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HTA-rapporter
Avkodningsträning vid dyslexi
HTA-enheten CAMTÖ 2018:23, 14 s.
I en systematisk litteraturöversikt från SBU 2014 Dyslexi hos barn och ungdomar framkom
att det vetenskapliga stödet för specifika tränings-/interventionsprogram för barn med dyslexi
är begränsat eller saknas. Syftet med denna rapport är att kartlägga litteratur inom området
som utgivits efter SBU:s översikt. CAMTÖ fann tre nytillkomna systematiska översikter som
har analyserat olika interventioner kring träning av läsning och läsförståelse. Översikterna
visade att tilläggsträning av läsning gav en måttlig till signifikant förbättring av läsförmåga
och läsförståelse.
https://www.regionorebrolan.se/Filessv/%C3%96rebro%20l%C3%A4ns%20landsting/Forskning/Forskningsenheter/CAMT%C3%
96/Avkodningstr%C3%A4ning%20vid%20dyslexi.pdf
Drönarmedierad tillgång till defibrillator vid plötsligt hjärtstopp
HTA-enheten CAMTÖ 2018:20, 15 s.
Syfte: Att kartlägga medicinsk nytta och risk vid drönarmedierad tillgång till
defibrillatorer vid plötsligt hjärtstopp.
Svar i korthet: 26 studier återfanns, tre av dessa valdes efter fulltextläsning. Ingen av
studierna visade resultat för medicinsk nytta och risk vid drönarmedierad tillgång till
defibrillatorer vid plötsligt hjärtstopp. Studierna var endast teoretiska modellstudier för hur
tänkbar teknik skulle kunna fungera. Det behövs omfattande forskning, innan den medicinska
nyttan kan värderas.
https://www.regionorebrolan.se/Filessv/%C3%96rebro%20l%C3%A4ns%20landsting/Forskning/Forskningsenheter/CAMT%C3%
96/Dr%C3%B6narrapport%20181015.pdf
Effekterna av lungvolymsreduktion med endobronkiella ventiler hos patienter med svår
kronisk obstruktiv lungsjukdom
HTA-Rapport 2018:103, Region Västra Götaland HTA-Centrum, 13 s.
Syfte: Att utvärdera om reduktion av lungvolym med EBV ökar överlevnaden och förbättrar
livskvalitet och lungfunktion hos patienter med svår KOL och lungemfysem. Att utvärdera
om det föreligger skillnader i effekt hos patienter som får EBV i båda lungorna eller endast i
en lunga. Att utvärdera om det föreligger skillnader i effekt hos patienter som har heterogent
eller homogent emfysem.
Svar i korthet: Nio RCT som har studerat effekterna av inläggning av EBV hos patienter med
avancerat emfysem identifierades. Behandling med inläggning av envägsventiler i affekterade
lungsegment i en av lungorna hos patienter med avancerat emfysem med förbättrar troligen
livskvalitet, fysisk prestationsförmåga och lungfunktion. Komplikationer på kort sikt vid
behandlingen är vanliga och det saknas tillförlitlig statistik om dödlighet. Enligt rapporten
behövs också fler långtidsstudier på området för att avgöra om effekterna kvarstår och hur
dödligheten påverkas på längre sikt.
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/
42a5dced-391d-4d63-ac32-6ff4333ca5f8/HTAreport_Effects_of_lung_volume_reduction%20..181130%20till%20publicering.pdf?a=false&
guest=true
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Multifokal transkutan elektrisk stimulering vid spasticitet – klinisk effekt av behandling
med Mollii-dräkten
HTA-enheten CAMTÖ 2018:24, 18 s.
Mollii-dräkten är ett hjälpmedel som enligt tillverkaren på ett enkelt sätt kan hjälpa personer
med spasticitet och felaktig muskelspänning. Två studier återfanns vid litteratursökning, en
RCT vilken inte visade någon skillnad mellan en aktiv Molliidräkt och en placebodräkt,
bortfallet i studien på grund av bristande följsamhet var dock stort. Den andra studien var
icke-randomiserad och visade ingen skillnad mellan Molliidräkt jämfört med fysioterapi
påvisades inte. Det pågår en större studie som förväntas ge resultat 2019.
https://www.regionorebrolan.se/Filessv/%C3%96rebro%20l%C3%A4ns%20landsting/Forskning/Forskningsenheter/CAMT%C3%
96/Multifokal%20transkutan%20elektrisk%20stimulering%20vid%20spasticitet%20181116.p
df
Nuklearmedicinska metoder för diagnostik av infektion i kärlgraft
HTA-enheten CAMTÖ Snabböversikt 2018:21, 7 s.
