
                                

                                  
 20230301 

 

 
Nya rapporter och utredningar 

inom hälso- och sjukvård 
 

Februari 2023 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



                                

                                  
 20230301 

 

  



                                

                                  
 20230301 

Covid-19 

Indikationer för helgenomsekvensering av SARS-CoV-2 inom det nationella mikrobiella 
övervakningsprogrammet från 27 januari 2023 
Folkhälsomyndigheten 2023, 1 s. 

Indikationen för provtagning för SARS-CoV-2 omfattar sedan mitten av februari 2023 
huvudsakligen diagnostik inom hälso- och sjukvården samt vissa omsorgsverksamheter. 
Testningens omfattning, inriktning och efterföljande sekvensering möjliggör enligt 
folkhälsomyndigheten fortsatt mycket god övervakning av vilka genetiska grupper som orsakar 
allvarlig sjukdom. 
Covid-19 

Rapporten i fulltext 
 
Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19 
Folkhälsomyndigheten 2023, 1 s. 

I denna version 29 av dokumentet har rekommendationen om testning vid symtom på covid-19 

tagits bort för personal inom hälso- och sjukvård samt omsorgsverksamheter där personer med 

hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19 bor eller vistas. 

Covid-19 

Rapporten i fulltext 

 

Regionala HTA-organisationer 

Självundersökning av testiklar bland symtomfria män – uppdatering av en tidigare HTA-
rapport 
CAMTÖ 2023: 55, 18 s. 
Frågeställning: Bidrar screening för testikelcancer hos asymtomatiska män genom 
självundersökning av testiklar till lägre mortalitet och morbiditet? Har screening med TSE 
någon inverkan på livskvalitet, eller negativa effekter? 
Svar: Det påträffades inga nytillkomna studier som stöder uppmaningar till regelbunden 
självundersökning av testiklar bland besvärsfria män för att upptäcka testikelcancer tidigt. 
Cancersjukdomar 

Rapporten i fulltext 
 
Skattning av skörhet och effekt av kliniska interventioner - en scoping review 
CAMTÖ 2023: 56, 40 s. 
Frågeställning: Finns det studier som jämfört effekter av interventioner (behandlingar) hos sköra 
och icke-sköra patienter? 
Svar: Endast två relevanta men sinsemellan mycket olika studier påträffades. Baserat på dessa 
två studier bedöms det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att dra några generella 
slutsatser om att skörhet påverkar själva effekten av en behandling. 
Rapporten i fulltext 
 

 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/7f8a6e8980de461ebfe0788cd6a00a88/indikationer-helgenomsekvensering-sars-cov-2.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/342206f2612a4d7180a5f187b03eb452/provtagningsindikation-pavisning-pagaende-covid-19.pdf
https://www.regionorebrolan.se/contentassets/ed32331f11ac4c61a34574a730e2d436/2023.55-sjalvundersokning-av-testiklar-bland-symtomfria-man---uppdatering-av-en-tidigare-hta-rapport.pdf
https://www.regionorebrolan.se/contentassets/ed32331f11ac4c61a34574a730e2d436/2023.56-skattning-av-skorhet-och-effekt-av-kliniska-interventioner---en-scoping-review.pdf
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Regeringen 

Från delar till helhet 
SOU 2023:5, 546 s. 
Samsjuklighetsutredningen föreslår här i sitt slutbetänkande, Från delar till helhet – 
Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja, hur en ny 
tvångsvårdslagstiftning ska utformas när det gäller personer som har missbruk eller beroende. 
Psykisk hälsa, Levnadsvanor 

Rapporten i fulltext 
 
Tandvårdens stöd till våldsutsatta patienter 
SOU 2023:10, 260 s. 
Delbetänkande av Utredningen om stärkt stöd till tandvård för våldsutsatta och ökad kontroll 
över tandvårdssektorn. I delbetänkandet föreslår man att tandvård för skador efter våld i nära 
relationer inte ska kosta mer än ett vanligt läkarbesök. Utredningen föreslår också att frågor om 
våldsutsatthet regelbundet ska ställas till alla som besöker tandvården. 
Tandvård 

Rapporten i fulltext 
 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 

Försöksverksamhet med farmaceutisk tjänst - Delrapport 2 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 2023, 76 s. 

