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HTA-rapporter
Diagnostik och behandling vid Multiple Chemical Sensitivity (MCS)
Kort-HTA, Region Västra Götaland HTA-Centrum, 2018, 8 s.
Frågeställning: Vilket vetenskapligt stöd finns för diagnosen Multiple Chemical Sensitivity
(MCS)? Finns stöd för någon behandling? Vilka konsekvenser ser man om man ändå fortsätter
utsätta sig för kemikalierna?
Resultat i korthet: MCS finns beskrivet i litteraturen sedan 1996 då även diagnostiska kriterier
fastställdes. Evidens för att kemikalier kan orsaka MCS-symtom har inte identifieras.
Måttligt starkt vetenskapligt underlag finns för att behandling med mindfulnessbaserad
kognitiv terapi troligen har liten eller ingen påverkan för patienter med MCS.
Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag för att behandling med transkraniell pulserande
elektromagnetiska fält kan har liten eller ingen påverkan på det dagliga livet. Det är osäkert
om intranasal behandling med hyaluronsyra påverkar luktförmåga, livskvalitet eller
oro/ångest och även osäkert om behandling med mindfulnessbaserad stressreduktion påverkar
MCS-symtom.
https://www2.sahlgrenska.se/upload/SU/HTA-centrum/Kort-HTA/KortHTA%20MCS%20%20180110%20PUBLICERAD.pdf
Elektrodlös pacemaker
HTA Skåne, 2017, 9 s.
Frågeställning: Får patienter med kontraindikation för transvenös PM och indikation för enkammars PM bättre behandlingsresultat med elektrodlös PM än med epikardiell PM eller
enbart farmakologisk behandling?
Resultat i korthet: Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att besvara
frågeställningen.
Elektrodlös pacemakerbehandling bör ges patienter med indikation för en-kammarspacemaker
med samtidig kontraindikation för transvenös pacemaker endast om andra alternativ är
noggrant utvärderade.
För patienter utan kontraindikation mot transvenös pacemaker bör man vara restriktiv och
iaktta försiktighet på grund av potentiellt allvarliga komplikationer och en för kort känd
uppföljningstid. Elektrodlös pacemaker kan dock i vissa utvalda fall efter noggrant
övervägande vara en passande behandlingsmetod.
https://vardgivare.skane.se/siteassets/3.-kompetens-ochutveckling/sakkunniggrupper/hta/rapporter/2017/elektrodlos_pm_utlatande171107.pdf

20180216

Frakturer i mellersta delen av nyckelbenet - Kirurgisk och icke-kirurgisk behandling
HTA Skåne, 2017, 80 s.
Frågeställningar: Är operation med plattfixation mer effektiv än icke-operativ åtgärd?
Är operation med platta mer effektiv är operation med märgspik?
Resultat i korthet: Det finns inget vetenskapligt stöd för att initial operation av felställda
frakturer i klavikelns mellersta tredjedel ger bättre behandlingsresultat för viktiga utfallsmått
än icke-operativ behandling. Initial operation minskar risken för utebliven läkning men ger
ökad risk för komplikationer och för ytterligare operationer.
Det finns inga kliniskt relevanta skillnader i behandlingsresultaten mellan märgspik och
plattfixation vid operation av felställda frakturer i nyckelbenets mellersta tredjedel. Märgspik
visar dock på bättre kosmetiskt resultat och har kortare operationstid.
https://vardgivare.skane.se/siteassets/3.-kompetens-ochutveckling/sakkunniggrupper/hta/rapporter/2017/rapport-frakturer-i-mellersta-delen-avnyckelbenet---kirurgisk-och-icke-kirurgisk-behandling.pdf
Kateterburen behandling av aortastenos
Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI)
Utlåtande, HTA Skåne, 2017, 55 s.
I utlåtandet sammanfattas det vetenskapliga underlaget för frågeställningen transcatheter
aortic valve implantation versus surgical aortic valve replacement för patienter med allvarlig
aortastenos och intermediär eller låg perioperativ mortalitetsrisk.
Det finns till exempel starkt vetenskapligt underlag för att färre patienter drabbas av akut
njurskada och att färre drabbas av livshotande eller handikappande blödning efter intervention
med transcatheter aortic valve implantation än efter surgical aortic valve replacement.
