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Covid-19 

Beslutsunderlag om en påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 till ytterligare befolkningsgrupper 
Folkhälsomyndigheten 2021, 33 s. 
Beslutsunderlag för att värdera nytta och risker med påfyllnadsdoser av covid-19 vaccin till 
ytterligare befolkningsgrupper, inklusive dem som hittills i ett första steg rekommenderats 
vaccination. 
Covid-19 
Rapporten i fulltext 
 
Postcovid – behandling och rehabilitering vid postinfektiöst tillstånd efter covid-19 
SBU Bereder 2021 
SBU har här publicerat de första resultaten från deras löpande regeringsuppdrag, att bevaka 
forskningsutvecklingen på området postcovid – behandling och rehabilitering. 
Covid-19 
Rapporten i fulltext 

 
Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19 
Folkhälsomyndigheten 2021, 1 s. 
Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19, gäller från och med 30 november, 
detta är version 21 av dokumentet. 
Covid-19 
Rapporten i fulltext 
 
Vägledning för användning av antigentester vid covid-19 
Folkhälsomyndigheten 2021, 37 s. 
Vägledning som riktas mot vårdgivare, kliniska mikrobiologiska laboratorier samt andra regionala 
aktörer vid användning av antigentest för att påvisa pågående covid-19. Vägledningen har 
uppdaterats med anledning av de förändrade testrekommendationerna, detta är version 6. 
Covid-19 
Rapporten i fulltext 
 
Vägledning för användning av antigentester vid covid-19 
Folkhälsomyndigheten 2021, 37 s. 
Vägledning som riktas mot vårdgivare, kliniska mikrobiologiska laboratorier samt andra regionala 
aktörer vid användning av antigentest för att påvisa pågående covid-19. Vägledningen har 
uppdaterats med anledning av de förändrade testrekommendationerna, detta är version 7. 
Covid-19 
Rapporten i fulltext 
 
Sverige under pandemin 
SOU 2021:89 
Regeringen 2021, 403 + 439 s. 
Coronakommissionens utvärdering av regeringens, kommunernas, myndigheternas och 
regionernas åtgärder för att hantera covid-19 pandemin. Volym ett fokuserar på smittspridning 
och smittskydd. Volym 2 tar upp sjukvård och folkhälsa. 
Rapporten i fulltext: vol 1, vol 2 
  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/9f2d9a7e2bab46fe94ab3dce8bc951b7/beslutsunderlag-pafyllnadsdos-vaccin-covid-19-befolkningsgrupper.pdf
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-bereder/postcovid_levande_oversikt/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/342206f2612a4d7180a5f187b03eb452/provtagningsindikation-pavisning-pagaende-covid-19.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/b8ac06e9725640e6a1d258472346abfb/vagledning-anvandning-antigentester-covid-19.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/b8ac06e9725640e6a1d258472346abfb/vagledning-anvandning-antigentester-covid-19.pdf
https://www.regeringen.se/4aae77/contentassets/e1c4a1033b9042fe96c0b2a3f453ff1d/sverige-under-pandemin-volym-1_webb-1.pdf
https://www.regeringen.se/4aae80/contentassets/e1c4a1033b9042fe96c0b2a3f453ff1d/sverige-under-pandemin-volym-2_webb-1.pdf
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Regionala HTA-organisationer 

Clinical effects of preoperative i.v. iron infusion in patients with colorectal cancer and iron-
deficiency anemia[Kliniska effekter av preoperativ järninfusion till patienter med  kolorektal 
cancer och järnbristanemi] 
Region Västra Götaland, HTA-centrum 2021:124, 51 s. 
Frågeställning: Vid planerad koloncancerkirurgi och vid ett preoperativt blodvärde (Hb) under 
115g/l, reducerar i.v. järntillförsel mortalitet, risk för återkomst av tumören, komplikationsrisk 
eller behovet av blodtransfusioner, eller förbättrar det livskvaliteten eller förkortar det 
vårdbehovet, jämfört med ingen behandling eller behandling med järntabletter? 
Svar: Studierna visade inga signifikanta skillnader i dödlighet eller återfall av tumören vid 
jämförelse mellan intravenös infusion och järn i form av tabletter. För övriga utfall, såsom behov 
av blodtransfusion, komplikationer och livskvalitet gick det inte att göra någon bedömning. 
Cancersjukdomar, Perioperativ medicin, intensivvård och transplantation (med organdonation) 

Rapporten i fulltext 
 
Dygnsrytmsbelysning inom psykiatri, geriatrik, demensvård och rehabilitering 
[Circadian rhythm lighting in psychiatry, care of the elderly and dementia, and rehabilitation] 
Region Skåne HTA Syd 2021, 58 s. 
Frågeställning: Ger dygnsrytmsbelysning i slutenvård inom psykiatri, geriatrik, demensvård och 
rehabilitering fördelar för patienterna jämfört med standardbelysning? 
Svar: Rapporten visar bland annat att det finns hög tillförlitlighet för att ljusintervention minskar 
depressiva symtom hos personer som bor på demensboende. 
Psykisk hälsa, Äldres hälsa, Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 