I diagnostiken av kärlgraftinfektioner används nuklearmedicinska undersökningar, för vilka
evidensvärdet är oklart. En snabböversikt genomfördes av HTA-enheten CAMTÖ för att få en
översikt av evidensläget. Litteratursökningen resulterade i 106 artiklar, av vilka 8 lästes i
fulltext. Ingen av artiklarna var en systematisk översikt. Ett protokoll för en systematisk
litteraturöversikt är registrerat, men har inte resulterat i en rapport ännu. Evidensläget för
nuklearmedicinska undersökningar i diagnostiken av kärlgraftinfektioner är enligt rapporten
oklart.
https://www.regionorebrolan.se/Filessv/%c3%96rebro%20l%c3%a4ns%20landsting/Forskning/Forskningsenheter/CAMT%c3%96
/Nuklearmedicinska%20metoder%20f%c3%b6r%20diagnistik%20av%20infektion%20i%20k
%c3%a4rlgraft%20181008.pdf
Test för MMR-proteiner i klinisk rutin vid kolorektal cancer
HTA-Skåne 2018, 31 s.
Test för MMR-proteiner vid kolorektal cancer görs för att identifiera individer med Lynch
syndrom, en ärftlig mutation som ger en ökad risk att utveckla vissa cancerformer. Idag görs
testet i främst vid misstanke om ärftlig cancer, test på alla med nydiagnostiserad kolorektal
cancer, så kallad reflextestning skulle göra att fler med Lynch syndrom och deras släktingar
kan identifieras och att förebyggande åtgärder kan vidtas. Analys av den funna litteraturen
visar att immunhistokemiskt test har god förmåga att upptäcka Lynch syndrom och begränsad
förmåga att utesluta Lynch syndrom. Hälsoekonomiska modellanalyser visar att reflextestning
kan vara en kostnadseffektiv åtgärd om betalningsviljan är cirka 230 000 kr per
kvalitetsjusterat vunnet levnadsår.
https://vardgivare.skane.se/siteassets/3.-kompetens-ochutveckling/sakkunniggrupper/hta/utlatanden/2018/test-for-mmr-proteiner-i-klinisk-rutin-vidkolorektal-cancer.pdf
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Vetenskaplig evidens för användning av grön laser för transuretral vaporisering av
prostata (TUV-p) vid behandling av godartad prostataförstoring
Metodrådet, Sydöstra Sjukvårdsregionen, 2018, 23 s.
Frågeställning: Vilken vetenskaplig evidens finns för användning av grön laser för transuretral
vaporisering av prostata (TUV-p) vid behandling av godartad prostataförstoring.
Svar i korthet: Enligt rapporten finns det skäl att anta att ett införande av TUV-p är
kostnadseffektivt på lång sikt, men att det inte bevisats ännu. Det finns många studier som
publicerats och sammantaget finns det ett måttligt starkt vetenskapligt underlag för att införa
TUV-p vid behandling av godartad förstoring av prostata och även för att använda TUV-p i
dagkirurgi under förutsättning att ett optimalt register användes.

SBU-rapporter
Bindningsstyrka hos dentala universaladhesiv – effekt av olika etsningstekniker
SBU:s Upplysningstjänst 2018, 15 s.
Frågeställning: Vad är skillnaden i bindningsstyrka för ett universaladhesiv om man väljer att
syraetsa dentinet (tandbenet) först eller att bara använda själv-etsning?
Svar i korthet: I systematisk översikt identifierades och flera primärstudier som publicerats
efter översikten. I översikten fann man bland annat att milda universaladhesivens bindning till
emalj blev starkare med ets- och sköljteknik än med självetsning, men att det inte fanns någon
statistiskt säkerställd skillnad mellan teknikerna vid bindning till tandens dentin. Vissa av
primärstudierna stödde översiktens slutsatser och vissa av dem motsade dem.
https://www.sbu.se/contentassets/f80d941cf59e4078b2bf2e82d7495177/bindningsstyrka_dent
ala_universaladhesiv_effekt_olika_etsningstekniker.pdf
Intraoperativ kolangiografi vid kolecystektomi
SBU Utvärderar 2018, 69 s.
