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Covid-19 

Fördjupad analys av utvecklingen av spelproblem kopplat till spridningen av covid-19 – 
Återrapportering av ett regeringsuppdrag 
Folkhälsomyndigheten 2022, 37 s. 

Analys som baseras i huvudsak på en enkätundersökning om spel om pengar och covid-19 som 

besvarades av drygt 4 000 personer. Resultaten visar att spelmarknaden förändrades som följd 

av covid-19-pandemin. Spelproblemen var i stort sett oförändrade på befolkningsnivå men 

ökade bland arbetslösa och personer som redan hade ett problemspelande. 

Covid-19 

Rapporten i fulltext 
 
Scenarier för fortsatt spridning – delrapport 11 – Delrapport inom regeringsuppdraget att 
löpande uppdatera scenarier för hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen 
covid-19 kan komma att utvecklas framöver 
Folkhälsomyndigheten 2022, 22 s. 

I rapporten presenteras scenarier för spridningen av covid-19 fram till 20 november 2022. 

Covid-19 

Rapporten i fulltext 
 
Vaccination mot covid-19 av personer 18 år och äldre med allvarlig immunbrist - en vägledning 
om vaccinationsschema och uppföljning av immunsvar 
Folkhälsomyndigheten 2022, 33 s. 

En vägledning som riktar sig till patientansvariga läkare för personer 18 år och äldre med allvarlig 

immunbrist. Vägledningen har utvecklats i samråd med myndigheterna Läkemedelsverket och 

Socialstyrelsen. 

Covid-19 

Rapporten i fulltext 
 
  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/9b4e31da291345698cff80aafb162758/fordjupad-analys-utvecklingen-spelproblem-kopplat-spridningen-covid-19.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/ba8ef758328a432cb6d1f763d2d59413/scenarier-fortsatt-spridning-delrapport-11.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a5a98903a6ae4af3b16786cf8ca40e6e/vaccination-covid-19-personer-allvarlig-immunbrist.pdf


                                

                                  
 20220831 

Regionala HTA-organisationer 

Mobillarm till volontärer vid hjärtstopp 
HTA Syd 2022, 31 s. 
Frågeställning: Kan överlevnad med tillräckligt bevarad neurologi vid hjärtstopp i Skåne och 
Södra sjukvårdsregionen förbättras med hjälp av mobillarm till HLR-utbildade volontärer? 
Svar: Det finns i dagsläget inte tillräcklig evidens för att bedöma patientnära utfall eller 
kostnadseffektivitet, men finns fler studier på gång. 
Hjärt- och kärlsjukdomar 

Rapporten i fulltext 
 
Progesteron, cerclage, pessar eller acetylsalicylsyra för att  
förebygga förtidsbörd hos enkel- och flerbördsgraviditeter 
HTA-Centrum Västra Götaland 2022, 131 s. 
HTA-Centrum har i denna rapport utvärderat fyra metoder avseende effekt att minska andel 
förtidsbörd samt att minska död och sjuklighet hos barn och mödrar: två utgörs av läkemedel, 
det kvinnliga könshormonet progesteron samt acetylsalicylsyra (ASA) och två är av mekanisk 
karaktär. 
Kvinnosjukdomar och förlossning 

Rapporten i fulltext 
 

SBU 

SBU Kommenterar: 
Antidepressiva läkemedel som behandling vid depression efter förlossningen 
(postpartumdepression) 
SBU Kommenterar 2022, 12 s. 
SBU kommenterar en översikt från Cochrane som haft som syfte att studera vilken effekt 
antidepressiva läkemedel har som behandling av egentlig depression efter förlossningen där den 
födande kvinnan insjuknat inom tolv månader efter förlossningen (så kallad 
postpartumdepression). SBU vill bland annat kommentera att översiktsförfattarna kommer fram 
till att SSRI, jämfört med placebo, kan ha en viss positiv effekt på postpartumdepression.  SBU 
menar resultatet inte är signifikant och att översikten har en låg tillförlitlighet vad gäller detta 
resultat. 
Kvinnosjukdomar och förlossning, Psykisk hälsa 

