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Covid-19 

Beslutsunderlag om en påfyllnadsdos (tredje dos) av vaccin mot covid-19 till personer 18–64 år 
– Bilaga 2 
Folkhälsomyndigheten 2021, 31 s. 
Beslutsunderlag om en påfyllnadsdos (tredje dos) av vaccin mot covid-19 till personer 18–64 år. 
Covid-19 

Rapporten i fulltext 
 
Förekomsten av covid-19 i Sverige 15–19 november 2021 
Folkhälsomyndigheten 2021, 25 s. 
Rapportering från en undersökning Folkhälsomyndigheten genomförde 15–19 november 2021 
för att uppskatta förekomsten av covid-19 i Sverige. Det var den åttonde undersökningen av 
detta slag och den visade att cirka 0,5 procent av slumpvis utvalda deltagare hade eller har 
nyligen haft en infektion med covid-19. 
Covid-19 

Rapporten i fulltext 
 
Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19 
Folkhälsomyndigheten 2021, 1 s. 
Version 22 av detta dokument. Följande väsentliga förändring har gjorts: 
Screening vid inresa i Sverige rekommenderas även efter resa i de nordiska länderna. 
Rekommendationen gäller för personer från förskoleklass och äldre. 
Covid-19 

Rapporten i fulltext 
 
Smittsäkra besök 
IVO 2021, 69 s. 
I denna rapport redovisar IVO det regeringsuppdrag de haft att följa upp tillämpningen av 
Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-
pandemin. De bedömer i stort att följsamheten till dessa föreskrifter har varit god i de 
verksamheter som granskats 
Covid-19 

Rapporten i fulltext 
 
Underlag för att bedöma behovet av smittskyddsåtgärder 
Folkhälsomyndigheten 2021, 32 s. 
Denna rapport en den delrapportering av folkhälsomyndighetens regeringsuppdrag att inkomma 
med ett underlag för bedömning av behovet av smittskyddsåtgärder. 
Covid-19 

Rapporten i fulltext 
 
Upplevda konsekvenser av covid-19-pandemin bland personer med migrationserfarenhet 
Folkhälsomyndigheten 2021, 2 s. 
Faktablad som baseras på webbenkäter som har besvarats av personer med 
migrationserfarenhet. Syftet är att öka kunskapen om hur covid-19-pandemin och samhällets 
smittskyddsåtgärder har påverkat hälsa och livsvillkor för dessa personer. 
Covid-19 

Rapporten i fulltext 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/207c0f7f3b734242b6ae6d6eaa92e8be/beslutsunderlag-om-en-pafyllnadsdos-tredje-dos-av-vaccin-mot-covid-19-till-personer-1864-ar-bilaga-2.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/dbb30f0a54484c8aad9807b516c9b399/forekomst-covid-19-sverige-15-19-november-2021.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/342206f2612a4d7180a5f187b03eb452/provtagningsindikation-pavisning-pagaende-covid-19.pdf
https://www.ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/rapporter/rapporter-2021/rapport-smittsakra-besok-ivo-211201.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/4700bff46fce4dc2bac666d839c93e96/underlag-bedoma-behovet-smittskyddsatgarder.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/64d674c547854865b4b99e6795aebd65/upplevda-konsekvenser-covid-19-pandemin-personer-migrationserfarenhet.pdf
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Upplevelser av covid-19-pandemin bland barn med funktionsnedsättning 
Folkhälsomyndigheten 2021, 2 s. 
Faktablad som baseras på intervjuer med barn som lever med svår funktionsnedsättning, 
föräldrar till dessa barn och personer som möter dem inom olika verksamheter. Syftet är att öka 
kunskapen om hur covid-19-pandemin och samhällets smittskyddsåtgärder har påverkat hälsa 
och livsvillkor hos barn med funktionsnedsättningar. 
Covid-19 

Rapporten i fulltext 
 

Regionala HTA-organisationer 

Jämförelse mellan tillgängliga tester för bestämning av NT-proBNP vid hjärtsvikt 
Camtö, 2021, 23 s. 
Rapportens syfte var att klargöra om eventuella skillnader i mätresultat mellan olika tester som 
mäter NT-proBNP hos hjärtsviktspatienter kartlagts i vetenskaplig litteratur.  
En kunsskapslucka identifierats då endast en studie hittades som jämförde de olika metoderna 
för bestämning av NT-proBNP som används i Sverige idag. Mer forskning behövs också om de 
kliniska effekterna av att tester som inte är fullt jämförbara används.  
Hjärt- och kärlsjukdomar 
Rapporten i fulltext 
 
Klinisk och hälsoekonomisk effekt av mobila team för geriatriska patienter i hemmet – en 
systematisk översikt 
Camtö, 2021, 50 s. 
Rapportens syfte har varit att sammanställa och granska studier som utvärderat kliniska och 
hälsoekonomiska effekter av insatser med mobila team i hemmet vid vård av äldre. De studier 
som granskades var heterogena och bedömdes ha stor risk för bias. 
Slutsatsen blev att tillräcklig kunskap från studier av hög kvalitet saknas för att säkert säga något 
om effekterna av mobila team i äldrevården. 
Äldres hälsa 
Rapporten i fulltext 
 
