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Covid-19 

Förebyggande åtgärder och rekommendationer kring smittspårning av covid-19 inom vård och 

omsorg 

Folkhälsomyndigheten 2022, 17 s. 

Vägledningen innehåller rekommendationer om vilka förebyggande åtgärder som kan användas 

inom vård och omsorg för att minska risken för smittspridning samt smittspårning och testning 

av personer i de miljöer som ingår i smittspårningsplikten. 

Covid-19 

Rapporten i fulltext 
 

 

Rekommendationer om vaccination mot covid-19 

Folkhälsomyndigheten 2022, 4 s. 

Tredje reviderade upplagan av dessa rekommendationer, här finns information om vilka som 

rekommenderas vaccination mot covid-19 

Covid-19 

Rapporten i fulltext 
 

Regionala HTA-organisationer 

Innowalk för barn och ungdomar med rörelsenedsättningar 
HTA Syd, Region Skåne 2022, 30 s. 
Denna rapport är en litteratursammanställning inte någon en HTA-rapport. 
Frågeställning: Eftersom Innowalk är ett mycket smalt forskningsområde (totalt 5 unika artiklar 
vid sökning i databaser) breddades frågan i denna sammanställning till stå- och gåträning för 
barn och ungdomar med rörelsenedsättning. 
Svar: Studier på Innowalk visar positiva effekter, det går dock inte att bedöma tillförlitligheten till 
detta resultat, eftersom det vetenskapliga underlaget är begränsat. Det finns anledning till 
fortsatt forskning för att besvara frågan om det finns fördelar med tillägg av Innowalk jämfört 
med standardbehandling för barn med rörelsenedsättning. 
Barn och ungdomars hälsa 

Rapporten i fulltext 
 

SBU 

SBU Bereder: 
Bemötande och stöd när barn föds döda 
SBU Bereder 2022, 67 s. 
I denna rapport har SBU systematiskt sökt, granskat och sammanställt forskning om bemötande 
och stöd när barn föds döda. 
Kvinnosjukdomar och förlossning 

Rapporten i fulltext 
 
 
 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/cc7b6e6ac0f84178b4857707507452bc/forebyggande-atgarder-och-rekommendationer-kring-smittsparning-av-covid-19-inom-vard-och-omsorg.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/d066786fdbe741aeaad13352b17c846e/rekommendation-vaccination-covid-19.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/3.-kompetens-och-utveckling/sakkunniggrupper/hta/litteratursokningar/litteratursammanstallning-innowalk-hta-syd-2022-11-18.pdf
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-bereder/bemotande-och-stod-nar-barn-fods-doda/?pub=94789&lang=sv
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SBU Kommenterar: 
Korrigering av korsbett 
SBU Kommenterar 2022, 10 s. 
SBU kommenterar en systematisk översikt från Cochrane Collaboration som studerat frågan: 
Vilka effekter har olika behandlingsmetoder för korrigering av posteriort korsbett hos barn och 
ungdomar? 
Tandvård 

Rapporten i fulltext 
 
Träning som terapi vid whiplash-associated disorders (WAD) 
SBU Kommenterar 2022, 7 s. 
SBU kommenterar en systematisk översikt angående träning som terapi vid whiplash-associated 
disorders. SBU delar författarnas bedömning att evidensläget är svagt. Träning har i andra 
sammanhang visat sig ha positiva effekter, men vad gäller WAD bedömer SBU att det 
vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att kunna dra några slutsatser. 
Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 

Rapporten i fulltext 
 

SBU:s Upplysningstjänst: 
Kontinuitet i primärvården 
SBU:s Upplysningstjänst 2022, 21 s. 
Frågeställning: Vilken sammanställd forskning finns om effekterna av relationskontinuitet inom 
primärvård? 
Svar: SBU redovisar två systematiska översikter i svaret. Författarna till dessa drog bland annat 
slutsatserna att det inom primärvård finns ett samband mellan högre relationskontinuitet och 
minskat behov av akutsjukvård, färre oplanerade sjukhusinläggningar samt lägre risk för förtida 
död. 
Nationellt primärvårdsråd 