Rapporten i fulltext 
 

SBU:s Upplysningstjänst: 
Behandling vid komplext regionalt smärtsyndrom 
SBU:s Upplysningstjänst 2022, 29 s. 
Frågeställning: Vilken sammanställd forskning finns om effekter av behandling vid komplext 
regionalt smärtsyndrom? 
Svar: Tre systematiska översikter redovisas i svaret. Två av översikterna fokuserade på 
fysioterapeutiska behandlingar mot smärta och fysisk funktionsnedsättning eller motorisk 
funktion hos personer med CRPS typ 1 (komplext regionalt smärtsyndrom).  
En översikt hade undersökt nervblockader med lokalbedövning mot smärta hos personer med 
CRPS typ 1 eller typ 2. 
Rapporten i fulltext 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/3.-kompetens-och-utveckling/sakkunniggrupper/hta/litteratursokningar/mobillarm-till-utbildade-volontarer.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/su4372-1728378332-572/surrogate/2022_127-130%20HTA-report%20Interventions%20for%20prevention%20of%20preterm%20birth.pdf
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/antidepressiva-lakemedel-som-behandling-vid-depression-efter-forlossningen-postpartumdepression/?pub=93531&lang=sv
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/behandling-vid-komplext-regionalt-smartsyndrom/?pub=93575&lang=sv
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Identifiering av patienter i primärvård som riskerar förvärrad smärta 
SBU:s Upplysningstjänst 2022, 31 s 
Frågeställning: Vilken sammanställd forskning finns om verktyg eller prediktionsmodeller 
avsedda att identifiera patienter i primärvården med hanterbar smärta som riskerar att 
försvåras? 
Svar: Svaren tre relevanta systematiska översikter redovisas i rapporten. 
Nationellt primärvårdsråd 

Rapporten i fulltext 
 
Krisstöd i förskola och skola vid suicid 
SBU:s Upplysningstjänst 2022, 18 s. 
Frågeställning: Vilken sammanställd forskning finns om effekter av krisstöd i förskola och skola 
efter suicid hos barn, personal eller närstående? 
Svar: På grund av hög risk för bias i de identifierade relevanta systematiska översikterna har 
upplysningstjänsten inte redovisat någon av dessa i svaret. 
Psykisk hälsa, Barn och ungdomars hälsa 

Rapporten i fulltext 
 
Miljöterapi – terapeutiskt samhälle 
SBU:s Upplysningstjänst 2022, 24 s. 
Frågeställning: Vilken sammanställd forskning eller vetenskapliga studier finns på miljöterapi 
(terapeutiska samhällen) vid institutionsvård, ungdomsvård eller vid behandling av skadligt bruk 
och beroende? 
Svar: Svaren från tre olika systematiska översikter redovisas i rapporten. 
Psykisk hälsa, Levnadsvanor 

Rapporten i fulltext 
 
Psykologisk behandling och vårdkontakt på distans vid skadligt bruk och beroende av 
substanser 
SBU:s Upplysningstjänst 2022, 17 s. 
Frågeställning: Vilken sammanställd forskning finns om psykologisk behandling via videosamtal 
vid skadligt bruk eller beroende av substanser? 
Svar: SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och bedömning av risk för bias i 
systematiska översikter inte redovisat någon systematisk översikt i svaret. 
Psykisk hälsa, Levnadsvanor 