Det finns också måttligt starkt vetenskaplig underlag för att fler patienter överlever längre och
att färre drabbas av stroke efter intervention med transcatheter aortic valve implantation än
efter surgical aortic valve replacement.
https://vardgivare.skane.se/siteassets/3.-kompetens-ochutveckling/sakkunniggrupper/hta/rapporter/2017/utlatande-kateterburen-behandling-av-aortastenos-transcatheter-aortic-valve-implantation-tavi.pdf
Navigerad transkraniell magnetstimulering
HTA Skåne, 2017, 26 s.
Frågeställning: Är det bättre för patienter som ska genomgå hjärnkirurgi p g a hjärntumör att
utredas preoperativt med navigerad transkraniell magnetstimulering än med functional
magnetic resonance imaging (funktionell magnetresonansavbildning)?
Resultat i korthet: För effektmåtten tumörfri överlevnad, bevarad motorisk funktion och
resektionsgrad saknas publicerade data.
Otillräckligt vetenskapligt underlag för att korrektheten avseende avgränsningen av
motorkortex (accuracy) troligen är större för navigerad transkraniell magnetstimulering än för
functional magnetic resonance imaging.
Otillräckligt vetenskapligt underlag för att genomförbarhet troligen är större för navigerad
transkraniell magnetstimulering än för functional magnetic resonance imaging, inga
systematiska studier har undersökt detta.
Det framkommer inte i de analyserade studierna att navigerad transkraniell magnetstimulering
medför några allvarliga beverkningar.
https://vardgivare.skane.se/siteassets/3.-kompetens-ochutveckling/sakkunniggrupper/hta/rapporter/2017/rapport-navigerad-transkraniellmagnetstimulering-navigated-transcranial-magnetic-stimulation-ntms.pdf
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Spirometri för att motivera till rökstopp - en systematisk översikt
HTA-rapport Nr: 2017:08, HTA-enheten CAMTÖ, 23 s.
Frågeställning: Om delgivande av resultatet från spirometri i samband med
rökstoppsrådgivning kan öka andelen som slutar röka, jämfört med enbart
rökstoppsrådgivning.
Resultat: Fann begränsat stöd för att återkoppling från spirometri med information om
lungålder i tillägg till rökavvänjningsråd är gynnsamt för att motivera personer att sluta röka.
Det vetenskapliga underlaget vad gäller uppföljning av långtidseffekten är otillräckligt.
https://www.regionorebrolan.se/Filessv/%c3%96rebro%20l%c3%a4ns%20landsting/Forskning/Forskningsenheter/CAMT%c3%96
/Rapport%20Spirometri%20vid%20r%c3%b6kstopp.pdf
Subkutan implanterbar kardioverter defibrillator
Utlåtande HTA Skåne, 2017, 9 s.
Resultat i korthet: Kunskapsläget för subkutan implanterbar kardioverter defibrillator är
otillräckligt avseende den aktuella fokuserade kliniska frågeställningen.
Subkutan implanterbar kardioverter defibrillator kan införas som rutinsjukvård hos patienter
med indikation för implanterbar kardioverter defibrillator och samtidig kontraindikation för
transvenös implanterbar kardioverter defibrillator.
Hos andra patienter utan kontraindikation mot transvenös implanterbar kardioverter
defibrillator (exempelvis växande barn) bör man vara restriktiv och iaktta försiktighet på
grund av en för kort känd uppföljningstid. En subkutan implanterbar kardioverter defibrillator
kan dock efter noggrant övervägande i vissa enskilda fall vara en lämplig behandlingmetod.
https://vardgivare.skane.se/siteassets/3.-kompetens-ochutveckling/sakkunniggrupper/hta/rapporter/2017/sc-icd_utlatande171107.pdf
Term breech presentation - Caesarean section versus vaginal delivery
HTA rapport 2017:98 Region Västra Götaland HTA-Centrum, 2018, 67s
Frågeställning: Påverkar planerat kejsarsnitt, jämfört med planerad vaginal förlossning, för
fullgångna foster i sätesbjudning den perinatala och maternella dödligheten och sjukligheten?
Resultat: granskningen visade att planerat kejsarsnitt jämfört med vaginal förlossning kan
minska risken för perinatal död.