Rapporten i fulltext 
 

SBU 

SBU Bereder: 
Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020 
SBU Bereder 2021, 72 s. 
Genom en inventering av två databaser ger SBU i denna rapport en överblick över områden där 
kunskapen om effekten av olika insatser inom psykisk ohälsa är otillräcklig. 
Psykisk hälsa 

Rapporten i fulltext 
 
Screening för livmoderhalscancer med självprovtagning för HPV 
SBU Bereder 2021, 29 s. 
SBU har i denna rapport sammanställt ett vetenskapligt underlag om träffsäkerheten och 
acceptansen för självprovtagning av HPV, jämfört med vårdgivartaget prov, vid screening för 
livmoderhalscancer. 
Cancersjukdomar, Medicinsk diagnostik 

Rapporten i fulltext 
 

 
 
 

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/10de965b-bfd5-4f64-a203-6514f0018d1a/Rapport%20J%c3%a4rninfusion%20inkl%20appendix%20211102.pdf?a=false&guest=true
https://vardgivare.skane.se/siteassets/3.-kompetens-och-utveckling/sakkunniggrupper/hta/rapporter/2021/rapport-dygnsrytm.pdf
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-bereder/inventering-av-vetenskapliga-kunskapsluckor--inom-psykisk-ohalsa-20052020/?
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-bereder/livmoderhalscancerscreening-med-sjalvprovtagning-for-hpv/?
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SBU Kommenterar: 
Fysisk träning för att minska risken för fall hos äldre 
SBU kommenterar 2021, 12 s. 
SBU sammanfattar och kommenterar en systematisk översikt från Cochrane som studerat 
vilka effekter har fysisk träning för att förhindra fall hos äldre som är hemmaboende. 
Äldres hälsa 

Rapporten i fulltext 
 
Linsextraktion vid primärt kroniskt trångvinkelglaukom 
SBU kommenterar 2021, 8 s. 
I denna rapport sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk översikt från Cochrane 
Collaboration. Översiktens författare utvärderade effekten av linsextraktion i jämförelse med 
andra behandlingar för patienter med primärt kroniskt trångvinkelglaukom. 
Ögonsjukdomar 

Rapporten i fulltext 
 

SBU:s Upplysningstjänst: 
Effekter av stötvågsbehandling vid tendinopati i armbåge, axel och knä 
SBU:s upplysningstjänst 2021, 27 s. 
Frågeställning: Vilken sammanställd forskning finns på effekter av stötvågsbehandling vid 
tendinopati i armbåge, axel och knä? 
Svar: Upplysningstjänsten har identifierat sex systematiska översikter med låg till måttlig risk för 
bias och som presenteras i rapporten. 
Rapporten i fulltext 
 
Fotobiomodulering med lågeffektlaser (LLLT) vid behandling av sår 
SBU:s upplysningstjänst 2021, 27 s. 
Frågeställning: Vilken sammanställd forskning finns om effekten av lågeffektlaser på sårläkning? 
Svar: tre systematiska översikter redovisas i svaret. Två av översikterna visade på lovande 
resultat medan den tredje menade på att lågeffektlaser inte hade någon säkerställd positiv 
verkan på sårläkning. 
Rapporten i fulltext 
 
Trygg hemgång – intensiva hemtjänstinsatser vid utskrivning från slutenvård 
SBU:s upplysningstjänst 2021, 24 s. 
Frågeställning: Vilken sammanställd forskning finns om effekter av en intensiv hemtjänstinsats 
(Trygg hemgång) vid utskrivning från slutenvård? 
Svar: SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning, relevansgranskning och bedömning av 
risk för bias redovisat två systematiska översikter i svaret. 
Äldres hälsa 

Rapporten i fulltext 
 

 
 
 
 
 

https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/fysisk-traning-for-att-minska-risken-for-fall-hos-aldre/?pub=90004
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/linsextraktion-vid-primart-kroniskt-trangvinkelglaukom/?pub=90002
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/effekter-av-stotvagsbehandling-vid-tendinopati-i-armbage-axel-och-kna/?pub=82888
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/fotobiomodulering-med-lageffektlaser-lllt-vid-behandling-av-sar/?pub=90152
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/trygg-hemgang--intensiva-hemtjanstinsatser-vid-utskrivning-fran-slutenvard/?pub=82918
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SBU:s Utvärderar: 
Internetförmedlad psykologisk behandling 
SBU Utvärderar 2021, 109 s. 
I rapporten utvärderas internetförmedlad psykologisk behandling, här definierat som en insats 
där patienten, efter sedvanlig professionell diagnostik, på egen hand går igenom stegen i 
behandlingen som erbjuds via internet. 
Psykisk hälsa 