Runt 30–40 patienter i Sverige får varje år en operationsskada på de djupa
gallgångarna i samband med att gallblåsan opereras bort (kolecystektomi).
I denna rapport har man undersökt nyttan med att göra en intraoperativ
kolangiografi rutinmässigt vid alla kolecystektomier jämfört med att göra det
selektivt. Nytta, risker, kostnader och etiska konsekvenser har utvärderats.
https://www.sbu.se/contentassets/88de8b9c083844a6aeace968161700a0/intraoperativ_kolang
iografi_kolecystektomi.pdf
Fortbildning av personal inom äldreomsorg för att förhindra fall bland äldre
SBU:s Upplysningstjänst 2018, 11 s.
Frågeställning: Har fortbildning av personal, om fallprevention, medicinering eller kost, effekt
på fall bland äldre?
Svar i korthet: Tre systematiska översikter, en översikt av översikter samt en primärstudie
som var relevant för frågeställningen återfanns.
Översiktsförfattarna fann att fortbildning av yrkesgrupper med medellång utbildning inte hade
effekt på fall bland äldre. En primärstudie från Finland visade att fortbildning av
sjuksköterskor om medicinering minskade antal fall bland äldre i särskilt boende. Ingen studie
eller översikt som undersökte effekten på fall efter fortbildning gällande kost identifierades.
https://www.sbu.se/contentassets/7b283182e3154c5a9644376aa86d261c/fortbildning_person
al_aldreomsorg_forhindra_fall_aldre.pdf
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Påverkar manschettlängden risk för blodproppar hos intensivvårdspatienter vid
användning av mekanisk venpump?
SBU:s Upplysningstjänst 2018, 9 s.
Frågeställning: Till en mekanisk venpump kopplas manschetter. Finns det studier som
undersöker om det räcker med manschetter som bara täcker underbenen i jämförelse med de
som täcker både underben och lår för att motverka blodpropp hos intensivvårdspatienter?
Svar i korthet: Inga studier som undersökt frågeställningen identifierades, dock fann
upplysningstjänsten två systematiska översikter som jämför manschettlängder kopplade till
venpump för andra patientgrupper.
https://www.sbu.se/contentassets/f28655af753d464f8861314ed708b4e2/paverkar_manschettl
angden_risk_blodproppar_intensivvardspatienter_anvandning_mekanisk_venpump.pdf
Reglering av marknadsföring av ohälsosam mat och dryck till barn
SBU:s Upplysningstjänst 2018, 12 s.
Frågeställning: Har offentligt styrd reglering eller industrins självreglering av marknadsföring
av ohälsosam mat och dryck riktad till barn någon effekt?
Svar i korthet: Tre systematiska översikter identifierades.
Studierna som ingår i översikterna har inte analyserat effektmått som är relevanta för
individens hälsa, utan har fokuserat på marknadsföring och exponering för reklambudskap,
främst reglering av tv-reklam. Översiktsförfattarna menar att det inte finns överensstämmelse
i valda effektmått, brist på definition av ohälsosam mat och på tidsplaner i studierna vilket gör
det svårt att sammanväga resultaten. Författarna menar att statlig reglering kan minska barns
exponering för marknadsföring av ohälsosam mat, industrins självreglering visar ett mer
varierat resultat.
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/reglering-av-marknadsforing-avohalsosam-mat-och-dryck-till-barn/
Reglering av sockerrika livsmedel
SBU:s Upplysningstjänst 2018, 17 s.
Frågeställning: Har reglering av sockerrika livsmedel effekt på folkhälsan?