TLV fick 2020 ett regeringsuppdrag att genomföra en försöksverksamhet med farmaceutisk 

tjänst på öppenvårdsapotek, ta fram ett regelverk och föreslå en modell för offentlig ersättning. 

Farmaceutiska tjänster definieras som rådgivning och andra insatser utöver grunduppdraget, 

som syftar till att förbättra läkemedelsanvändningen. Uppdraget slutredovisas 2024. 

Rapporten i fulltext 
 

Internationell prisjämförelse av läkemedel 2022 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 2023, 72 s. 

Priset på receptförskrivna läkemedel i Sverige har sjunkit jämfört med andra länder sedan 2014 

och är i nuläget bland de lägsta i Europa. 

Rapporten i fulltext 
 
PPRI Pharma Profile 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 2023, 94 s. 
TLV publicerarhär PPRI Pharma Profile Sweden 2023.PPRI Pharma Profile Sweden 2023 ger en 
översikt av det svenska prissättnings- och ersättningssystemet för läkemedel. I rapporten 
presenteras de rättsliga och politiska ramverken som styr Sveriges sjukvårds- och 
läkemedelssystem. 
Rapporten i fulltext 
 
 
 
 

https://www.regeringen.se/contentassets/c784f61021274f0d98fb1552192cda81/sou-2023_5-tvangsvarden-som-en-del-av-en-sammanhallen-och-personcentrerad-vardkedja.pdf
https://www.regeringen.se/contentassets/e737dd93f4ed4a46b246851030bde0cd/tandvardens-stod-till-valdsutsatta-patienter-sou-202310/
https://www.tlv.se/download/18.432e92471864a4d3edebba79/1677138051196/delrapport_2_forsoksverksamhet_med_farmaceutisk_tjanst_782-2021.pdf
https://www.tlv.se/download/18.4a17f577185e546ef2c7af2d/1675148286525/internationell_prisjamforelse_2022_1302-023.pdf
https://www.tlv.se/download/18.3bcae8a518631688689dc1/1676623001299/ppri_pharma_profile_sweden_2023.pdf
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Utveckling av tandvårdsproduktionen inom det statliga tandvårdsstödet 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 2023, 26 s. 
I den statliga tandvårdsutredningens betänkande från 2021 framgår att antalet besök per 
tandläkare som genomförs inom det statliga tandvårdsstödet, har minskat mellan 2009 och 
2019. För att kunna förstå minskningen rapporterar TLV i denna rapport en analys av 
utvecklingen av tandvårdsproduktionen med hänsyn till de strukturella förändringar som sker på 
tandvårdsmarknaden. 
Rapporten i fulltext 

 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 

Analysplan 2023 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2023, 65 s. 

Analysplanen innehåller Myndigheten för vård- och omsorgsanalys huvudsakliga inriktning under 

året och har tagits fram utifrån en omfattande omvärldsanalys och i nära dialog med ett patient- 

och brukarråd. 

Rapporten i fulltext 

 

E-hälsomyndigheten  

Förstudie inför framtagandet av en nationell lägesbild över tillgången till läkemedel  

och medicintekniska produkter 

E-hälsomyndigheten 2023, 65 s. 

I februari 2022 fick E-hälsomyndigheten och Läkemedelsverket ett gemensamt uppdrag att göra 

en förstudie inför framtagandet av en nationell lägesbild över tillgång till läkemedel och 

medicintekniska produkter. Detta är e-hälsomyndighetens rapportering av förstudien. 

Rapporten i fulltext 
 

Förstudie om digital nationell infrastruktur för nationella kvalitetsregister 

E-hälsomyndigheten 2023, 94 s. 

Denna slutrapport innehåller flera förslag från myndigheten som man tror kan bidra till en mer 

sammanhållen digital infrastruktur för kvalitetsregister och som även kan komma till bredare 

användning inom hälsa, vård, omsorg och för forskning. 

Rapporten i fulltext 
 
Årsredovisning 2022 
E-hälsomyndigheten 2023, 64 s. 

