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Covid-19
Barn och unga mitt i en pandemi
Myndigheten för delaktighet 2021, 96 s.
En kartläggning av de konsekvenser coronapandemin medfört för barn och unga med
funktionsnedsättning. Kartläggningen visar att den rådande pandemin i högre grad och på
särskilda sätt har påverkat dessa barns och ungas livssituation.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Fördjupad analys av utvecklingen av spelproblem kopplat till spridningen av covid-19
Folkhälsomyndigheten 2021, 38 s.
Rapporten innehåller en fördjupad analys av utvecklingen av spelproblem kopplat till situationen
rörande spridningen av covid-19. Man kommer bland annat fram till att varken spelproblem eller
behovet av stöd på grund av spelproblem har minskat under pandemin.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Scenarier för fortsatt spridning – delrapport 2
Folkhälsomyndigheten 2021, 31 s.
Folkhälsomyndigheten presenterar i rapporten scenarier för fortsatt spridning av covid-19
perioden februari 2021 till maj 2021.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Svenskt deltagande och samordning rörande Europeiska kommissionens arbete med
vaccinationsintyg för covid-19
E-hälsomyndigheten 2021, 37 s.
Rapporten beskriver av E-hälsomyndighetens arbete för att skapa förutsättningar för ett
internationellt gångbart vaccinationsintyg för covid-19.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Teststrategi för covid-19 under 2021
Folkhälsomyndigheten 2021, 18 s.
Rapport som beskriver den nationella strategiska inriktningen för 2021 gällande testning för
pågående samt genomgången covid-19.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2020 – del I
Myndigheten för delaktighet 2021, 53 s.
Rapporten ger en överblick av hur coronapandemin har påverkat statliga myndigheter, regioner
och kommuner samt hur den påverkat levnadssituationen för personer med
funktionsnedsättning.
Covid-19

Rapporten i fulltext

20210409

Vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga
Folkhälsomyndigheten 2021, 15 s.
Vägledning vars syfte att underlätta bedömningen av om och när barn och unga kan testas för
att påvisa pågående covid-19.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Överdödlighet och dödlighet i covid-19 i Sverige under 2020
Folkhälsomyndigheten 2021, 28 s.
Rapport från IFFS, Institutet för framtidsstudier, som tagits fram på Folkhälsomyndighetens
uppdrag. Rapporten visar på statistik över dödligheten på nationell och regional nivå och jämförs
även med tidigare år. Syftet är att genom sammanställa data kunna bedöma pandemins
påverkan på överdödlighet i Sverige.
Covid-19

Rapporten i fulltext

Regionala HTA-organisationer
Bordssaltsbehandling av navelgranulom hos spädbarn
Metodrådet HTA-rapport 2021:59, 24 s.
Frågeställning: Kan applicering av vanligt bordssalt användas för behandling av navelgranulom
och därmed ersätta nuvarande initiala behandlingspraxis med silvernitrat?
Svar: frågan om bordssaltsbehandling vid navelgranulom hos spädbarn är effektiv och säker kan
inte utvärderas med hjälp av högkvalitativa studier och motsvarar därmed enligt metodrådet
kunskapslucka.
Rapporten i fulltext
Effekt av stötvågsbehandling vid hälsenetendinopati och hälsporre
Metodrådet HTA-rapport 2021:58, 24 s.
Frågeställning: Är stötvågsbehandling vid hälsenetendinopati respektive hälsporre effektiv, säker
och med rimlig relation mellan kostnad och nytta?
Rapporten i fulltext
En systematisk översikt kring automatiserad beredning av intravenösa läkemedel på sjukhus
CAMTÖ 2021, 30 s.
En översikt med syfte att sammanställa vetenskaplig litteratur där helautomatisk beredning
(beredningsrobot) av intravenösa läkemedel på sjukhus jämförs med manuell beredning.
Ytterligare studier behövs för att klargöra skillnader i tillförlitlighet mellan manuell och
automatiserad beredning, men också för att avgöra om skillnader finns vad gäller kontaminering
och miljöaspekter. Det saknas även studier kring hur automatiserad beredning påverkar
arbetsförhållanden för personal i jämförelse med ett manuellt system.
Rapporten i fulltext

20210409

SBU
SBU Kartlägger:
Kartläggning av metoder för tandvården
SBU kartlägger, 2021, 35 s.
En kartläggning av systematiska översikter om metoder för prevention, diagnostik och
behandling av tillstånd och sjukdomar som används inom tandvården.
Tandvård

Rapporten i fulltext

Regeringen
En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner
Statens offentliga utredningar 2021:16, 238 s.
Syftet med uppdraget är att åstadkomma en lättförståelig valordning som är lätt att tillämpa och
som säkerställer representation från politiska minoriteter. Uppdraget syftar även till att
tillförsäkra goda möjligheter för ett effektivt och rättssäkert beslutsfattande i kommuner och
regioner.
Rapporten i fulltext
När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa
Statens offentliga utredningar 2021:8, 993 s.
Utredningen om jämlik tandhälsa har lämnat betänkandet När behovet får styra – ett
tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8).
Betänkandet innehåller förslag till hur tandvårdssystemet kan förändras för att bli mer jämlikt,
resurseffektivt samt gynna regelbunden och förebyggande tandvård.
Tandvård