Vetenskaplig evidens för användning av intagningstest med kardiotokografi (CTG) vid 
lågriskförlossningar 
Metodrådet, Sydöstra sjukvårdsregionen 2021, 24 s. 
Frågeställning: Vilket vetenskapligt underlag finns för att utföra intagningstest/door 
test/admission test vid ankomst till förlossningsklinik inför lågriskförlossningar? 
Svar: Det vetenskapliga underlaget för intagningstest svagt och stöder inte  
befintliga rekommendationer om generell användning av intagningstest med CTG även vid 
lågriskfödslar. 
Kvinnosjukdomar och förlossning 

Rapporten i fulltext 
 

 

 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/u/upplevelser-av-covid-19-pandemin-bland-barn-med-funktionsnedsattning/
https://www.regionorebrolan.se/contentassets/7480ad2d4b024d4f892eea63c8cb130f/2021.46-jamforelse-mellan-tillgangliga-tester-for-bestamning-av-nt-probnp-vid-hjartsvikt.pdf
https://www.regionorebrolan.se/contentassets/7480ad2d4b024d4f892eea63c8cb130f/2021.47-klinisk-och-halsoekonomisk-effekt-av-mobila-team-for-geriatriska-patienter-i-hemmet.pdf
https://sydostrasjukvardsregionen.se/wp-content/uploads/2021/12/Intagningstest_2021-12-01.pdf
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SBU 

SBU:s Upplysningstjänst: 
EMLA och sockerlösning som smärtlindring vid omskärelse av pojkar 
SBU:s Upplysningstjänst 2021, 29 s. 
Frågeställning: Vilken sammanställd forskning och vetenskapliga studier finns om den 
smärtlindrande effekten av kombinationsbehandling med EMLA och sockerlösning vid 
omskärelse av pojkar? 
Svar: Upplysningstjänst har inkluderat två systematiska översikter i svaret. 27 primärstudier som 
undersökt smärtlindring med EMLA (Eutectic Mixture of Local Anesthetics) eller sockerlösning 
vid omskärelse identifierades också. Ingen av de systematiska översikterna eller någon av de 
identifierade primärstudierna hade undersökt EMLA och sockerlösning som 
kombinationsbehandling, jämfört med infiltrationsanestesi. 
Barn och ungdomars hälsa 

Rapporten i fulltext 
 
Frakturrisk vid behandling med SSRI-preparat 
SBU:s Upplysningstjänst 2021, 28 s. 
Frågeställning: Vilken sammanställd forskning finns om frakturrisk och bentäthet vid 
långtidsbehandling med SSRI-preparat? 
Svar: SBU:s upplysningstjänst har redovisat en systematisk översikt i svaret. Författarna till 
översikten drog slutsatsen att långtidsanvändning av SSRI-preparerat kan medföra en ökad risk 
för frakturer. 
Rapporten i fulltext 
 
Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) 
SBU:s Upplysningstjänst 2021, 27 s. 
Frågeställning: Vilken sammanställd forskning finns om effekter av mentaliseringsbaserad 
terapi? 
Svar: Upplysningstjänsten redovisar resultaten från fyra systematiska översikter i svaret. 
Psykisk hälsa 

Rapporten i fulltext 
 
Virtual reality i behandling av ångestsyndrom 
SBU:s Upplysningstjänst 2021, 28 s. 
Frågeställning: Vilken sammanställd forskning finns på behandling av ångestsyndrom i VR-miljö? 
Svar: Upplysningstjänsten har identifierat tre systematiska översikter som redovisas i svaret. I 
översikterna drogs slutsatsen att VR-baserad behandling, såsom exponeringsterapi i virtual 
reality-miljö (VRET), kan vara ett alternativ till konventionell exponeringsterapi vid 
ångestsyndrom som posttraumatiskt stressyndrom, social ångeststörning, panikångest och 
specifika fobier. 
Psykisk hälsa 

Rapporten i fulltext 
 
 

 
 
 

https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/emla-och-sockerlosning-som-smartlindring-vid-omskarelse-av-pojkar/?pub=90493
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/frakturrisk-vid-behandling-med-ssri-preparat/?pub=90246
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/mentaliseringsbaserad-terapi-mbt/?pub=90632
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/virtual-reality-i-behandling-av-angestsyndrom/?pub=90299


                                

                                  
 20220124 

SBU Utvärderar: 
Behandling och rehabilitering vid fibromyalgi 
SBU utvärderar 2021, 205 s. 
I rapporten redovisas den utvärdering SBU gjort av metoder för behandling och rehabilitering av 
personer med fibromyalgi. Utvärderingen visar bland annat att det saknas välgjorda studier med 
långtidsuppföljning för att bedöma effekterna av behandlingar som används för att åstadkomma 
en långvarig förbättring vid fibromyalgi. 
Reumatiska sjukdomar 