Planerat kejsarsnitt jämfört med planerad vaginal förlossning minskar troligen frekvensen av
Apgar score <7 vid 5 minuter och kan minska risken för traumatiska fosterskador och behovet
av perinatal intensivvård.
Granskningen visade också liten eller ingen skillnad vid planerat kejsarsnitt eller vaginal
förlossning vad gäller långsiktig morbiditet av barn och liten eller ingen skillnad vad gäller
maternell sjuklighet eller död.
https://www2.sahlgrenska.se/upload/SU/HTA-centrum/HTA-rapporter/HTArapport%20S%c3%a4tesbjudning%20SAMMANST%c3%84LLD.pdf
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SBU-rapporter
Mandometermetodens effekt vid behandling av ätstörningar och övervikt
SBU:s Upplysningstjänst, 2018, 11 s.
Frågeställning: Vilken evidens finns för Mandometermetodens effekt vid behandling av
ätstörning och övervikt?
Resultat i korthet: tre studier beträffande mandometermetoden och ätstörningar identifierades
varav en RCT vilken kom fram till att behandlingen är bättre än ingen. Andra studien hade en
icke-randomiserad kontrollgrupp och kom fram till att behandlingen inte var bättre än
sedvanlig behandling. Tredje studien var en registerstudie utan kontrollgrupp och kom fram
till att 75 procent av patienterna som behandlats är sjukdomsfria efter 12,5 månader och att 10
procent fått ett återfall under de närmsta 5 åren efter behandlingen.
4 studier som undersöker effekten av Mandometermetoden på behandling av övervikt hos
barn och ungdomar identifierade också. Två studier redovisar positiva resultat . Författarna till
den tredje studien drar slutsatsen att det är svårt att få patienter att fullfölja behandlingen. I
den fjärde studien drar författarna slutsatsen att metoden kostar mer. SBU har inte tagit
ställning i sakfrågan enskilda studiernas kvalitet inte har bedömts och inte vägt samman
resultaten.
http://www.sbu.se/contentassets/bdf15ab708824936a10d1f219a62e540/mandometermetodens
_effekt_behandling_atstorningar_overvikt.pdf
Nuedexta för behandling av affektlabilitet vid ALS
SBU:s Upplysningstjänst, 2017, 13 s.
Frågeställning: Vad finns det för vetenskapliga studier om effekt och säkerhet för läkemedlet
Nuedexta (dextrometorfan/kinidin) som symtomatisk behandling av affektlabilitet
(pseudobulbär affekt) vid ALS?
Resultat i korthet: Upplysningstjänsten har identifierat en översikt som drar slutsatsen att
dextrometorfan/kinidin kan fungera som behandling av affektlabilitet på kort sikt. Författarna
drar även slutsatsen att det saknas underlag för att bedöma effekten och biverkningar vid
längre behandlingstider. Slutsatserna baseras på fyra randomiserade kontrollerade studier,
varav en är gjord på personer med ALS, en är gjord på personer med ALS eller MS och två är
gjorda på personer med MS. Även en primärstudie identifierades vilken publicerats efter
översiktens sökdatum. Primärstudien var dock gjord på personer med andra diagnoser än
ALS, den var inte randomiserad och hade endast historiska kontroller. En registerstudie som
undersökt biverkningar under ett års behandling oavsett bakomliggande diagnos identifierades
där nästan hälften av deltagarna inte fullföljde studien.
http://www.sbu.se/contentassets/9873313d1a8f4f91aca6ee491a7a76a8/nuedexta-forbehandling-av-affektlabilitet-vid-als.pdf
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Patienten i fokus
Från medel till mål – att organisera och styra mot en samordnad vård och omsorg ur ett
patient- och brukarperspektiv
Vårdanalys Rapport 2017:9, 148 s.
Rapporten menar på att det finns brister i samordning inom vård och omsorg i Sverige, ökad
specialisering har bidragit till att patienter och brukare måste komma i kontakt med fler
instanser för att få hjälp vid komplexa problem.
Vårdanalys har i denna rapport kartlagt, analyserat och jämfört elva lokala och nationella
initiativ vilkas syfte varit att förbättra samordningen inom vård och omsorg.
https://www.vardanalys.se/wp-content/uploads/2017/12/2017-9-rapport-web.pdf
För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård
SOU 2017:111, 378 s.