Svar i korthet: Åtta systematiska översikter som behandlat frågeställningen identifierades och
även fyra studieprotokoll till kommande systematiska översikter. Översikterna visar på att
ekonomiska styrmedel i form av reglering av sockerrika livsmedel kan påverka konsumtionen
av specifika varor. Om den ändrade konsumtionen i sin tur leder till relevanta hälsoeffekter är
dock osäkert.
https://www.sbu.se/contentassets/2ce59abf974f43328d3c6ecb017f5923/reglering-avsockerrika-livsmedel_uppdatering.pdf
Schemaläggning för vård- och omsorgspersonal vid nattarbete
SBU:s Upplysningstjänst 2018, 7 s.
Frågeställning: Finns det forskning på hur man bäst schemalägger arbetstiden på nätterna för
att motverka stress och ohälsa hos vård- och omsorgspersonal?
Svar i korthet: Två relevanta systematiska översikter identifierades och svaret inkluderar
också en översikt med andra yrkesgrupper. Översikternas författare var överens om att det är
mer riskabelt att arbeta långa skift än korta, det gäller både för personalens välmående och för
olycksfall i arbetet. Mått av personalens hälsa och antalet olycksfall påverkas inte bara av
skiftens längd, utan också av andra faktorer exempelvis antalet arbetspass och raster.
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/schemalaggning-for-vard--ochomsorgspersonal-vid-nattarbete/
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Subvention av hälsosam mat
SBU:s Upplysningstjänst 2018, 11 s.
Frågeställning: Har subventioner av frukt, grönsaker och fiskeffekt på hur mycket människor
konsumerar av dessa livsmedel?
Svar i korthet: tre systematiska översikter som studerat frågeställningen identifierades. I
översikterna undersöktes också effekterna av att beskatta ohälsosam mat. Alla tre översikterna
visade på att försäljningen av hälsosam mat ökade då den subventionerats.
https://www.sbu.se/contentassets/fa6d2e89eab94d6a9f02f557800a4133/subvention-avhalsosam-mat_uppdatering.pdf
Träning i bassäng enligt Halliwick konceptet för personer med funktionsnedsättningar
SBU:s Upplysningstjänst 2018, 9 s.
Frågeställning: Vilka studier finns som undersöker om träning i bassäng enligt Halliwick
konceptet förbättrar fysisk, psykisk eller social hälsa hos personer med
funktionsnedsättningar?
Svar i korthet: En systematisk översikt och två RCT:er identifierades. Upplysningstjänsten
redovisar de enskilda författarnas slutsatser i rapporten
https://www.sbu.se/contentassets/45e8d05df7234547b91416d1306bc600/traning_bassang_hal
liwick-konceptet_personer_funktionsnedsattningar.pdf
Uppvärmning under operation
SBU:s Upplysningstjänst 2018, 12 s.
Frågeställning: Finns det systematiska översikter som visar vilken typ av uppvärmning som är
att föredra under operation?
Svar i korthet: Upplysningstjänsten har funnit 5 systematiska översikter som behandlar olika
metoder av uppvärmning under operation. Författarna till samtliga översikter menar
uppvärmning med varm luft är effektivt. Författarna till en översikt menar att uppvärmning
med kläder med cirkulerande varmt vatten är bättre än uppvärmning med enbart varm luft. är,
Enligt författarna är passiv uppvärmning inte lika effektivt, men kan ge bättre effekt i
kombination med aktiva former av uppvärmning,
https://www.sbu.se/contentassets/beaa83d4e14a486fa91d105273eb4f4d/uppvarmning_operati
on.pdf

Ledarskap
Chefens arbetsmiljöansvar
SKL 2018, 36 s.
Skriften beskriver övergripande ansvar för arbetsmiljön för chefer inom kommuner landsting
och regioner. Den visar även på hur chefer kan jobba med arbetsmiljöfrågor för att utveckla
sina verksamheter och göra dem till mer effektiva och attraktiva arbetsplatser.
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-655-1.pdf?issuusl=ignore
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LSS-boken: stöd till beslutsfattare och yrkesverksamma.
Av Ellinor Englund & Ylva Lindblom, 2018, 286 s.
Boken är tänkt som ett stöd åt handläggare och förtroendevalda inom kommuner och
landsting som ska fatta beslut enligt LSS eller hantera frågor med anknytning till lagen.
Relevanta domar, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och Sveriges Kommuner och
Landstings cirkulär m.m. vävs in och förklaras i texten.
Omgiven av dåliga chefer: varför bra ledarskap är så sällsynt: hur du når fram
till din hopplösa chef.