Rapporten i fulltext 
 
Kejsarsnitt på kvinnans önskemål – fördelar och nackdelar för kvinna och barn 
SBU utvärderar 2021, 179 s. 
SBU har här utvärderat det vetenskapliga stödet för kejsarsnitt önskat av kvinnan utan medicinsk 
indikation. Somatiska risker för kvinna och barn har sammanställts, psykologiska risker ingick 
inte. Uppfattningar, upplevelser och erfarenheter hos kvinnorna respektive hos vårdpersonalen 
har även analyserats, såväl som etiska problem och hälsoekonomiska aspekter. 
Kvinnosjukdomar och förlossning 

Rapporten i fulltext 
 
Multimodala och interdisciplinära behandlingar vid långvarig smärta 
SBU utvärderar 2021, 122 s. 
Syftet med utvärderingen är att syfte ge en aktuell bild av kunskapsläget om hälsoeffekter av 
multimodala och interdisciplinära behandlingar när de används för rehabilitering av personer 
med långvarig smärta, och att undersöka dem ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. 
Rapporten i fulltext 
 

Folkhälsomyndigheten 

Hälsokonsekvenser av klimatförändring i Sverige – En risk- och sårbarhetsanalys 

Folkhälsomyndigheten 2021, 76 s. 

Klimatförändringen medför risk för hälsoeffekter av till exempel extrema väderhändelser, 

värmeböljor och översvämningar. Den medför även risk för hälsoeffekter som ett resultat av 

förändring i ekosystemen som kan gagna olika smittämnen och sjukdomsöverförande vektorer. I 

denna rapport redovisas 17 hälsorisker och för varje risk redovisas: 

Hälsokonsekvenser: varför människor blir sjuka och vem som drabbas. 

Sannolikhet: var och i vilken grad hälsokonsekvenserna kan komma att ske under tiden2021–

2050.Sårbarhet och kapacitet: nulägesbild över Sveriges sårbarhet och kapacitet att möta de 

olika hälsokonsekvenserna. 

Rapporten i fulltext 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.sbu.se/contentassets/ab0cee908af8454bb5a0655838f1464a/behandling-och-rehabilitering-vid-fibromyalgi.pdf
https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/kejsarsnitt-pa-kvinnans-onskemal--fordelar-och-nackdelar-for-kvinna-och-barn/
https://www.sbu.se/contentassets/e0ae6231eb9b4e3ebb99efa8c80d25da/multimodala-och-interdisciplinara-behandlingar-vid-langvarig-smarta2.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/d12dc30a4b6b47549b018b53adf2b11a/halsokonsekvenser-klimatforandring-sverige.pdf
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Suicid bland barn i Sverige 

Folkhälsomyndigheten 2021, 2 s. 

Faktabladet sammanfattar resultaten från en forskningsstudie bland barn i Sverige som dött i 

suicid under perioden 2000-2018. Folkhälsomyndighetens analyser visar att mer än vart tredje 

barn som tagit sitt liv hade besökt psykiatrisk specialistvård och vart fjärde barn hade uttag av 

antidepressiva läkemedel året före dödsfallet. 

Barn och ungdomars hälsa, Psykisk hälsa 

Rapporten i fulltext 
 

Tvärsektoriell handlingsplan mot antibiotikaresistens 2021–2024 

Folkhälsomyndigheten 2021, 53 s. 

Handlingsplan som tagits fram av de 26 myndigheter och organisationer som ingår i den 

Nationella samverkansfunktionen för arbetet mot antibiotikaresistens. 

infektionssjukdomar 

Rapporten i fulltext 

 

Inspektionen för vård och omsorg   

Uppföljning av LSS-boenden 

IVO 2021, 18 s. 

IVO har haft i uppdrag av regeringen att redovisa hur myndigheten följer upp att  

kommuner, regioner och privata huvudmän följer upp att brister i LSS-boenden för  

såväl barn som vuxna. Denna rapport är slutredovisningen av det uppdraget och beskriver de 

åtgärder som IVO vidtagit och planerar att vidta för att förstärka tillsynen och uppföljningen av 

LSS-boenden. 

Rapporten i fulltext 

 

Livsmedelsverket  

Vad tycker konsumenter om salt? 

Livsmedelsverket 2021, 28 s 

I denna rapport presenteras resultaten av en kvantitativ undersökning av konsumenters kunskap 

om salt och vilja att ändra sina vanor gällande saltintag. I undersökningen deltog  

1 004 personer mellan 18 och 80 år och resultatet är representativt när det gäller kön, ålder och 

geografisk spridning i Sverige. 

Levnadsvanor 

Rapporten i fulltext 

 

 

 

 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a0631c7344be413bb4aa754d2770043e/suicid-bland-barn-sverige.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/245078e326834debb0ea8e49329a9a1e/tvarsektoriell-handlingsplan-antibiotikaresistens-2021-2024.pdf
https://www.ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/rapporter/rapporter-2021/slutredovisning-regeringsuppdrag-s2020-09593-uppfoljning-lss-boenden.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2021/l-2021-nr-26-vad-tycker-konsumenter-om-salt.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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