E-hälsomyndighetens årsredovisning av sin verksamhet för 2022 

Rapporten i fulltext 
 

 

 

https://www.tlv.se/download/18.2aa944881864a7966ee12927/1676377833996/utveckling_av_tandvardsproduktionen_inom_det_statliga_tandvardsstodet_2023.pdf
https://www.vardanalys.se/digital-publikation/analysplan-2023/
https://www.ehalsomyndigheten.se/globalassets/ehm/3_om-oss/rapporter/ru_2022_01265_forstudie-infor-framtagandet-av-en-nationell-lagesbild-over-tillgangen-till-lakemedel-e-halsomyndighetens-redovisning.pdf
https://www.ehalsomyndigheten.se/globalassets/ehm/3_om-oss/rapporter/rapporter_regeringsuppdrag/forstudie-digital-nationell-infrastruktur-nationella-kvalitetsregister-slutrapport.pdf
https://www.ehalsomyndigheten.se/globalassets/ehm/3_om-oss/rapporter/rapporter_regeringsuppdrag/arsredovisning-2022.pdf
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Folkhälsomyndigheten 

Att vara närstående till någon med spelproblem – Kunskapsstöd för att förebygga spelproblem 

Folkhälsomyndigheten 2023, 16 s. 

En broschyr med syftet att öka kunskapen om situationen för närstående till personer med 

spelproblem och bidra till att närstående uppmärksammas och får det stöd de behöver. 

Psykisk hälsa, Levnadsvanor 

Rapporten i fulltext 
 

Befolkningsinriktade insatser kan förebygga suicid 

Folkhälsomyndigheten 2023, 1 s. 

I dokumentet har folkhälsomyndigheten rapporterat om resultaten från en systematisk översikt 

angående befolkningsinriktade och samhällsbaserade suicidpreventiva insatser. 

Psykisk hälsa 

Rapporten i fulltext 
 

Falldefinition vid anmälan enligt smittskyddslagen av infektion med apkoppsvirus 

Folkhälsomyndigheten 2023, 1 s. 

Version 2 av dokumentet. 

infektionssjukdomar 

Rapporten i fulltext 
 

Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd om psykisk hälsa och suicidprevention 

Folkhälsomyndigheten 2023, 4 s. 

Folkhälsomyndigheten har i detta dokument samlat källor till kunskapsstöd inom folkhälsa, suicid 

och psykisk hälsa. 

Psykisk hälsa 

Rapporten i fulltext 
 
Prata om vaccinationer – Återrapportering av regeringsuppdrag om att förbättra barns skydd 
mot smittsamma sjukdomar 
Folkhälsomyndigheten 2023, 52 s. 

Detta är en återrapportering av Folkhälsomyndighetens regeringsuppdrag om att  
förbättra barns skydd mot smittsamma sjukdomar. Målgrupper för rapporten är i första hand 
Regeringskansliet, Folkhälsomyndigheten och aktörer som Folkhälsomyndigheten samverkar 
med i arbetet med vaccinationer.  
infektionssjukdomar 

Rapporten i fulltext 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/fd931074040b4fde99de8985b7cca4ac/att-vara-narstaende-till-nagon-med-spelproblem-kunskapsstod-for-att-forebygga-spelproblem.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/f88eca5f41424ebd99eacff2229c80a6/befolkningsinriktade-insatser-forebygga-suicid.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/6bd6cb69953d4302be9815973c2259b0/falldefinition-anmalan-smittskyddslagen-infektion-apkoppsvirus.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/720a2cccbc4e4667a9640c28a6fac604/folkhalsomyndighetens-kunskapsstod-psykisk-halsa-suicidprevention.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/fc6dc1e80e06494d80fa95294148c03a/ovaccinerat-fakta-sve-19059-3.pdf
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Rekommenderade målgrupper för vaccination/pre-expositionsprofylax med mpox-vaccin 

Folkhälsomyndigheten 2023, 1 s. 

Folkhälsomyndigheten ser det som angeläget att i så hög utsträckning som möjligt begränsa 

spridningen av mpox. Grupperna som rekommenderas vaccination har utvidgats, eftersom 

tillgången på mpox-vaccin har ökat. 

infektionssjukdomar 

Rapporten i fulltext 
 
Stärka tillgången till äldre antibiotika 
Folkhälsomyndigheten 2023, 2 s. 

Brister i tillgång till antibiotika kan utgöra allvarliga hinder för ansvarsfull antibiotikabehandling. 

