022, 24 s. 
E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag att tillsammans med Tandvårds- och  
läkemedelsförmånsverket och Läkemedelsverket utveckla och förbereda införandet av en 
försöksverksamhet gällande en miljöpremie inom läkemedelsförmånssystemet. Rapporten är en 
slutredovisning av uppdraget och här rapporterar E-hälsomyndigheten en  
beskrivning av systemet för att administrera, beräkna och betala ut  
miljöpremien, samt förslag på författningsändringar 
Rapporten i fulltext 

 

Folkhälsomyndigheten 

Det lokala och regionala ANDTS-förebyggande arbetet – vad visar Länsrapportens 

undersökning 

Folkhälsomyndigheten 2022, 16 s. 

Här presenteras resultat om spelförebyggande arbete i kommunerna från Länsrapportens 

undersökning 2021. Det spelförebyggande arbetet jämförs i flera fall med övrigt ANDTS-

förebyggande arbete. 

Psykisk hälsa, Levnadsvanor 

Rapporten i fulltext 
 

Packa provet rätt 

Folkhälsomyndigheten 2022, 24 s. 

Version 19 av sammanställningen 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 även som en praktisk handledning inför transport av prover som 

skickas till Folkhälsomyndigheten för mikrobiologisk analys. 

Rapporten i fulltext 
 

 

 

 

 

 

https://www.ehalsomyndigheten.se/globalassets/ehm/3_om-oss/rapporter/e-halsomyndighetens-redovisning-nationell-lakemedelslista-enligt-regleringsbrev-2022-s2021_08111.pdf
https://www.ehalsomyndigheten.se/globalassets/ehm/3_om-oss/rapporter/slutredovisning-s2021_04130-delvis-2022-10-28.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/89b684742df64a7b8b1b33fbf3f81f8f/lokala-egionala-andts-forebyggande-arbetet-vad-lansrapportens-undersokning.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/53d7336b2e0b4137b728123d072c58b2/packa-provet-ratt.pdf
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Psykisk hälsa och suicidprevention – Regioner och kommuners arbete med hjälp av statliga 

stimulansmedel 

Folkhälsomyndigheten 2022, 55 s. 

I rapporten redovisas uppföljning av insatser som bedrivits med hjälp av statliga stimulansmedel 

i regioner och kommuner under 2021, inom områdena lokala och regionala handlingsplaner, 

ungdomsmottagningar samt suicidprevention. 

Psykisk hälsa 

Rapporten i fulltext 
 
Spel om pengar är en folkhälsofråga – Kunskapsstöd för att förebygga spelproblem 
Folkhälsomyndigheten 2022, 12 s. 

En broschyr som ger en överblick över områdena spel om pengar och spelproblem. Syftet är 

skapa medvetenhet om att problem med spel om pengar ger negativa konsekvenser och att det 

finns ett behov av att förebygga spelproblem. 

Psykisk hälsa, Levnadsvanor 

Rapporten i fulltext 
 
Varningssystem Narkotika (VSN) – Regeringsuppdrag om varningssystem för att motverka 
narkotikarelaterad dödlighet 
Folkhälsomyndigheten 2022, 2 s. 

Ett faktablad som innehåller information om VSN vilket är en webbportal där offentliga aktörer 

kan dela information och kunskap om narkotika med målet att förebygga narkotikarelaterade 

skador och dödsfall. 

Levnadsvanor, Psykisk hälsa 

Rapporten i fulltext 
 

Ökning av suicid bland unga vuxna 20–29 år – Fördjupad analys 

Folkhälsomyndigheten 2022, 2 s. 

Faktablad som visar statistik över suicid bland personer 15–29 år. Då man tidigare trott att suicid 

ökat i hela gruppen så visar det sig att den faktiska ökningen av suicid är bland unga personer 

mellan 20–29 år och att suicid hos personer under 20 ej ökat.  

Psykisk hälsa 

Rapporten i fulltext 

 

Socialstyrelsen 

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism 

Socialstyrelsen 2022, 71 s. 

I dessa nationella riktlinjer ger Socialstyrelsen rekommendationer om vård  

och stöd vid adhd och autism. Riktlinjerna vänder sig framför allt till  

beslutsfattare i hälso- och sjukvården (inklusive elevhälsan) och socialtjänsten. 

Rapporten i fulltext 
 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/6dc318f9399b49fe968f5dd444dc3231/psykisk-halsa-suicidprevention.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/4f3d1175836843398dd7c9915f3b50e7/spel-pengar-folkhalsofraga.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a6322c8bada74b868a266603b9381a1f/varningssystem-narkotika-vsn.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/ebca89599b3b4a0da1718f482aecbf5b/okning-suicid-unga-vuxna-20-29-ar.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2022-10-8100.pdf
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Livsmedelsverket  

Nationell amningsstrategi 2022-2027 

Livsmedelsverket 2022, 24 s. 

Med utgångspunkt i hälsofördelarna med amning och de positiva effekter som ett jämlikt och  

tillgängligt amningsstöd för alla föräldrar skulle kunna bidra med på folkhälsa, miljö och klimat 

har myndigheternas samordningsgrupp för amningsfrågor med stöd av den Nationella 

amningskommittén utarbetat en strategi och handlingsplan för samordning av amningsfrågor.  

Syftet med denna strategi är att skapa en stärkt struktur för samordning av amningsfrågor, för 

att vården ska kunna bedriva ett än mer fokuserat arbete med att främja och stödja amning och 

för att alla föräldrar får det stöd de behöver och efterlyser. 

Kvinnosjukdomar och förlossning 

Rapporten i fulltext 
 

Rapporterade misstänkta matförgiftningar 2021 

Livsmedelsverket 2022, 34 s. 

I denna rapport sammanställs och analyseras rapporter om matförgiftningar i Sverige 2021. I 

rapporten beskrivs hur många som blivit sjuka, vilka smittämnen och livsmedel som orsakat 

sjukdomsfallen, var i livsmedelskedjan de utpekade livsmedlen kontaminerats, vilka 

ursprungsländer som angivits för de utpekade livsmedlen, vilka bidragande faktorer som 

utpekats, årstidsvariationer samt förändringar under de senaste åren. 

Infektionssjukdomar 

Rapporten i fulltext 
 

SKR 

Nationell patientenkät psykiatri 

SKR 2022 

Nationell patientenkät genomförs av Sveriges kommuner och regioner SKR och undersöker 

patientupplevelsen inom hälso- och sjukvården i Sverige. Här redovisas senaste undersökningen 

inom psykiatrin 

Resultat (patientenkat.se) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2022/2022-nationell-amningsstrategi-2022-2027.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2022/l-2022-nr-15-rapporterade-misstankta-matforgiftningar-2021.pdf
https://resultat.patientenkat.se/
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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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