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Covid-19 

En extra dos vaccin mot covid-19 rekommenderas vid immunbrist 

Folkhälsomyndigheten 2021, 25 s. 

Rapport som beskriver folkhälsomyndighetens rekommendationer att ge en extra dos covid-19-

vaccin till individer med ett nedsatt immunförsvar orsakat av en sjukdom eller behandling. 

Covid-19 

Rapporten i fulltext 

 

Förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 i Sverige, 26 april – 9 maj 2021 

Folkhälsomyndigheten 2021, 21 s. 

Rapporten redovisar resultat från en studie som gjorts angående antikroppar hos den svenska 

befolkningen mot SARS-Cov-2 våren 2021.Den visar bland annat att i april-maj 2021 hade cirka 

33 procent av befolkningen påvisbara nivåer av antikroppar mot SARS-CoV-2 i blodet, ingen 

statistisk skillnad mellan könen kunde påvisas. Andelen med var högre i åldersgruppen 65 år eller 

äldre än i andra åldersgrupper och cirka 20 procent av icke-vaccinerade deltagare hade 

påvisbara nivåer av antikroppar i blodet. 

Covid-19 

Rapporten i fulltext 

 

Postcovid – behandling och rehabilitering vid postinfektiöst tillstånd efter covid-19 

SBU Bereder 2021, 28 s. 

SBU håller på att utreda frågan om behandling och rehabilitering av postcovid Hittills har SBU 

inkluderat tre artiklar om behandling och rehabilitering vid postcovid som bedömts ha låg eller 

måttlig risk för systematiska fel som här presenteras i tabellform. Här finns även en lista över de 

artiklar som exkluderats av olika skäl. 

Covid-19 

Rapporten i fulltext 

 

Risk för ökad smittspridning och nationella och regionala klusterutbrott 

Folkhälsomyndigheten 2021, 22 s. 

Syftet med denna analys har varit att undersöka risken för ökad smittspridning genom  

klusterutbrott av covid-19 under hösten och vintern 2021 

Covid-19 

Rapporten i fulltext 

 

Scenarier för fortsatt spridning – delrapport 4 

Folkhälsomyndigheten 2021, 48 s. 

I rapporten presenteras nationella och regionala scenarier för smittspridning av covid-19 fram till 

och med den 30 september 2021. 

Covid-19 

Rapporten i fulltext 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/5dd388ee4f9d4a618507f8857a53e458/extra-dos-vaccin-covid-19-rekommenderas-immunbrist.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/45eafde72689438a8a21efa93a5591a4/forekomsten-antikroppar-mot-sars-cov-2.pdf
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-bereder/postcovid_levande_oversikt/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a9459e3bc2a04d3eaeefd30485ef0bce/risk-okad-smittspridning-nationella-regionala-klusterutbrott-hosten-vintern-2021-21175.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/532317a04726461e8ab70a05ef0fc31c/scenarier-fortsatt-spridning-delrapport-4.pdf
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Scenarier för fortsatt spridning – delrapport 5 

Folkhälsomyndigheten 2021, 49 s. 

I rapporten presenteras nationella och regionala scenarier för smittspridning av covid-19 fram till 

och med den 20 november 2021. 

Covid-19 

Rapporten i fulltext 
 
Skyddseffekt av vaccination mot covid-19 i åldersgrupperna 65 år och äldre 
Folkhälsomyndigheten 2021, 17 s. 

Rapporten visar på vilken skyddseffekt vaccination mot covid-19 gett personer över 65 år under 

våren 2021 i Sverige. 

Covid-19 

Rapporten i fulltext 
 
Säkra livsmedel i coronapandemin – Livsmedelsverkets hantering av SARS-CoV-2 i livsmedel 
2020 - Riskhanteringsrapport 
Livsmedelsverket 2021, 54 s. 
Rapport vars syfte är att visa på de hanteringsåtgärder som Livsmedelsverket har vidtagit under 
2020 gällande SARS-CoV-2 i livsmedel och dricksvatten. 
Covid-19 

Rapporten i fulltext 
 
Undersökning av immunologiskt svar mot SARS-CoV-2 hos barn, unga och skolpersonal 
Folkhälsomyndigheten 2021, 16 s. 
Pilotundersökning vars syfte varit att undersöka immunförsvarets reaktion  
mot covid-19 hos elever och personal i grundskolan och gymnasiet. 
Covid-19 

Rapporten i fulltext 
 
Vägledning för användning av antigentester vid covid-19 
Folkhälsomyndigheten 2021, 38 s. 

