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Covid-19
Beslutsunderlag för utvidgad rekommendation om en andra påfyllnadsdos covid-19-vaccin –
Till alla personer 65 år och äldre, samt personer 18–64 år med Downs syndrom och personer
18–64 år med måttlig till allvarlig immunbrist
Folkhälsomyndigheten 2022, 34 s.
Beslutsunderlag för utvidgad rekommendation om en andra påfyllnadsdos covid-19-vaccin till
alla personer över 65 år, samt personer under 65 år med Downs syndrom och personer med
måttlig till allvarlig immunbrist.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Förebyggande åtgärder och rekommendationer kring smittspårning av covid-19 inom vård och
omsorg
Folkhälsomyndigheten 2022, 15 s.
En vägledning vilken 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. Rekommendationerna
omfattar omsorgsverksamheter där personer med hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19
vårdas, bor eller vistas samt hälso- och sjukvård.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Plan för eventuella råd, rekommendationer och smittskyddsåtgärder mot covid-19 –
Regeringens uppdrag S2022/02127
Folkhälsomyndigheten 2022, 23 s.
Redovisning av det regeringsuppdrag folkhälsomyndigheten fått att upprätta en beredskapsplan
för införande av råd, rekommendationer och eventuella andra smittskyddsåtgärder i händelse av
ökad smitta av covid-19 riskerar att orsaka allvarliga konsekvenser för samhället.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Scenario för fortsatt spridning – delrapport 9
Folkhälsomyndigheten 2022, 20 s.
I rapporten presenteras scenarier för spridningen av covid-19 fram till 20 juli 2022.
Covid-19

Rapporten i fulltext
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Regionala HTA-organisationer
Robotassisterad operationsteknik på barn, pyelo- och fundoplastik
Metodrådet Region Stockholm HTA-rapport 2022:64, 19 s.
Frågeställning: Är robotassisterad operationsteknik vid fundoplastik och vissa urologiska
operationer på barn att föredra på grund av bättre postoperativa resultat i
jämförelse med öppen kirurgi alternativt laparoskopisk operationsteknik?
Svar: Finns för lite vetenskapligt underlag för att bedöma om robotkirurgi är att föredra, dvs har
bättre operationsresultat och mindre komplikationer än andra operationsmetoder vid
pyeloplastik på barn. Dock är kostnaderna högre för robotkirurgi.
Barn och ungdomars hälsa, Perioperativ medicin, intensivvård och transplantation (med organdonation)

Rapporten i fulltext

SBU
SBU Kommenterar:
Behandling av depression hos personer med demenssjukdom
SBU Kommenterar 2022, 10 s.
SBU har i denna rapport analyserat och kommenterat en systematisk översikt vars syfte varit att
besvara frågan: Kan läkemedelsbehandling respektive icke-farmakologiska insatser minska
symtom på depression hos personer med demens?
Äldres hälsa, Psykisk hälsa

Rapporten i fulltext
Kognitiv träning för personer med mild till måttlig demens
SBU Kommenterar 2022, 8 s.
SBU har i denna rapport analyserat och kommenterat en systematisk översikt vars syfte varit att
besvara frågan: Vilka effekter har kognitiv träning hos personer med mild till måttlig demens?
Äldres hälsa

Rapporten i fulltext

SBU:s Upplysningstjänst:
Glukosamin eller kondroitin vid artros
SBU:s Upplysningstjänst 2022, 30 s.
Frågeställning: Vilken sammanställd forskning finns om effekter av glukosamin eller kondroitin
vid artros?
Svar: Upplysningstjänsten redovisar fem systematiska översikter i svaret Sammanfattningsvis
visade översikterna att behandling på kort sikt (sex månader) med kondroitin gav en effekt på
smärtlindring medan effekten av glukosamin på kort sikt var beroende av produktformulering
och inte var statistisk signifikant i alla översikter.
Reumatiska sjukdomar