Utredning med uppdrag från regeringen att genomföra en översyn av tvångsåtgärder
mot barn enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.
Syftet är att stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn som tvångsvårdas och
även bidra till kvalitetsutveckling inom hälso- och sjukvården. Utgångspunkten för förslagen
som ges ska vara att minska eller avskaffa tvångsåtgärder utan att försämra möjligheterna att
ge barn den vård de behöver.
http://www.regeringen.se/48e3dc/contentassets/c67ed758215e444b8cd4ef42a1d73997/sou2017_111_for-barnets-basta.pdf
Metoder för att främja en god hälsa bland hbtq-personer
Folkhälsomyndigheten 2018, 56 s.
Rapporten redogör för resultatet av en kartläggande litteraturöversikt som
Folkhälsomyndigheten gjort med syftet att finna effektiva metoder för hälsofrämjande och
hälsoförebyggande bland hbtq-personer.
Kartläggningen visade på att kunskapsläget är oklart, men att det är ett växande
forskningsområde.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/47348a5788f543c4b5486e08c0872b20/m
etoder-framja-god-halsa-hbtq-personer.pdf
Primärvården kan förebygga suicid bland äldre
Folkhälsomyndigheten 2018, 1 s.
Faktablad som riktar sig till beslutfattare och andra som arbetar med självmordsprevention om
hur insatser inom primärvården kan minska suicidalt beteende hos den äldre befolkningen.
Främst gäller det att identifiera och behandla depression.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/40e530671c994f93a0c5a18f6f036056/pri
marvarden-forebygga-suicid-aldre.pdf
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Ledarskap
Arbetsgruppens psykologi (2018, 5. utg.)
Barbro Lennéer-Axelson, Ingela Thylefors, 256 s.
Arbetsgruppen psykologi i en femte, omarbetad, utgåva.
Boken behandlar teman kring att arbeta och samarbeta i team, arbetsgruppers struktur,
processer och dynamik. Boken ger konkreta råd för att förebygga olika problem som kan
uppstå i arbetsgrupper och riktar sig till studenter, chefer och medarbetare.
Krishantering i praktiken
Karin Hugelius, Jan Tapani, 2017, 248 s.
Lärobok i krishantering som i behandlar till exempel organisation och ledarskap, praktiskt
akutarbete och hur man utarbetar beredskapsplaner.
Den beskriver vad man ska göra och hur olika insatser i en krissituation bör genomföras.
Boken är baserad på forskning från en flera olika områden och kombinerad med praktiska
erfarenheter. Den ger konkreta råd för att skapa struktur, effektivitet och uthållighet i en
krisorganisation, och även hur man kan ge krisstöd till människor i svåra situationer.
Lägg ner ledarskapet : vad du som chef ska göra istället (2017)
Sara Ingvarsson, 318 s. (finns även som e-bok)
Författaren är psykolog och boken bygger på inlärningspsykologi och organizational behavior
management. Författaren menar på att chefer ska sluta fokusera på sin egen ledarstil och sitt
ledarskap och istället ta ett steg tillbaka och låta sina medarbetare kliva fram. Chefer ska
skapa förutsättningar för medarbetare att arbeta, vara lyhörda för medarbetarnas idéer och
lösningar och lita på deras förmågor och omdöme.
Produktionsstyrning i sjukvården – En väg framåt
Ritva Rosenbäck, 2017, 431 s.
Boken visar hur en nivåvis produktionsstyrning genom strukturerad planering kan skapa en
stabilare och mer förutsägbar verksamhet. Den beskriver sjukvårdens flöden och hur de är
beroende av varandra och hur man kan skapa en organisation som är lätt att styra och planera.
Boken innehåller flertal praktiska exempel och riktar sig till utbildningar i logistik med
inriktning på tjänsteproduktion, den kan också vara relevant för vårdutbildningar och som
handbok för chefer och logistiker inom sjukvården.
Sjukfrånvaro i kommuner och landsting – vad är problemet?
SKL, 2017, 64 s.
Rapporten diskuterar sjukfrånvaron inom kommuner och landsting och analyserar varför det
ser ut som det gör. Till exempel varför sjukfrånvaron varierar så över tid, samhällsdebattens
betydelse, regionala skillnader, skillnader mellan kön, yrkeskategorier och så vidare.