Av Thomas Erikson, 2018, 335 s.
I denna bok får läsaren lära sig att handskas med dåliga chefer. Erikson har själv varit både
chef och anställd och i sin roll som ledarskapsutvecklare har han mött alla typer av chefer.
Boken visar konkret hur människors olika beteenden kan påverkas, samt går igenom vad som
utmärker en exemplarisk ledartyp.
Projektledning: stödjer IPMA/PMI-certifiering och ISO.
Av Bo Tonnquist. 7. uppl., 2018, 543 s.
Den sjunde upplagan av boken Projektledning innehåller fler modeller, riktlinjer och
processer för att stödja hela projektprocessen, allt från urval och prioritering mellan olika
projektidéer fram till nyttorealisering och effektuppföljning.
Vägen från väggen: förebygg en krasch, återhämta en utmattning: den ultimata
handboken om stress.
Av Malin Roca Ahlgren & Jessica Stigsdotter Axberg, 2018, 436 s.
Boken är uppdelad i olika delar så att du kan bläddra till just den del du vill och behöver läsa
mer om. Personer som drabbats har blivit intervjuade samt ca 60 olika professioner och
myndigheter som arbetar med stress, bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
stressforskare, psykoterapeut och arbetsgivare.

Patienten i fokus
Från mottagare till medskapare
Vårdanalys 2018,
Rapporten är ett kunskapsunderlag om vad personcentrering
i hälso- och sjukvården kan innebära. Den är tänkt till att vägleda och inspirera beslutsfattare,
patientföreträdare och personal inom hälso- och sjukvården i arbetet med att skapa en mer
personcentrerad vård. Rapporten baseras främst på en internationell forskningsantologi om
strategier för ett mer personcentrerat hälso- och sjukvårdssystem som tagits fram
av the European Observatory on Health Systems and Policies I samarbete med
Vårdanalys.
https://www.vardanalys.se/wp-content/uploads/2018/11/20188_fran_mottagare_till_medskapare_web.pdf
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Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
SKL 2018, 5 dokument
En serie dokument framtagna av det Nationella programrådet för astma/KOL med förslag på
samverkansrutiner för att förenkla samarbeten kring patienter med astma eller KOL och för
barn med astma eller allergi.
För dig som arbetar inom barn- och ungdomsmedicin:
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5477.pdf?issuusl=ignore
Exempel på arbetsbeskrivning och ansvar:
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5478.pdf?issuusl=ignore
För dig som arbetar inom kommunal verksamhet:
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5483.pdf?issuusl=ignore
För dig som arbetar inom slutenvård eller på vuxenakutmottagning:
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5481.pdf?issuusl=ignore
För dig som arbetar inom specialiserad öppenvård för vuxna:
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5482.pdf?issuusl=ignore
Möten med mening
Vårdanalys 2018, 130 s.
Rapporten är en analys av svenska patienters erfarenheter av vården. Man har undersökt om
patienternas erfarenheter av möten med vården skiljer sig åt utifrån faktorer så som till
exempel ålder, kön, inkomst, utbildning och självskattad hälsa. Om patienternas erfarenheter
av vården är beroende av att man träffar samma personal i vården eller inte så som fast
läkarkontakt har också studerats.
https://www.vardanalys.se/wp-content/uploads/2018/12/2018-12-moten-med-mening-web.pdf
Nära vård i Borgholm
SKL 2018, 32 s.
Skriften beskriver det som kommit att kallas Borgholmsmodellen, ett arbetssätt som
utvecklats på Borgholms hälsocentral. Arbetssättet är utformat efter patientens behov och är
en sömlös vårdkedja och har gett resultatet att patienter känner sig tryggare med en nära vård
och arbetsmiljön har förbättrats. Från att ha fått sämst resultat i den nationella
medarbetarenkäten i Landstinget i Kalmar län 2013 fick man med det nya arbetssättet bäst
resultat av alla arbetsplatser i Landstinget två år senare.
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-694-0.pdf?issuusl=ignore
Proaktiv vård av sköra äldre: För dig som arbetar i primärvården
SKL 2018, 24 s.