Rapporten i fulltext 
 
Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn 
SBU Utvärderar 2021, 188 s. 
I rapporten har program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn upp till 18 års ålder 
utvärderats. Psykisk ohälsa har här begränsats till utagerande eller inåtvända problem och 
beteenden. 
Barn och ungdomars hälsa, Psykisk hälsa 

Rapporten i fulltext 
 
Program för att förebygga suicid och suicidförsök hos barn 
SBU Utvärderar 2021, 34 s. 
Rapporten är en uppdatering och utvidgning av en tidigare SBU-rapport från år 
2015 som handlade om skolbaserade program. Denna rapport omfattar såväl skolprogram som 
föräldrastöd och består av systematiska översikter om effekter och hälsoekonomiska aspekter. 
Barn och ungdomars hälsa, Psykisk hälsa 

Rapporten i fulltext 

 

Statens medicinsketiska råd 

Vård av personer utan permanent uppehållstillstånd  

Smer 2021, 117 s. 

Fokus i rapporten ligger på organtransplantation, men även andra behandlingar där osäkerhet 

råder kring om patienter kan få nödvändig eftervård när de riskerar utvisning. 

Rapporten i fulltext 

 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 

Vården ur befolkningens perspektiv, 65 år och äldre 

Vård och omsorgsanalys 2021 

Här har man genom en enkätundersökning sett hur befolkningen från 65 år och äldre i Sverige 

anser att hälso- och sjukvården fungerar och jämfört med svaren från befolkningen i tio andra 

länder. Undersökningen är en del av den internationella enkätundersökningen The 

Commonwealth Fund’s International Health Policy Survey (IHP) som genomförs varje år. 

Rapporten i fulltext 

 

 

 

https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/internetformedlad-psykologisk-behandling--jamforelse-med-andra-behandlingar-vid-psykiatriska-syndrom/?pub=70660
https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/program-for-att-forebygga-psykisk-ohalsa-hos-barn2/?pub=82164
https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/program-for-att-forebygga-suicid-och-suicidforsok-hos-barn/?
https://smer.se/wp-content/uploads/2020/11/smer-2020-6-vard-av-personer-utan-permanent-uppehallstillstand-webb.pdf
https://www.vardanalys.se/rapporter/ihp-2021/
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E-hälsomyndigheten  

Uppdrag angående försöksverksamhet för en miljöpremie i läkemedelsförmånssytemet. 

E-hälsomyndigheten 2021, 17 s. 

En delredovisning där E-hälsomyndigheten lämnar en kostnadsuppskattning för bland annat de 

anpassningar av myndighetens it-system som kommer att krävas inför en planerad 

försöksverksamhet gällande en miljöpremie i läkemedelsförmånssytemet. 

Rapporten i fulltext 

 

Folkhälsomyndigheten 

Att arbeta med SMADIT, exempel från länsstyrelserna 

Folkhälsomyndigheten 2021, 2 s. 
Faktablad om arbetet med SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken) som idag 

bedrivs på olika sätt i landet utifrån lokala förutsättningar. 

Levnadsvanor 

Rapporten i fulltext 
 
Att arbeta med SMADIT, exempel från polisregionerna 
Folkhälsomyndigheten 2021, 2 s. 
Faktablad om arbetet med SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken) som idag 

bedrivs på olika sätt i landet utifrån lokala förutsättningar. 

Levnadsvanor 

Rapporten i fulltext 
 
Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård 

Folkhälsomyndigheten 2021, 56 s. 
Broschyr som innehåller sammanfattningar av behandlingsrekommendationer för vanliga 
infektioner i öppenvård. De omfattar handläggning av i övrigt friska individer i öppenvården och 
utgår från vanliga infektioners förväntade förlopp. 
infektionssjukdomar 

Rapporten i fulltext 
 

Riskfaktorer för ungas narkotikabruk och narkotikarelaterade problem - en sammanfattning 
Folkhälsomyndigheten 2021, 2 s. 
Faktablad som sammanfattar resultaten från en kartläggande litteraturöversikt av nordisk 
forskning om risk- och skyddsfaktorer gällande barns och ungas narkotikabruk och 
narkotikarelaterade problem. 
Barn och ungdomars hälsa, Levnadsvanor, Psykisk hälsa 

Rapporten i fulltext 
 
 
 
