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Covid-19
Nationell plan för vaccination mot covid-19
Folkhälsomyndigheten 2022, 28 s.
Regeringen gav i slutet av maj 2020 Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell
operativ plan för framtida vaccination mot sjukdomen covid-19. Denna rapport är
slutredovisningen av uppdraget och den beskriver arbetet med prioriteringsordning, distribution
och logistik, uppföljning och kommunikation.
Covid19

Rapporten i fulltext
Postcovid – behandling och rehabilitering vid postinfektiöst tillstånd efter covid-19
SBU Bereder 2022
En levande evidenskarta kring behandling och rehabilitering av postcovid, resultaten utvärderas
och publiceras kontinuerligt.
Covid19

Rapporten i fulltext
Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19
Folkhälsomyndigheten 2022, 19 s.
Version 23 av detta dokument. Följande viktiga förändringar har gjorts sedan föregående
version:
• Tidsintervallet för provtagning efter genomgången infektion har ändrats från ett halvår
till tre månader
• En prioriteringsordning för testning vid symtom har lagts till
Covid-19

Rapporten i fulltext
Scenarier för fortsatt spridning
Folkhälsomyndigheten 2022, 19 s.
I rapporten presenteras två nationella scenarier för smittspridning av covid-19 fram till och med
den 20 mars 2022.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Vägledning för användning av antigentester vid covid-19
Folkhälsomyndigheten 2022, 37 s.
Vägledningen som vänder sig till vårdgivare, kliniska mikrobiologiska laboratorier samt andra
regionala aktörer vid användning av antigentest för att påvisa pågående covid-19 har
uppdaterats på grund av ett tryckfel för angiven rekommenderad känslighet i avsnittet
”Validering”
Covid-19

Rapporten i fulltext
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Vägledning om smittsamhetsbedömning vid covid-19
Folkhälsomyndigheten 2022, 16 s.
Folkhälsomyndigheten har tagit fram nationella riktlinjer för smittsamhetsbedömning vid covid19 som presenteras i denna rapport.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Symtom efter den akuta fasen av covid-19 vs rapporterade av covid-19 negativa kontroller
– en levande systematisk översikt
CAMTÖ 2022, 36 s.
Covid-19

Syftet med översikten har varit att sammanställa studier som jämför symtom hos vuxna efter
den akuta fasen av covid-19 med symtomrapportering från covid-19 negativa kontroller.
Efter litteratursökning som avslutades i september 2021 togs åtta studier med i
kartläggningen. En ny sökning kommer att upprepas om tre månader.
Slutsatsen blev att påverkan på lukt och smak var det symtom som skilde sig mest mellan
grupperna. Övriga symtom föreföll minska med tiden.
Covid-19

Rapporten i fulltext

SBU
SBU:s Upplysningstjänst:
Insatser för att minska ensamhet hos äldre
SBU:s Upplysningstjänst 2022, 32 s.
Frågeställning: Vilken sammanställd forskning finns om interventioner för att minska ensamhet
hos äldre?
Svar: Upplysningstjänsten har identifierat tio systematiska översikter som ingår i svaret.
Översikterna grundades ofta på små studier och trots att det i de flesta fall saknades statistiskt
signifikanta resultat menar flera författare att det kvalitativa materialet visar på positiva effekter
av t.ex. sociala robotar och sociala stödgrupper där fokus läggs på aktivt deltagande.
Psykisk hälsa

Rapporten i fulltext
Samarbete efter skilsmässa (SES)
SBU:s Upplysningstjänst 2022, 10 s.
Frågeställning: Vilken sammanställd forskning och/eller vetenskapliga studier finns om det
digitala verktyget Samarbete efter skilsmässa?
Svar: Upplysningstjänsten har inte identifierat någon relevant systematisk översikt, men fann
dock en primärstudie som rapporteras i fyra artiklar.
Rapporten i fulltext
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Regeringen
E-recept inom EES
SOU 2021:102. Delbetänkande av Utredningen om E-recept 2021, 512 s.
I utredningen redovisas vad som krävs för en patientsäker och effektiv process för elektroniska
recept inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Rapporten i fulltext

Myndigheten för delaktighet
Uppföljning av regioner 2021
Myndigheten för delaktighet 2021, 19 s.
Myndigheten har följt upp regionernas arbete för att göra verksamhet, lokaler och information
tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Regionerna arbetar med att inhämta kunskap
från personer med funktionsnedsättning och kan därmed vidta åtgärder. Uppföljningen visar att
det finns förbättringsmöjligheter vad gäller att utforma sina e-tjänster och mobilapplikationer på
ett tillgängligt sätt.
Rapporten i fulltext

Folkhälsomyndigheten
Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen
Folkhälsomyndigheten 2022, 43 s.
Rapport som visar på de falldefinitioner vars syfte är att skapa en enkel och översiktlig
gemensam grund för vilka sjukdomsfall som ska anmälas, så att jämförelser över tid och mellan
geografiska områden underlättas
Rapporten i fulltext
Tillsammans för en god och jämlik hälsa inom en generation – Stödstrukturen under 2021 och
vägen framåt
Folkhälsomyndigheten 2022, 21 s.
I slutet av 2020 presenterade Folkhälsomyndigheten ett förslag till en stödstruktur för det
statliga folkhälsoarbetet. Denna rapport sammanfattar stödstrukturens första år och identifierar
viktiga områden för fortsatt utvecklingsarbete.
Rapporten i fulltext

Livsmedelsverket
Fakta om offentliga måltider 2021
Livsmedelsverket 2022, 58 s.
Denna rapport visar resultatet av Livsmedelsverkets andra nationella kartläggning av offentliga
måltider vid kommunala skolor, förskolor och äldreboenden. 238 av Sveriges 290 kommuner har
deltagit i kartläggningen.
Rapporten i fulltext
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