Rapporten i fulltext 
 
Tandborstning och tandslitage efter intag av sura födoämnen eller drycker 
SBU:s Upplysningstjänst 2022, 18 s. 
Frågeställning: Vilken sammanställd forskning och vetenskapliga studier finns om tandslitage av 
tandborstning direkt efter att tanden exponerats för sura födoämnen eller drycker, jämfört med 
tandborstning vid en senare tidpunkt? 
Svar: SBU:s upplysningstjänst har identifierat en systematisk översikt som sammanställt studier 
där emaljbitar från extraherade tänder behandlats med syra och därefter förvarats i saliv i ett 
provrör eller i munnen på försökspersoner innan de borstats efter olika tidsintervall. 
Översiktsförfattarna fann då ingen signifikant skillnad i tandslitage om emaljen borstades efter 
30 eller 60 minuter jämfört med direkt efter syrabehandlingen. 
Tandvård 

https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/identifiering-av-patienter-i-primarvard-som-riskerar-forvarrad-smarta/?pub=93753&lang=sv
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/krisstod-i-forskola-och-skola-vid-suicid/?pub=93606&lang=sv
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/miljoterapi--terapeutiskt-samhalle/
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/psykologisk-behandling-och-vardkontakt-pa-distans-vid-skadligt-bruk-och-beroende-av-substanser/?pub=93622&lang=sv
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Rapporten i fulltext 
 

Regeringen 

Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus 
Regeringen SOU 2022:45, 363 s. 
En utredning om utökade möjligheter att upprätthålla en god arbetsmiljö. 
Rapporten i fulltext 
 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 

I rätt riktning? Användningen av riktade statsbidrag inom vård och omsorg 

Vårdanalys, 2022, 52 s. 

Rapport som sammanställer kunskap om de riktade statsbidragen inom vård och omsorg och 

syftar till att ge regeringen rekommendationer om hur användningen av dessa bidrag kan 

förbättras. 

Rapporten i fulltext 

 

Folkhälsomyndigheten 

Falldefinition vid anmälan enligt smittskyddslagen av rotavirusinfektion 

Folkhälsomyndigheten 2022, 1 s. 

infektionssjukdomar 

Rapporten i fulltext 

 

Hälsorelaterad livskvalitet bland nyanlända barn från Afghanistan, Irak och Syrien bosatta i 

Sverige 

Folkhälsomyndigheten 2022, 4 s. 

I rapporten visas resultat från en enkätundersökning som Folkhälsomyndigheten och Röda 

Korsets Högskola genomförde bland nyanlända barn 2018. Totalt 2 559 barn i 12–18 år som 

kommit till Sverige från Afghanistan, Irak och Syrien deltog i studien. 

Barn och ungdomars hälsa 

Rapporten i fulltext 

 

Metod för att förstå förändringar i vaccinationstäckning och vaccinationsvilja, Guide för 

regionalt och lokalt arbete baserad på WHO Europas Tailoring Immunization Programmes 

(TIP), pilotversion 

Folkhälsomyndigheten 2022, 38 s. 

En guide ger stöd i arbetet att få förståelse för vilka faktorer som påverkar vaccinationstäckning 

och vaccinationsacceptans. Den ger även stöd i att lättare utveckla och genomföra både 

anpassade och breda insatser för att öka och behålla vaccinationstäckningen och acceptansen. 

infektionssjukdomar 

Rapporten i fulltext 

https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/tandborstning-och-tandslitage-efter-intag-av-sura-fodoamnen-eller-drycker/?pub=93710&lang=sv
https://www.regeringen.se/4a485c/contentassets/950d5800dc6e4e2ca7c0826146b1cac1/sou-2022_45_webb.pdf
https://www.vardanalys.se/digital-publikation/i-ratt-riktning/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/c09c870dc53a4de5b8210d222baee8f3/falldefinition-anmalan-smittskyddslagen-rotavirusinfektion.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/5df719708b954705a3512a1546ab5085/halsorelaterad-livskvalitet-nyanlanda-barn-bosatta-sverige.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/012030e55b1743c79a5d3072b917cf35/metod-forsta-forandringar-vaccinationstackning-vaccinationsvilja.pdf
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Pandemiberedskap. Tillgång till och användning av läkemedel – en vägledning 

Folkhälsomyndigheten 2022, 60 s. 