Rapporten i fulltext
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Unified protocol för behandling av barn och ungdomar med ångestsyndrom
SBU:s Upplysningstjänst 2022, 17 s.
Frågeställning: Vilken sammanställd forskning och vetenskapliga studier finns om effekter av
behandling med Unified protocol av barn och ungdomar med ångestsyndrom?
Svar: Upplysningstjänsten har inte identifierat någon relevant systematisk översikt,
dock tre artiklar från primärstudier.
Barn och ungdomars hälsa

Rapporten i fulltext
Växtbaserade preparat vid artros
SBU:s Upplysningstjänst 2022, 29 s.
Frågeställning: Vilken sammanställd forskning finns om effekter av växtbaserade kosttillskott
vid artros?
Svar: Upplysningstjänsten redovisar fem systematiska översikter i svaret. Sammantaget var det
få studier som redovisade effekter av växtbaserade preparat som var statistiskt signifikanta.
Reumatiska sjukdomar

Rapporten i fulltext

Socialstyrelsen
Nationella riktlinjer för vård vid obesitas. Stöd för styrning och ledning
Socialstyrelsen 2022, 52 s.
Alla intressenter kan diskutera och komma med synpunkter på Socialstyrelsens bedömningar,
rekommendationer och indikatorer i denna version av riktlinjerna. Under våren 2023 publiceras
sedan en uppdaterad version av riktlinjerna, där hänsyn tas till de synpunkter som kommit in.
Rapporten i fulltext

E-hälsomyndigheten
Uppföljning av vision e-hälsa 2025. Rapport avseende år 2021
E-hälsomyndigheten 2022, 73 s.
I rapporten konstateras bland annat att pandemin både har accelererat och bromsat
utvecklingen. Digitala kontaktvägar har börjat användas i större utsträckning. Samtidigt har itprojekt bromsats eftersom resurser behövts i kliniskt arbete.
Vidare har andelen av befolkningen som har e-legitimation ökat i alla åldersgrupper, även om en
majoritet av befolkningen äldre än 80 år fortfarande saknar e-legitimation.
Rapporten i fulltext

20220503

Folkhälsomyndigheten
Hur hänger olika skolfaktorer samman med ungdomars hälsa och välbefinnande i Sverige? –
Analyser på data från Skolbarns hälsovanor
Folkhälsomyndigheten 2022, 46 s.
I denna rapport fokuserar man på olika aspekter av skolmiljön, såsom relationer till lärare,
klasskamrater och skolrelaterade krav, och vilken betydelse de har för skolbarns psykiska hälsa
Barn och ungdomars hälsa

Rapporten i fulltext
Lägesrapport om de nationella vaccinationsprogrammen 2022
Folkhälsomyndigheten 2022, 28 s.
Rapport som sammanfattar det läget vad gäller de nationella vaccinationsprogrammen,
Folkhälsomyndighetens närmaste planering och utvecklingen av nya vacciner, och beskriver ett
urval aktuella ämnen på vaccinationsområdet.
Rapporten i fulltext
Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – Hälsokontroll, smittspårning och
vaccination
Folkhälsomyndigheten 2022, 53 s.
Rekommendationer om vilka preventiva åtgärder mot tuberkulos som är aktuella i Sverige.
Rekommendationerna syftar till att vara vägledning om vilka grupper som är aktuella för
tuberkulos-screening och vilka förebyggande åtgärder som bör användas.
infektionssjukdomar

Rapporten i fulltext
Risk- och skyddsfaktorer för skador av alkohol hos barn och unga
Folkhälsomyndigheten 2022, 2 s.
Faktablad som sammanfattar resultaten från en kartläggande litteraturöversikt av nordisk
forskning om risk- och skyddsfaktorer för barns och ungas alkoholkonsumtion och
alkoholrelaterade skador.
Barn och ungdomars hälsa, Levnadsvanor

Rapporten i fulltext
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