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Covid-19
Beslutsunderlag för användande av Nuvaxovid vid primärvaccination och påfyllnadsdoser till
personer 18 år och äldre
Folkhälsomyndigheten 2022, 29 s.
Beslutsunderlag som tagits fram inför beslut om rekommendation för användandet av det
rekombinanta proteinbaserade adjuvanterade vaccinet Nuvaxovid vid primärvaccination och
påfyllnadsdoser till personer 18 år och äldre.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 bland äldre i Göteborg, 8-26 november 2021
Folkhälsomyndigheten 2022, 22 s.
Resultaten från en antikroppsstudie som genomfördes i november 2021 som visade att 96,4
procent av studiedeltagarna (samtliga födda 1944 och hemmahörande i Göteborgsområdet) bar
på antikroppar mot SARS-CoV-2.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Postcovid under utredning
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2022, 84 s.
Myndigheten genomför på regeringens uppdrag en kartläggning av vård och omsorg för
personer med postcovid. Denna rapport är en delredovisning av uppdraget
Covid-19

Rapporten i fulltext

E-hälsomyndigheten
Uppdrag att genomföra en förstudie om ett statligt, nationellt datautrymme för bilddiagnostik
E-hälsomyndigheten 2022, 61 s.
Rapporten omfattar bakgrund och omvärldsbevakning samt en inledande nulägesanalys för att
klargöra förutsättningarna för ett statligt, nationellt datautrymme för bilddiagnostik.
Detta skulle bland annat kunna bidra till ökad sekundäranvändning av hälsodata och ge bättre
möjligheter att identifiera och rekrytera patienter till kliniska studier.
Rapporten i fulltext
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Regionala HTA-organisationer
Konduktiv pedagogik vid cerebral pares
Region Skåne HTA Syd, Rapport 2022:1 57 s.
Frågeställning: Har konduktiv pedagogik fördelar jämfört med standardbehandling till barn,
ungdomar och vuxna med cerebral pares?
Svar: HTA Syds samlade bedömning av tillgänglig litteratur är att två slutsatser kan dras från de
ingående studierna:
• Det finns ingen skillnad i effekt på grovmotorik hos barn med cerebral pares mellan konduktiv
pedagogik och standardbehandling (begränsad tillförlitlighet).
• Det finns ingen skillnad i effekt på kommunikationsförmåga hos barn med cerebral pares
mellan konduktiv pedagogik och standardbehandling (begränsad tillförlitlighet).
Rapporten i fulltext
Matchning av blod med genomisk blodgruppering
Region Skåne HTA Syd, Rapport 2022:2 56 s.
Frågeställning: Är utökad användning av blodgruppering med genetiska metoder bättre för
patienterna än nuvarande rutinmetoder för matchning av blodprodukter?
Svar: Genomgång av litteraturen visar att det inte går att identifiera studier som visar på tydliga,
kvantifierade effekter för de studerade patientnära utfallsmåtten, utan hög risk för snedvridning
(bias). De redovisade studierna visar dock samstämmigt på positiva effekter av införande av
genomisk blodgruppering avseende transfusionsfrekvens, alloimmuniseringsfrekvens och
matchning. Inga negativa effekter finns rapporterade i de inkluderade studierna. Det går inte att
bedöma kostnadseffektiviteten
Rapporten i fulltext
Är en- eller tvåstegsoperation att föredra vid rekonstruktion av gommen för läpp-käkgomspalt?
Region Skåne HTA Syd, Rapport 2022:3 56 s.
Frågeställning: Har enstegsoperation av gommen vid LKG totalt sett fördelar jämfört med
tvåstegsoperation av gommen? Övriga frågeställningar i rapporten avser aspekter på etik,
organisation och hälsoekonomi.
Man drar i bland annat slutsatserna att:
• För de två centrala utfallsmåtten ansiktstillväxt och talförmåga föreligger inte någon
säkerställd skillnad mellan behandlingsmetoderna (begränsad tillförlitlighet).
• För utfallsmåttet postoperativ fistelförekomst (kvarstående förbindelse mellan mun- och
näshåla) föreligger inte någon säkerställd skillnad mellan behandlingsmetoderna (måttlig
tillförlitlighet).
Rapporten i fulltext
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SBU
SBU Kommenterar:
Naturbaserade inomhusinsatser på särskilda boenden för att öka hälsa och välmående hos
äldre
SBU Kommenterar 2022, 8 s.
Äldres hälsa, Psykisk hälsa

SBU kommenterar i rapporten en systematisk översikt som publicerats i tidskriften
Gerontologist. SBU har funnit översikten vara välgjord och man bedömer att naturbaserade
insatser som innebär aktivt deltagande (till exempel trädgårdsarbete) ökar äldres psykologiska
och sociala välbefinnande, engagemang och livskvalitet. Passiva naturupplevelser har inte
samma effekt.
Rapporten i fulltext
Robotdjurs betydelse för hälsa och välbefinnande hos äldre personer med demenssjukdom i
särskilt boende
SBU Kommenterar 2022, 10 s.
Äldres hälsa, Psykisk hälsa

SBU kommenterar i rapporten en systematisk översikt som publicerats i tidskriften
Internationeal Journal of Older People Nursing. SBU har funnit översikten vara välgjord och man
bedömer att Robotdjur kan vara positivt för hälsa och välbefinnande hos äldre personer i särskilt
boende, framför allt för personer med demens. Inte alla hade en positiv upplevelse av robotdjur
Rapporten i fulltext