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-593-6.pdf?issuusl=ignore
Strategi för hälsa - Tillsammans - Varje dag lite bättre
SKL, 2018, 19 s.
Ett dokument som riktar sig till förtroendevalda och chefer inom välfärdssektorn och är en
strategi för att skola, socialtjänst, vård- och omsorg, hälso- och sjukvård ska styras och
samordnas för att främja hälsa och förebygga ohälsa.
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5461.pdf?issuusl=ignore
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Statistik
Framtida kostnader för antibiotikaresistens
Folkhälsomyndigheten, 2018, 37 s.
Rapporten är framtagen som en del i det regeringsuppdrag som Folkhälsomyndigheten har fått
för att utveckla en modell för hälsoekonomiska beräkningar av samhällskonsekvenserna till
följd av antibiotikaresistens. Prognoserna som tagits fram visar till exempel att antalet fall av
antibiotikaresistens kommer fyrdubblas till år 2050 och att det kommer medföra en kostnad
på ca 16 miljarder extra för samhället.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/e672a15843f04dbbbf0744628a0915b1/fr
amtida-kostnader-antibiotikaresistens-01229-2017.pdf
Köp av verksamhet 2016 - Kommuner, landsting och regioner 2006–2016
SKL 2017, 106 s.
Skriften visar utvecklingen av köpt verksamhet för kommuner, landsting och regioner och
omfattar åren 2006 till 2016. Köpt verksamhet står för ca 18 % av både kommuners och
landstings/regioners totala kostnader. Kostnader för köpt verksamhet totalt fortsätter att öka
under 2016, men inte i samma utsträckning som det gjort tidigare år.
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-539-4.pdf?issuusl=ignore
Miljöhälsorapport 2017 (MHR 17)
Folkhälsomyndigheten 2017, 256 s.
Miljöhälsorapporten är en tematisk rapport utkommer vart fjärde år.
Rapporten visar på hur befolkningens hälsa påverkas av olika miljöfaktorer i Sverige. De
miljöfaktorer som tas upp har bedömts ha stor betydelse för miljörelaterad hälsa, till exempel
luftföroreningar, buller, radon och kemikalier.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/c44fcc5df7454b64bf2565454bbdf0e3/mil
johalsorapport-2017-02096-2016-webb.pdf
Primärvården i belysning - Jämförelser mellan landsting och regioner 2011–2015
Vårdanalys PM-serie 2017:5, 125 s.
Detta är en delstudie i uppdraget som Vårdanalys fått av regeringen att analysera
fotutsättningarna för en jämlik och patientcentrerad primärvård ur ett patient- och
medborgarperspektiv, resultaten av hela uppdraget presenteras i rapporten En primär
angelägenhet. Kunskapsunderlag för en stärkt primärvård med patienten i centrum (2017:3).
Studien fokuserar på landstingens utformning av primärvården mellan åren 2011–2015 och
har studerat mått på fölande områden: utformning och inriktning, behovsbild, struktur,
processer och resultat.
https://www.vardanalys.se/wp-content/uploads/2017/12/PM-2017-5-primärvard-belysningfinal.pdf
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Primärvården i Europa - En översikt av finansiering, struktur och måluppfyllelse
Vårdanalys PM-serie 2017:4, 54 s.
Detta är ett deluppdrag i uppdraget som Vårdanalys fått av regeringen att analysera
fotutsättningarna för en jämlik och patientcentrerad primärvård ur ett patient- och
medborgarperspektiv. Resultaten av hela uppdraget presenteras i rapporten En primär
angelägenhet. Kunskapsunderlag för en stärkt primärvård med patienten i centrum
Denna promemoria övergripande redogörelse av primärvårdens finansiering, organisation, roll
och funktion i ett antal Europeiska OECD-länder.
https://www.vardanalys.se/wp-content/uploads/2017/12/PM-2017-4-primarvard-europafinal.pdf

E-hälsa
För säkerhets skull - Befolkningens inställning till nytta och risker med digitala
hälsouppgifter
Vårdanalys. Rapport 2017:10, 204 s.