En verktygslåda för personal inom primärvården som arbetar med vård av sköra äldre
personer. Den ska underlätta att tidigt identifiera sköra äldre och då kunna jobba proaktivt,
exempel finns också på hur verksamheter jobbar med detta.
Materialet till verktygslådan är framtaget av arbetsgruppen Sköra äldre i det Nationella
programrådet för primärvård.
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-696-4.pdf?issuusl=ignore
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Juridik
Kompetensutveckling i försäkringsmedicin - Vägledningar för planering, ledning och
styrning
SKL 2018, 36 s.
Rapporten är riktade till olika personalgrupper inom hälso- och sjukvården och i den finns sju
vägledningar för kompetensutveckling inom försäkringsmedicin. För läkare finns vägledning
för grundutbildning, allmäntjänstgöring, specialiseringstjänstgöring, specialistkompetenta och
medicinskt sakkunniga. Vidare finns en vägledning för personal inom funktion och
koordinering och en för övrig personal.
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-662-9.pdf?issuusl=ignore
På väg
Vårdanalys 2018, 164 s.
Rapporten är en delredovisning av uppdraget med att utvärdera genomförandet av den nya
lagen: lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612).
Här redovisas en kartläggning av nuläget, som kommer ligga till grund för den fortsatta
uppföljningen. Det är enligt Vårdanalys ännu för tidigt för att dra några slutsatser om
effekterna av lagen eller dess ändamålsenlighet, slutredovisning kommer i april 2020.
https://www.vardanalys.se/wp-content/uploads/2018/11/2018-11-pa-vag-vf-web.pdf

Statistik
Skador inom psykiatrisk vård: Markörbaserad journalgranskning
SKL 2018, 43 s.
Rapporten redovisar resultaten av den markörbaserade journalgranskning inom psykiatrisk
vård som genomfördes av samtliga Sveriges landsting/regioner i samarbete med SKL 2017.
Undersökningen omfattade ca 2 700 journaler och visar på skador, vårdskador och
kvalitetsbrister på inom allmän vuxenpsykiatri och rättspsykiatri i Sverige.
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-646-9.pdf?issuusl=ignore

Övrigt
Definitioner, mål, ramverk och uppföljningssystem för miljörelaterad hälsa
Folkhälsomyndigheten 2018
I rapporten finns relevanta definitioner och en sammanställning av de olika mål och
policyramverk som har att göra med till miljörelaterad hälsa på både nationell och
internationell nivå. I rapporten har man också samlat de uppföljningssystem som finns för
miljörelaterad hälsa i Sverige i dag.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/d/definitionermal-ramverk-och-uppfoljningssystem-for-miljorelaterad-halsa-/
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En akut bild av Sverige
Vårdanalys 2018, 240 s.
Rapporten är en kartläggning av akutsjukvården i Sverige och fokuserar främst på
hur den organiseras på akutsjukhus. Frågeställningar som ligger till grund för rapporten är
bland annat:
Vilken akut vård kan patienter få på sitt närmaste sjukhus? Hur långa resetider
har befolkningen till närmaste akutsjukhus? Hur styr ambulanssjukvården
patienterna vid olika allvarliga tillstånd?
https://www.vardanalys.se/rapporter/en-akut-bild-av-sverige/
Hiv- och STI-prevention och sexuell och reproduktiv hälsa för migranter
Folkhälsomyndigheten, 2018, 68 s.
Litteraturöversikt från folkhälsomyndigheten som sammanfattar det aktuella kunskapsläget
om hiv- och STI-preventiva insatser riktade till migranter. Forskningen på området är
begränsad vad gäller både mängd och kvalitet på studierna och en majoritet av dem är studier
från USA. I litteraturöversikten menar man att det finns ett behov av interventionsforskning
inom hiv- och STI-prevention riktad till migranter i Sverige och i övriga Europa och att
vetenskapliga metoder i högre grad behöver användas för att utvärdera de genomförda
insatserna.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hiv--och-stiprevention-och-sexuell-och-reproduktiv-halsa-for-migranter/
Hälsokommunikation i det nya medielandskapet
Folkhälsomyndigheten 2018, 124 s.