SBU:s Upplysningstjänst:
Aggression Replacement Training (ART) för ungdomar med självskadeproblematik
SBU:s Upplysningstjänst
Psykisk hälsa

Frågeställning: Vilken sammanställd forskning och/eller vetenskapliga studier finns om ART för
ungdomar med självskadeproblematik?
Svar: Upplysningstjänsten har efter litteratursökning inte funnit någon relevant systematisk
översikt eller någon primärstudie som utvärderat ART specifikt för personer med
självskadebeteende.
Rapporten i fulltext
Arbetsrelaterade hörselnedsättningar hos tandvårdspersonal
SBU:s Upplysningstjänst
Frågeställning: Vilken sammanställd forskning finns om risken för att roterande
högvarvsinstrument orsakar hörselskador hos tandvårdspersonal?
Rapporten i fulltext
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SBU Utvärderar:
Behandling av rektusdiastas hos kvinnor
SBU Utvärderar 2022, 82 s.
Kvinnosjukdomar och förlossning

Rapportens syfte har varit att utvärdera effekter av olika behandlingar av
symtomgivande rektusdiastas hos kvinnor. I stort kommer SBU fram till att det saknas tillräckligt
vetenskapligt underlag för att avgöra hälsoeffekter av olika behandlingar och fler studier behövs.
Rapporten i fulltext
Mat vid diabetes
SBU Utvärderar 2022, 259 s.
Endokrina sjukdomar, Levnadsvanor

Syftet med rapporten har varit att utvärdera positiva och negativa hälsoeffekter av
mat och kostbehandling hos individer med typ 1-, typ 2- och graviditetsdiabetes,
att analysera hälsoekonomiska aspekter samt att beakta etiska aspekter.
Anledningen till att det gjorts en ny rapport är att det tillkommit ny forskning på området.
Rapporten i fulltext

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Försöksverksamhet med farmaceutisk tjänst – Delrapport 1
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 2022, 67 s.
Första rapporten från en försöksverksamhet med farmaceutisk tjänst på öppenvårdsapotek med
syfte att förbättra läkemedelsanvändningen. En slutrapport planeras till mars 2024.
Rapporten i fulltext

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Förlossningsvården och kvinnors hälsa
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2022, 39 s.
Vård- och omsorgsanalys har på uppdrag av regeringens följt den satsningen som gjorts på
kvinnors hälsa och förlossningsvården. I den här delrapporten har man sammanställt de insatser
som regioner och myndigheter genomfört mellan 2015 och 2021.
Kvinnosjukdomar och förlossning

Rapporten i fulltext
Vården ur befolkningens perspektiv, 65 år och äldre
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2022, 101 s.
I rapporten har man undersökt hur befolkningen från 65 år och äldre i Sverige anser att hälsooch sjukvården fungerar och jämfört med svaren från befolkningen i tio andra länder.
Äldres hälsa

Rapporten i fulltext

2022-04-21

Statens medicinsk-etiska råd
Redigering av det mänskliga genomet – somatisk och ärftlig
Statens medicinsk-etiska råd 2022, 244 s.
En kartläggning av kunskapsläget och en analys av de etiska frågeställningar som genredigering
på människa väcker. Rapporten behandlar såväl förändringar som går i arv till framtida
generationer som förändringar som rör en enskild individ. Syftet med rapporten är att utgöra
underlag för framtida reglering och att stimulera till samhällelig debatt.
Infektionssjukdomar, Covid-19, Barn och ungdomars hälsa

Rapporten i fulltext

Folkhälsomyndigheten
Beslutsunderlag – Rekommendation gällande smittskyddsinsatser till personer som ankommer
till Sverige från Ukraina
Folkhälsomyndigheten 2022, 10 s.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar i denna rapport att personer som ankommer från
Ukraina oavsett migrationsstatus ska få tillgång till hälso- och sjukvård som är nödvändig ur ett
smittskyddsperspektiv. Detta innefattar testning och behandling av smittsamma sjukdomar,
vaccination enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet och mot covid-19.
Rapporten i fulltext
FaR i Sverige – En beskrivning av regionernas arbete med metoden Fysisk aktivitet på recept
Folkhälsomyndigheten 2022, 19 s.
Rapporten beskriver det regionala arbetet med FaR-metoden avseende bland annat styrning,
ledning, utbildning, kunskapsstöd och uppföljning. Rapporten är en del av EU-projektet, A
European physical activity on prescription model (EUPAP); vilket Folkhälsomyndigheten
koordinerar.
Rapporten i fulltext
Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd om psykisk hälsa och suicidprevention
Folkhälsomyndigheten 2022, 4 s.
En digital broschyr där folkhälsomyndigheten sammanställt kunskap baserat på behov som
målgrupper som arbetar med frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention på lokal och
regional nivå har uppgivit.
Psykisk hälsa

Rapporten i fulltext
Stödja ett fortsatt utvecklingsarbete i barnhälsovården – Återredovisning av regeringsuppdrag
Folkhälsomyndigheten 2022, 22 s.
Rapporten ger en övergripande bild av det arbete som Folkhälsomyndigheten genomfört inom
ramen för regeringsuppdraget att stödja ett fortsatt utvecklingsarbete i barnhälsovården.
Barn och ungdomars hälsa

Rapporten i fulltext
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Inspektionen för vård och omsorg
Vad har IVO sett 2021?
IVO, 2022, 78 s.
I rapporten har man samlat myndighetens viktigaste iakttagelser från 2021. Bland de områden
som lyfts fram särskilt finns vården och omsorgen av äldre samt omsorgen av placerade barn och
unga.
Rapporten i fulltext
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