Uppdaterad version av vägledningen som vänder sig till vårdgivare, kliniska mikrobiologiska 
laboratorier samt andra regionala aktörer vid användning av antigentest för att påvisa pågående 
covid-19. 
Covid-19 

Rapporten i fulltext 
  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/0f5da1a87e8b4da0a6225aaaf86f61f0/scenarier-for-fortsatt-spridning-delrapport-5.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/bfeeb9d296cf4010afa3c959fea0ae5e/skyddseffekt-vaccination-covid-19-aldersgrupperna-65-ar-aldre.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2021/l-2021-nr-13-sakra-livsmedel-i-coronapandemin.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/747ed289fda047c898b31276fdfe7824/immunologiskt-svar-sars-cov-2-barn-skolpersonal.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/b8ac06e9725640e6a1d258472346abfb/vagledning-anvandning-antigentester-covid-19.pdf
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SBU 

SBU:s Upplysningstjänst: 
Allens test för bedömning av blodcirkulation i handen innan insättning av kvarliggande 

artärkateter 

SBU:s Upplysningstjänst 2021, 23 

Frågeställning: Vilka vetenskapliga studier finns om Allens test eller annat liknande test kan 

förutsäga komplikationer efter inläggning av kvarliggande artärkateter? 

Svar: Upplysningstjänsten har inte inkluderat någon systematisk översikt i svaret. En relevant 

systematisk översikt har dock identifierats, men man har bedömt att risken för bias är hög. 

Rörelseorganens sjukdomar 

Rapporten i fulltext 

 

Protonstrålbehandling vid cancer hos barn och vuxna 

SBU:s Upplysningstjänst 2021, 29 s. 

Frågeställning: Vilken sammanställd forskning finns om positiva och negativa effekter av 

protonstrålning jämfört med fotonstrålning vid behandling av cancer? 

Svar: Upplysningstjänsten har identifierat sex systematiska översikter med låg till 

måttlig risk för bias som ingår i svaret. Översiktsförfattarna har i princip samma  

slutsatser; att det vetenskapliga underlaget generellt sett är osäkert men att 

protonstrålning kan vara ett behandlingsalternativ för vissa patientgrupper. 

Cancersjukdomar 

Rapporten i fulltext 

 

Psykologiska interventioner för patienter med långvarig smärta. Individuell behandling jämfört 

med gruppbehandling 

SBU:s Upplysningstjänst 2021, 19 s. 

Frågeställning: Vilka vetenskapliga studier finns om effekter av psykologisk behandling med KBT 

eller ACT som ges individuellt jämfört med behandling i grupp, till personer med långvarig 

smärta? 

Svar: Upplysningstjänsten har identifierat en relevant systematisk översikt och sex primärstudier.  

Rapporten i fulltext 

 

Rehabilitering i utomhusmiljö vid demenssjukdom 

SBU:s Upplysningstjänst 2021, 19 s. 

Frågeställning: Vilka vetenskapliga studier finns om effekter av rehabiliterande insatser utomhus 

för personer med demenssjukdom? 

Svar: Upplysningstjänsten identifierat två systematiska översikter med måttlig risk för bias som 

finns med i svaret. Den ena översikten utvärderade effekten av trädgårdsterapi och den andra 

översikten undersökte effekten av olika miljöbaserade interventioner. 