Rapporten visar på befolkningens inställning till nyttjande och skydd av digitala uppgifter om
vård och hälsa för olika ändamål, vilka aspekter människor tar hänsyn till när de bildar sig en
uppfattning samt vilka egenskaper, till exempel kön, ålder, utbildning, hos individer som
påverkar inställningen. Resultatet visar bland annat att de flesta är positiva till användning av
digitala hälsouppgifter och att förtroendet är högt för hälso- och sjukvårdens hantering av
digital patientinformation.
https://www.vardanalys.se/rapporter/for-sakerhets-skull/

Juridik
Barnkonventionen föreslås bli svensk lag
SKL, 2017, 16 s.
Konventionen om barnets rättigheter bli svensk lag från den 1 januari 2020
Den här skriften är ett stöd till förtroendevalda inom kommuner, landsting och regioner och
ger tips till hur man kan tänka och vilka saker som är särskilt viktiga att beakta vad gäller att
arbeta med att tillgodose barns rättigheter, oavsett om konventionen blir lag eller inte.
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/barnkonventionen-foreslas-bli-svensk-lag.html

Övrigt
Funktion för koordinering 2016 -Landsting och regioners redovisning av villkor 3
SKL 2017, 30 s.
Rapporten bygger på landstingens redogörelser enligt den överenskommelse som tecknades
mellan SKL och Socialdepartementet 2016 redovisningar av villkor 3 - funktion för
koordinering. Rehabiliteringskoordinator är en ny roll i hälso- och sjukvården och finns nu
inom alla landsting och regioner. Koordinatorns uppdrag har ser lite olika ut i olika landsting
men generellt sägs den vara en av nyckelfunktionerna för att få ordning, struktur och
långsiktighet i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-592-9.pdf?issuusl=ignore
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Första linjens vård - Likheter och skillnader i kontaktmönster mellan olika grupper
Vårdanalys PM-serie 2017:3, 34 s.
En delstudie i uppdraget som Vårdanalys fått av regeringen att analysera fotutsättningarna för
en jämlik och patientcentrerad primärvård ur ett patient- och medborgarperspektiv, resultaten
av hela uppdraget presenteras i rapporten En primär angelägenhet. Kunskapsunderlag för en
stärkt primärvård med patienten i centrum (2017:3). Promemorian redogör för vad som
karaktäriserar de personer som har eller inte har, haft kontakt med första linjens vård. Syftet
har varit att identifiera likheter och skillnader i kontaktmönster och vårdkontakter mellan
olika grupper.
https://www.vardanalys.se/wp-content/uploads/2017/12/PM-2017-3-Forsta-linjens-vard.pdf
Reviderad tvärsektoriell handlingsplan mot antibiotikaresistens 2018–2020 – underlag
för samverkansgruppens fortsatta arbete
Folkhälsomyndigheten 2018, 55 s.
Handlingsplanen omfattar hälso- och sjukvård, folkhälsa, den yttre miljön, djurhållning,
veterinärmedicin, livsmedel och forskning. Den är avgränsad till de nationella
myndigheternas arbete mot antibiotikaresistens och innehåller i huvudsak aktiviteter som
kräver samverkan mellan flera myndigheter eller sektorer.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/44ff3f12017d4dc38abbcf9377be108b/rev
iderad-tvarsektoriell-handlingsplan-2018-2020-18002.pdf
Suicidprevention 2017 – En lägesrapport om det nationella arbetet med att förebygga
självmord
Folkhälsomyndigheten 2018, 60 s.
Rapporten ger en lägesbeskrivning av det suicidpreventiva arbetet på nationell nivå under
2017. Den visar på det suicidpreventiva arbete som bedrivs av Folkhälsomyndigheten, andra
berörda myndigheter och den ideella sektorn. I rapporten finns också aktuell statistik om
suicid, suicidförsök och suicidtankar.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/37a5754a72374e69ae35cd84ee279f42/su
icidprevention-2017-lagesrapport-nationella-arbetet-forebygga-sjalvmord-03538-2017webb.pdf
Tillgänglighet till antibiotika - Återrapportering av regeringsuppdrag
Folkhälsomyndigheten, 2017, 25 s.
Rapporten är framtagen som en del i det regeringsuppdrag som Folkhälsomyndigheten
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) fått gällande att säkerställa tillgänglighet till
antibiotika av särskilt medicinskt värde.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/49287008bc79445e846880f2cd9457fb/til
lganglighet-antibiotika-01229-2017.pdf
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