 
 

https://www.ehalsomyndigheten.se/globalassets/dokument/rapporter/delredovisning-uppdrag-angaende-forsoksverksamhet-for-miljopremie.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/42a8d30c9d2c498bbe4f7e201065a9c6/arbeta-med-smadit-exempel-lansstyrelserna.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/f34c843c255d4e27bbad54fe42b500ff/arbeta-med-smadit-exempel-polisregionerna.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/246aa17721b44c5380a0117f6d0aba40/behandlingsrekommendationer-oppenvard.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/483fcf30a4f74eecb9decb6870b6bb28/riskfaktorer-ungas-narkotikabruk-narkotikarelaterade-problem-sammanfattning.pdf
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Hälsa, livskvalitet och levnadsförhållanden bland asylsökande barn och unga i Sverige – 
Resultat från en enkätstudie genomförd 2018–2019 
Folkhälsomyndigheten 2021, 54 s. 
Rapport där man sammanställt resultaten från en enkätstundersökning om hälsa, livskvalitet och 
levnadsförhållanden som besvarades av 108 barn och unga i 12–20 år. De svarande hade sökt 
skydd i Sverige men ännu inte beviljats uppehållstillstånd. 
Barn och ungdomars hälsa,  

Rapporten i fulltext 
 

Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008-2018 – Resultat över tid från Swelogs 

longitudinella befolkningsundersökningar 

Folkhälsomyndigheten 2021, 200 s. 

I rapporten beskrivs hur spel om pengar, spelproblem och tillhörande faktorer har förändrats 

från år 2008 till 2018. Detta görs framför allt genom att beskriva förändringar över tid i den 

kohort som följdes från 2008 till 2014 och för den som följdes från 2015 till  

2018, men även genom att jämföra prevalenstal för 2008, 2015 och 2018. 

Levnadsvanor, Psykisk hälsa 

Rapporten i fulltext 
 
Tabellsammanställning för Swelogs befolkningsstudie 2018 
Folkhälsomyndigheten 2021, 55 s. 
En sammanställning av tabeller som presenterar resultat från Swelogs befolkningsstudie om spel 
om pengar och hälsa 2018. I rapporten redovisas hur spel om pengar och spelproblem hänger 
samman med andra områden i människors liv, till exempel sociala relationer, hälsa och 
familjesituation. 
Levnadsvanor, Psykisk hälsa 

Rapporten i fulltext 
 
Temocillin gav färre resistenta bakterier i tarmfloran jämfört med cefotaxin vid behandling av 
febril UVI 
Folkhälsomyndigheten 2021, 2 s. 
Informationsblad som presenterar resultatet från en klinisk studie om antibiotikaval på sjukhus 
för att förebygga resistensutveckling i tarmens bakterieflora. 
infektionssjukdomar 

Rapporten i fulltext 
 

Livsmedelsverket 

Rapporterade misstänkta matförgiftningar 2020 
Livsmedelsverket 2021, 32 s. 
Denna rapport sammanställer och analyserar rapporter om matförgiftningar i Sverige under 
2020. 
Rapporten i fulltext 

 

 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/6c6a2af1baed46b6a393b9a6650c0fc6/halsa-livskvalitet-asylsokande-barn-och-unga.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/7acdb4e42b274442865617d10dc95a22/spel-pengar-spelproblem-sverige-2008-2018.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/bbb42383175f41caa548975a4e3b92ea/tabellsammanstallning-swelogs-befolksningsstudie-2018.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/eb4edd0c4b0741afad790ae4ecf370b2/temocillin-farre-resistenta-bakterier-behandling-febril-uvi.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2021/l-2021-nr-23-rapporterade-misstankta-matforgiftningar-2020.pdf
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Regeringen   

Granskning av rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen. 

SOU 2021: 84 

Regeringen 2021, 252 s. 

Uppdraget har varit att granska den metod för åldersbedömning som används i asylprocessen, 

beskriva andra metoder för åldersbedömning samt att belysa frågor om personlig integritet, 

ärendemängd, medicinska risker och hantering av statistiska felmarginaler. Rapporten är ett 

delbetänkande av Utredningen om medicinsk åldersbedömning. 

Rapporten i fulltext 

 

Socialstyrelsen 

Nationella riktlinjer för tandvård Stöd för styrning och ledning 

Socialstyrelsen 2021, 114 s. 

Riktlinjerna vänder sig framför allt till beslutsfattare i tandvården som också kan ge synpunkter 

på rekommendationerna fram till och med januari 2022. Därefter publiceras en uppdaterad 

version. Riktlinjerna har i denna version utökats med rekommendationer för barn samt personer 

som behöver särskilt stöd på grund av funktionsnedsättningar. Dessutom har implantatkirurgi 

och odontologisk radiologi tillkommit.  

Tandvård 

Rapporten i fulltext 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.regeringen.se/4a9eef/contentassets/62e7f63f10d2470b9742effabb470e09/granskning-av-rattsmedicinalverkets-metod-for-medicinsk-aldersbedomning-i-asylprocessen-sou-202184-utan-omslag.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2021-9-7549.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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