Äldres hälsa 

Rapporten i fulltext 

https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/allens-test-for-bedomning-av-blodcirkulation-i-handen-innan-insattning-av-kvarliggande-artarkateter/?pub=68652
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/protonstralbehandling-vid-cancer-hos-barn-och-vuxna/?pub=68691
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/psykologiska-interventioner-for-patienter-med-langvarig-smarta.-individuell-behandling-jamfort-med-gruppbehandling/?pub=68787
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/rehabilitering-i-utomhusmiljo-vid-demenssjukdom/?pub=68908
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SBU Utvärderar 
Diagnostik och behandling av provocerad vulvodyni 
SBU Utvärderar 2021, 81 s. 
Syftet med rapporten har varit att utvärdera positiva och negativa effekter av metoder för att 
diagnostisera och behandla provocerad vulvodyni (vestibulit), också att belysa etiska aspekter 
och identifiera vetenskapliga kunskapsluckor för framtida forskning. 
Kvinnosjukdomar och förlossning 

Rapporten i fulltext 

 
Kontinuitet i vården 
SBU Utvärderar 2021, 120 s. 
Rapportens syfte har varit att undersöka vilka effekter som relationskontinuitet har för två olika 
patientgrupper, båda besvär är långvariga och behandlingskrävande; KOL respektive personer 
med allvarlig psykisk sjukdom. Resultaten för de två studiepopulationerna som undersökts är 
samstämmiga att högre grad av relationskontinuitet ger gynnsamma effekter. Resultaten kan 
också vara en indikation på att relationskontinuitet skulle kunna vara av betydelse för andra 
patientgrupper. 
Rapporten i fulltext 
 
Lipödem 
SBU Utvärderar 2021, 47 s. 
Syftet med rapporten har varit att utvärdera det vetenskapliga stödet gällande metoder för att 
diagnostisera och behandla lipödem, inklusive upplevelser och erfarenheter, hälsoekonomiska 
och etiska aspekter. Sammanfattningsvis kommer man fram till att det saknas vetenskapligt 
underlag för att kunna dra tillförlitliga slutsatser. 
Kvinnosjukdomar och förlossning 

Rapporten i fulltext 

 

Regeringen 

En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) 
Regeringen 2021, 2 vol, 658,702 s. 
Utredningen föreslår en rad ändringar av rätten till sjuk- och aktivitetsersättning, bland annat av 
rätten till ersättning för den som är 60 år och äldre. Befintliga förmåner vid rehabilitering har 
utretts och en ny förmån, preventionsersättning föreslås. Nya regler för att underlätta studier 
finns också med bland förslagen. 
Rapporten i fulltext volym 1  
Rapporten i fulltext volym 2  
 

 

 

 

 

 

https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/diagnostik-och-behandling-av-provocerad-vulvodyni/?pub=68267
https://www.sbu.se/329?pub=68109
https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/lipodem---diagnostik-behandling-upplevelser-och-erfarenheter/?pub=68139
https://www.regeringen.se/4a3f49/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/socialforsakringar/sou_2021_69_webb_volym-1.pdf
https://www.regeringen.se/4a3f8d/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/socialforsakringar/sou_2021_69_webb_volym-2.pdf
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Folkhälsomyndigheten 

FNs politiska högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) 

Folkhälsomyndigheten 2021, 17 s. 

Rapport visar hur den svenska folkhälsopolitiken relaterar och bidrar till genomförandet av 

Agenda 2030. Också hur olika aspekter av folkhälsan i Sverige påverkats av covid-19-pandemin 

och diskuterar vikten av ett strategiskt folkhälsoarbete för återhämtning efter pandemin. 

Rapporten i fulltext 

 

Livsmedelsverket  

Heminläggning av grönsaker – en riskvärdering 

Livsmedelsverket 2021, 30 s. 

Riskvärderingsrapport om mikrobiologiska risker med hemgjorda grönsaksinläggningar speciellt 

gällande risken för tillväxt av Clostridium botulinum, vars toxin kan orsaka botulism. 

Rapporten i fulltext 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/5eaada1451994c7ebfeb77099085350f/fn-s-politiska-hognivaforum-hallbar-utveckling-hlpf.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2021/l-2021-nr-16-heminlaggning-av-gronsaker_.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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