En vägledning som innehåller information om de läkemedel som finns i beredskap inför en 

influensapandemi, hur de tillgängliggörs och hur de ska användas. Vägledningen syftar till att ge 

stöd för regionernas planering av hur de kan hantera och genomföra medicinska motåtgärder 

och ger också en kort beskrivning av de involverade nationella myndigheternas roller och ansvar. 

infektionssjukdomar 

Rapporten i fulltext 

 

Prioritering av behov inom folkhälsoområdet – En kartläggande litteraturöversikt 

Folkhälsomyndigheten 2022, 40 s. 

En litteraturöversikt över prioriteringsmodeller inom folkhälsoområdet, kunskap som kan bidra 

till arbetet med strategisk prioritering av behov inom folkhälsoområdet. 

Rapporten i fulltext 

 

Rekommendation om vaccination mot kikhosta för gravida 

Folkhälsomyndigheten 2022, 16 s. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot kikhosta för gravida från gravidvecka 

16. Syftet med vaccinationen är att skydda de allra yngsta spädbarnen mot svår sjukdom i 

kikhosta. För att skyddet skall överföras till barnet bör vaccinationen ske minst två veckor före 

beräknat förlossningsdatum. 

Infektionssjukdomar, Kvinnosjukdomar och förlossning 

Rapporten i fulltext 

 

Underlag för planering av vaccination mot apkoppor 

Folkhälsomyndigheten 2022, 22 s. 

Fram till mitten av juli 2022 har ett drygt 70-tal fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Tillgången 

till vaccin är mycket begränsad både globalt. Ett mindre antal doser av vaccin mot infektion 

orsakad av apkoppsvirus donerades av EU:s myndighet för beredskap och insatser vid hälsokriser 

till Sverige. Folkhälsomyndigheten har i denna rapport, på uppdrag av regeringen, tagit fram en 

plan på hur detta donerade vaccin skall användas. 

infektionssjukdomar 

Rapporten i fulltext 

 

Vägledning för vårdhygieniska rutiner i sjukvården gällande apkoppor 

Folkhälsomyndigheten 2022, 22 s. 

Vägledning som tagits fram med anledning av det pågående utbrottet av infektioner orsakade av 

apkoppsvirus i bland annat Europa. Detta är version 3 av vägledningen. 

infektionssjukdomar 

Rapporten i fulltext 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/1c7ea06c959541c0bfac32ed4f92f73c/pandemiberedskap-tillgang-anvandning-lakemedel.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/9754ba9670734960b1381d121f73d93e/prioritering-av-behov-inom-folkhalsoomradet-en-kartlaggande-litteraturoversikt.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/4a9ad8ce7bd243779f9c86053fbbafbd/rekommendation-vaccination-kikhosta-gravida.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/bd314a181b5f4bdfacd4658d9d8c329d/underlag-planering-vaccination-apkoppor.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/03c3f4a786624d2ebabe0befdf0e2aeb/vagledning-vardhygieniska-rutiner-sjukvarden-gallande-apkoppor.pdf
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Inspektionen för vård och omsorg   

Tillsyn av medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre (SÄBO) 

IVO 2022, 34 s. 

Rapporten är en delredovisning av den nationella tillsyn som IVO genomför av medicinsk vård 

och behandling vid särskilda boenden för äldre (SÄBO). Syftet med tillsynen är att bidra till att 

vårdgivare och huvudmän förbättrar vården så att den blir god och säker för äldre som bor på 

SÄBO. 

Äldres hälsa 

Rapporten i fulltext 

 

Livsmedelsverket  

Undeclared allergens in food – guide on how to assess the risk of allergic reactions in the 

population 

Livsmedelsverket 2022, 72 s. 

En vägledning för riskbedömning av odeklarerade allergener i livsmedel som kan leda till 

allergiska reaktioner. 

Rapporten i fulltext 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/rapporter/rapporter-2022/sabo/ivo-tillsyn-av-medicinsk-vard-och-behandling-vid-sarskilda-boenden-for-aldre.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2022/l-2022-nr-13-undeclared-allergens-in-food-risk-assessment-guide.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 
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