Rapporten i fulltext
Sammanfattning

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Vården ur befolkningens perspektiv 2020
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2021, 116 s.
Rapporten bygger på den internationella enkätundersökningen International Health Policy
Survey (IHP) som genomförs varje år och är en jämförelse om hur vården upplevs av
befolkningen i tio olika länder. Deltagande länder utöver Sverige är Australien, Frankrike,
Kanada, Norge, Nederländerna, Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och USA.
Rapporten i fulltext

20210409

E-hälsomyndigheten
E-hälsomyndighetens bidrag till regeringens samverkansprogram Hälsa och life science och en
nationell strategi för life science
E-hälsomyndigheten 2021, 37 s.
I regleringsbrevet för 2020 fick E-hälsomyndigheten i uppdrag att redogöra för hur myndigheten
kan bidra till regeringens samverkansprogram och då framför allt samverkansprogrammet Hälsa
och Life science. Myndigheten ska också årligen redovisa hur den har bidragit till regeringens
samverkansprogram och genomförandet av den nationella life science-strategin.
Rapporten i fulltext

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsans utveckling – årsrapport 2021
Folkhälsomyndigheten 2021, 55 s.
Folkhälsomyndighetens årliga rapport om folkhälsans utveckling i Sverige
Sammantaget är det en lång väg kvar till att uppnå det folkhälsopolitiska målet om jämlik hälsa
och stora skillnader riskerar att kvarstå om inte adekvata åtgärder sätts in
Levnadsvanor

Rapporten i fulltext
Matmiljöns betydelse för vår hälsa
Folkhälsomyndigheten 2021, 5 s.
Faktablad som visar på vilka faktorer i matmiljön som har betydelse för matkonsumtion och
hälsa. Man menar på att det är viktigt att få mer kunskap om matmiljön för att till exempel
motverka ökningen av övervikt och fetma i Sverige.
Levnadsvanor

Rapporten i fulltext
Narkotikaanvändningen och dess negativa konsekvenser i Sverige
Folkhälsomyndigheten 2021, 35 s.
Folkhälsomyndigheten gav Karolinska institutet i uppdrag att studera följande frågor kring
narkotikaanvändning i Sverige:
1. Finns det socioekonomiska skillnader i narkotikaanvändning i Sverige?
2. Har personer som använder narkotika en högre risk för sämre hälsa och hur varierar risken
mellan olika typer av narkotika och användningsfrekvens?
3. Har närstående till personer som använder narkotika en högre risk för sämre hälsa och hur
varierar i så fall risken mellan olika typer av narkotika?
Resultatet publiceras i denna rapport.
Levnadsvanor

Rapporten i fulltext

20210409

Nya vacciner mot säsongsinfluensa
Folkhälsomyndigheten 2021, 24 s.
Rapport som syftar till att ge stöd till regionerna i upphandlingen av vacciner mot
säsongsinfluensa inför säsongen 2021/2022, nya vacciner mot som godkänts i Europa under de
senaste åren är: adjuvanterat vaccin, äggodlat högdosvaccin, rekombinant högdosvaccin och
cellbaserat vaccin.
infektionssjukdomar

Rapporten i fulltext
Skolrelaterade insatser för fysisk aktivitet och effekt på psykisk hälsa bland barn och unga
Folkhälsomyndigheten 2021, 69 s.
En systematisk kunskapsöversikt och metaanalys, utförd av folkhälsomyndigheten i samarbete
med Karolinska Institutet, av vetenskapliga studier som undersöker hur insatser för att öka den
fysiska aktiviteten i skolan kan påverka barns och ungas psykiska hälsa.
Barn och ungdomars hälsa, Levnadsvanor, Psykisk hälsa

Rapporten i fulltext

Livsmedelsverket
2021 - Att ta fram och sprida information kring mat och måltider som fallprevention
Livsmedelsverket 2021, 26 s.
Slutrapporten för uppdraget som Livsmedelsverket har haft, 2018–2019, att ta fram och sprida
information och kunskapsstöd kring mat och måltider som fallprevention.
Äldres hälsa

Rapporten i fulltext
Uppdrag angående mat och måltider som fallprevention
Livsmedelsverket 2021, 20 s.
Livsmedelsverket har under 2018–2019 haft i uppdrag från regeringen att ta fram och sprida
information och kunskapsstöd kring mat och måltider som fallprevention, 2020 fick
Livsmedelsverket från Socialdepartementet ett uppdrag att fortsätta med
fallpreventionsarbetet. Under 2020 har Livsmedelsverket fokuserat på att kommunicera
kostråden till äldre med minskad aptit.
Äldres hälsa

Rapporten i fulltext

20210409
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