Sverige är en liten marknad och vi använder fler äldre smalspektrumantibiotika jämfört med 

länder med sämre resistensläge.  För att läkemedelsföretagen ska fortsätta tillhandahålla viktiga 

antibiotikaprodukter även på små marknader, ansåg regeringen att de ekonomiska incitamenten 

för vissa läkemedel kan behöva ses över. Tre myndigheter föreslår gemensamt olika åtgärder för 

att stärka tillgången till ett brett sortiment av äldre antibiotika i Sverige. 

infektionssjukdomar 

Rapporten i fulltext 
 
Tillgänglighet till särskilt viktiga antibiotika 
Folkhälsomyndigheten 2023, 2 s. 

I ett pilotprojekt har Folkhälsomyndigheten undersökt om en modell med garanterad ersättning 

till läkemedelsbolaget kan förbättra tillgången till medicinskt viktiga, nya antibiotika i Sverige. En 

första utvärdering visar i denna rapport att den testade modellen ledde till ökad tillgång på de 

aktuella produkterna i Sverige och tillgång till dem tidigare än andra jämförbara europeiska 

länder. 

infektionssjukdomar 

Rapporten i fulltext 
 

Inspektionen för vård och omsorg   

Årsredovisning 2022 

IVO, 2023 83 s. 

I denna årsredovisning för 2022 beskriver IVO sin verksamhet, resultaten och prestationerna i 

form av en resultatredovisning och en finansiell redovisning. 

Rapporten i fulltext 
 

 

 

 

 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/53fedc4da3fb428fa8ab2d392b4a85c5/rekommenderade-malgrupper-vaccination-pre-expositionsprofylax-mpox-vaccin.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/d1c689ddc245451ca71f5ffaf29f1586/starka-tillgangen-till-aldre-antibiotika.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/66ccb98dd54f4ba7b17d5690480953e8/tillganglighet-sarskilt-viktiga-antibiotika.pdf
https://www.ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/rapporter/rapporter-2023/ivo-arsredovisning-2022.pdf
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Livsmedelsverket  

Mikrobiologisk förskämning av livsmedel – svinn och säkerhet 

Livsmedelsverket 2023, 52 s. 

Denna rapport är en riskprofil om mikrobiologisk förskämning av livsmedel och har tagits fram i 

syfte att sammanställa befintlig kunskap om förskämning av olika livsmedelsgrupper och 

kopplingen mellan förskämning och såväl matsvinn som livsmedelssäkerhet. I underlaget 

beskrivs vad som händer med livsmedlen, faktorer som påverkar förskämningen och hur den kan 

förebyggas. 

Rapporten i fulltext 
 
Uppdrag om insatser för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion 
Livsmedelsverket 2023, 30 s. 

Dagens livsmedelskonsumtion är inte hållbar och hälsosam. För att befolkningens  

livsmedelskonsumtion ska kunna bli mer hållbar och hälsosam behöver alla aktörer i  

livsmedelssystemet arbeta mot samma mål och insatser och åtgärder vara samordnade. 

Levnadsvanor 

Rapporten i fulltext 
 

Myndigheten för delaktighet 

Resultat från uppföljning av regioner 2022 

Myndigheten för delaktighet 2023, 35 s. 

Myndigheten för delaktighet har följt upp hur regioner arbetar med sina 

funktionshinderpolitiska uppdrag att förbättra tillgänglighet och undanröja hinder för 

delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Frågorna i enkätuppföljningen berörde 

både regionernas arbetsgivarperspektiv och verksamhet gentemot medborgarna. 17 av 21 

regioner besvarade enkäten. 

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 

Rapporten i fulltext 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2023/l-2023-nr-01-mikrobiologisk-forskamning-av-livsmedel-svinn-och-sakerhet.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2023/s-2023-nr-02-uppdrag-om-insatser-for-hallbar-och-halsosam-livsmedelskonsumtion_delredovisning-2.pdf
https://www.mfd.se/contentassets/69fe498a6bbd445bba9e0278c42a4a4b/resultat-fran-uppfoljning-av-regioner-2022-2023-14.pdf
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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 

mailto:sjukhusbiblioteket.arvika@regionvarmland.se
mailto:sjukhusbiblioteket.karlstad@regionvarmland.se
mailto:sjukhusbiblioteket.torsby@regionvarmland.se

