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Covid-19
Checklista för stöd vid införande av nukleinsyrapåvisning av SARS-CoV-2
Folkhälsomyndigheten 2021, 5 s.
Checklista som riktar sig till laboratorieverksamheter som i dagsläget inte är del av den kliniska
diagnostikkedjan. Den syftar till att fungera som ett stöd om man önskar införa en metod för
nukleinsyrapåvisning av SARS-CoV-2.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Under rådande omständigheter
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2021, 140 s.
Rapporten är en redogörelse för myndighetens regeringsuppdrag att analysera vilka
konsekvenser som pandemin fått hittills och vilka konsekvenser som kan väntas på ett års sikt för
verksamheter inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Vägledning för analys av covid-19
Folkhälsomyndigheten 2021, 31 s.
Vägledning som främst riktas till intressenter som i dagsläget inte arbetar med uppdrag inom
hälso- och sjukvården. Syftar till att fungera som ett stöd vid uppstart av en verksamhet för
analys av covid-19. Innehållet är övergripande och uppmärksammar vilka som enligt
Folkhälsomyndigheten är de viktigaste legala kraven samt även ge en kortfattad introduktion till
aktuell författning.
Covid-19

Rapporten i fulltext
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Regionala HTA-organisationer
Effectiveness and safety of breast reduction surgery, compared with no surgery, in women
with symptomatic breast hypertrophy [Effektivitet och säkerhet för bröstreduktionskirurgi,
jämfört med ingen kirurgi, hos kvinnor med symtomgivande brösthypertrofi]
Region Västra Götaland, HTA-centrum, 2021, 67 s.
Syfte: Syfte: Att bedöma om bröstförminskning hos kvinnor med symtomgivande brösthypertrofi
och BMI ≤ 35 är bättre än ingen operation avseende dödlighet, hälsorelaterad livskvalitet,
depressions- och ångestsymtom, sexualitetsrelaterade utfall, arbetsförmåga, sjukfrånvaro, fysisk
funktion, smärta och patientupplevelse samt är säker att utföra.
Svar: Svaret baseras på 15 artiklar varav fyra randomiserade kontrollerade studier (RCT), tre
kontrollerade kohortstudier, tre fallserier och en kvalitativ studie avseende kvinnors upplevelser
av bröstförminskningskirurgi.
Rapporten i fulltext

SBU
SBU:s Upplysningstjänst:
Behandling av ätstörningar med virtual reality-teknik
SBU:s Upplysningstjänst 2021, 11 s.
Frågeställning: Vilken sammanställd forskning finns på effekten av virtual reality-behandling vid
ätstörningar?
Svar: SBU:s upplysningstjänst har inte inkluderat någon systematisk översikt i svaret. Man
identifierade 6 relevanta systematiska översikter som undersökt VR-behandling vid ätstörningar,
dessa bedömdes dock alla ha hög risk för bias.
Psykisk hälsa

Rapporten i fulltext
Bifyndsupptäckta cystor i bukspottskörteln (pankreas)
SBU:s Upplysningstjänst 2021, 28 s.
Frågeställning: Vilken sammanställd forskning finns om observation och uppföljning av cystor i
bukspottkörteln?
Svar: sju systematiska översikter och tre hälsoekonomiska studier har inkluderats i svaret.
Mag- och tarmsjukdomar

Rapporten i fulltext
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Finansiella incitament som ges till patienter (P4P4P) för att påverka hälsorelaterade
beteenden
SBU:s Upplysningstjänst 2021, 19 s.
Frågeställning: Vilken sammanställd forskning finns på effekter av finansiella incitament, som
ges direkt till patient, på patientens hälsorelaterade beteenden?
Svar: Upplysningstjänsten har identifierat nio systematiska översikter som inkluderats i svaret.
Författarna till översikterna drog slutsatserna att finansiella incitament kan ha en liten till måttlig
effekt på deltagarnas fysiska aktivitet och på andelen personer som är rökfria 6 till 24 månader
efter att intervention avslutats.
Levnadsvanor

Rapporten i fulltext

Regeringen
Informationsöverföring inom vård och omsorg
SOU 2021:4
Regeringen 2021, 876 s.
Utredningen föreslår sekretessbrytande bestämmelser för socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Myndigheter med hälso- och sjukvårdsverksamhet föreslås få lämna uppgifter till en enskild
aktör inom hälso- och sjukvårdsverksamhet som myndigheten anlitat. Detta om uppgifterna
behövs i den individinriktade hälso- och sjukvården.
Rapporten i fulltext
God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa
SOU 2021:6
Regeringen 2021, 414 s.
Utredningen redovisar sina bedömningar av hur primärvården bör arbeta med psykisk ohälsa
under modellen ”rätt stöd till psykisk hälsa”. Dessutom finns ett förslag om att det i
primärvårdens grunduppdrag ska synliggöras att det är primärvårdens uppdrag att svara för
både fysisk och psykisk hälsa.
Nationellt primärvårdsråd

Rapporten i fulltext
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Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Fast kontakt i primärvården
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2021, 36 s.
En delrapport av myndighetens regeringsuppdrag att utvärdera hälso- och sjukvårdens
omställning till en god och nära vård. I rapporten ges en nulägesbild av den svenska
befolkningens erfarenheter och uppfattningar om fasta kontakter i primärvården och redogör
också för hur utvecklingen sett ut under det senaste decenniet.
Nationellt primärvårdsråd

Rapporten i fulltext

Folkhälsomyndigheten
Betydelsen av alkohol och narkotika för våld i nära relationer – En kartläggande
litteraturöversikt
Folkhälsomyndigheten 2021, 52 s.
Rapport som presenterar en kartläggande litteraturöversikt av forskning om samband mellan
alkohol- eller narkotikabruk och våld i nära relationer.
Levnadsvanor

Rapporten i fulltext
Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner
Folkhälsomyndigheten 2021, 90 s.
Denna rapport syftar till att undersöka hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för
transpersoner.
Rapporten i fulltext
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