Rapporten i fulltext 
 
Metoder för att minska tvångsåtgärder inom psykiatrisk slutenvård: Safewards och Six core 
strategies 
SBU:s Upplysningstjänst 2022, 23 s. 
Frågeställning: Vilken sammanställd forskning och vetenskapliga studier finns om Safewards 
och Six core strategies för att minska tvångsåtgärder inom psykiatrisk slutenvård? 
Svar: SBU har inkluderat två systematiska översikter om Safewards med måttlig risk för bias i 
svaret. Författarna drog slutsatsen att det finns stöd för att införandet av Safewards kan minska 
användandet av tvångsåtgärder inom psykiatrisk slutenvård, men att fler och större studier 
behövs för att utvärdera effekten och för att bättre kartlägga patienternas upplevelser. 
Psykisk hälsa 

Rapporten i fulltext 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/korrigering-av-korsbett/?pub=95052&lang=sv
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/traning-som-terapi-vid-whiplash-associated-disorders-wad/?pub=94919&lang=sv
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/kontinuitet-i-primarvarden/?pub=94955&lang=sv
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/metoder-for-att-minska-tvangsatgarder-inom-psykiatrisk-slutenvard-safewards-och-six-core-strategies/?pub=95013&lang=sv
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Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 

Långsiktig prognos av återbäringar från sidoöverenskommelser – Slutrapport 

TLV 2022, 30 s. 

I denna slutrapport sammanfattas den utvecklade prognosen av återbäring från  

Sidoöverenskommelser. TLV ger i rapporten en prognos för år 2022–2025 baserat på 

Socialstyrelsens prognos över läkemedelsförsäljningen 

Rapporten i fulltext 
 

Uppdrag att stärka tillgången till äldre antibiotika – kartläggning och förslag till åtgärder 

TLV 2022, 157 s. 

Tillgång till ett brett sortiment av antibiotika är en förutsättning för att bedriva en modern 

sjukvård och bromsa utvecklingen av resistenta bakterier. Sverige har ett gynnsamt läge när det 

gäller resistensutveckling internationellt sett. Till skillnad från länder i södra Europa kan vi 

fortfarande använda äldre smalspektrumantibiotika. Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket 

och TLV har i och med denna rapport genomfört en kartläggning av tillgången till äldre 

antibiotika på den svenska marknaden. En av kartläggningens slutsatser är att det finns ett 

behov av att se över de ekonomiska incitamenten för att läkemedelsföretag ska tillhandahålla 

äldre antibiotika. 

Rapporten i fulltext 

 

E-hälsomyndigheten  

E-recept över landsgränser 

E-hälsomyndigheten 2022, 19 s. 

Denna rapport redovisar arbetet med e-recept över landsgränser och nationell  

kontaktpunkt för e-hälsa. 

Rapporten i fulltext 

 

Folkhälsomyndigheten 

Minskad stigmatisering gynnar hela arbetsplatsen – Ett material om stigma och psykiatriska 

tillstånd för dig som är arbetsgivare 

Folkhälsomyndigheten 2022, 16 s. 

I detta material beskrivs vad stigmatisering är, vilka konsekvenser det kan få och hur 

arbetsgivare kan arbeta för att förändra. Ju mer kunskap arbetsgivare har om psykiatriska 

tillstånd och stigmatisering, desto större är möjligheterna att förebygga, ge stöd och skapa 

inkluderande arbetsmiljöer. 

Psykisk hälsa 

Rapporten i fulltext 
 

 

https://www.tlv.se/download/18.6215663d1846202c22e4e454/1668523371190/langsiktig_prognos_av_aterbaringar_fran_sidooverenskommelser_2022.pdf
https://www.tlv.se/download/18.5e8c1abc18461f354fbec5b/1668409766770/uppdrag_att_starka_tillgangen_till_aldre_antibiotika_slutrapport.pdf
https://www.ehalsomyndigheten.se/globalassets/ehm/3_om-oss/rapporter/2022-11-01-aterrapportering-e-recept-over-landsgranser-2022.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/8d11212b48ca4c32bdbb3ace8e81559f/minskad-stigmatisering-gynnar-arbetsplatsen.pdf
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Pertussis surveillance in Sweden – 23rd annual report 

Folkhälsomyndigheten 2022, 34 s. 

Årsrapport för övervakningen av kikhosta. I rapporten beskrivs utfallet av antal rapporterade fall 

av kikhosta för alla åldersgrupper med förstärkt övervakning av kikhosta hos barn och ungdomar 

som pågått i Sverige under tjugotre års tid. 

Rapporten i fulltext 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/975cc036216b48a39b7bf34319d4ecee/pertussis-surveillance-sweden-23rd-annual-report.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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