En sammanställning av kunskapsläget inom forskningsområdet hälsokommunikation både
internationellt och i Sverige mellan åren 2010–2016.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publiceratmaterial/publikationsarkiv/h/halsokommunik
ation-i-det-nya-medielandskapet/
Kol och astma diagnostik
SKL 2018, 5 dokument
En serie dokument för stöd vid Kol- och astma-diagnostik.
Allergiutredning vid astma:
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5475.pdf?issuusl=ignore
Astmadiagnostik för vuxna och barn:
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5476.pdf?issuusl=ignore
KOL-diagnostik:
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5472.pdf?issuusl=ignore
Lathund för tolkning av spirometri med reversibilitetstest:
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5473.pdf?issuusl=ignore
Screeningundersökning med FEV1/FEV6 av individer med misstänkt KOL:
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5474.pdf?issuusl=ignore
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Motiverande samtal med unga om sexuell hälsa
Folkhälsomyndigheten 2018, 73 s.
Rapporten är en kartläggande litteraturöversikt som handlar om motiverande samtal bland
unga och unga vuxna gällande hivprevention samt sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter. Rapporten baseras på en granskning och bedömning från 2016 av vetenskaplig
litteratur på ämnet.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/75bd265cb980499eb5c3b4f53698e0d0/m
otiverande-samtal-unga-sexuell-halsa-18102-webb-2.pdf
Nulägesbeskrivning 2018 av området hälsa i strategin för romsk inkludering
Folkhälsomyndigheten 2018, 41 s.
Det övergripande målet i strategin för romsk inkludering är att den rom som fyller 20 år 2032
ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som inte är. I denna rapport beskriver
Folkhälsomyndigheten de hälsofrämjande insatser som genomförs för romer i de före detta
pilotkommunerna Göteborg, Helsingborg, Linköping, Luleå och Malmö, och i de nuvarande
utvecklingskommunerna Borås, Haninge, Stockholm, Gävle och Uppsala. Man föreslår också
utvecklingsåtgärder för att uppnå regeringens mål med strategin.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/e2ba59a8de8844a3ab055bb993ea4175/n
ulagesbeskrivning-omradet-halsa-strategin-romsk-inkludering-18077.pdf
Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper
Folkhälsomyndigheten 2018, 22 s.
Fjärde revideringen av Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper
I rekommendationerna finns information om vilka som bör vaccineras, dosering och annan
information om influensa. Ett nytt avsnitt om prioritering vid vaccinbrist har tillkommit sedan
förra revideringen och även uppdaterad åldersgräns för ett tetravalent vaccin och ny föreskrift
från Socialstyrelsens gällande behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera
läkemedel.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/af9f68e3cb324aaf818f8e7d53132090/rek
ommendationer-influensavaccination-riskgrupper-18117.pdf
Samspel för hälsa - Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och
sjukförsäkring
Statens Offentliga Utredningar SOU 2018:80, 354 s.
Utredningens uppdrag handlar om att utforska former för ekonomiskt samspel mellan
sjukförsäkringen och hälso- och sjukvården som stöder långsiktig och bred kvalitetshöjande
utveckling i det försäkringsmedicinska arbetet och som kan minska sjukfrånvaro.
http://www.sou.gov.se/wpcontent/uploads/2018/11/SOU_2018_80_web.pdf?bcsi_scan_448317071daca6d7=1
Sponsring med eftertanke?
Vårdanalys 2018:7, 104 s.
I denna rapport har Vårdanalys kartlagt sponsring, dess förekomst, former och konsekvenser,
inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Man kommer bland annat fram till att det är
svårt att kartlägga då det saknas strukturerade uppgifter om sponsring, men dess förekomst
upplevs av verksamheterna som låg. Det skulle enligt Vårdanalys behövas mer kunskap om
fördelar och risker av sponsring och ökad transparens om förekomsten.
https://www.vardanalys.se/wp-content/uploads/2018/09/2018-7-sponsring-med-eftertankeweb.pdf
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Trivalenta och tetravalenta vacciner mot säsongsinfluensa
Folkhälsomyndigheten 2018, 31 s.
Kunskapssammanställning som sammanfattar Folkhälsomyndighetens litteraturöversikt om
vaccinernas skyddseffekt och hälsoekonomi för trivalenta och tetravalenta inaktiverade
influensavacciner, samt tetravalenta levande attenuerade influensavacciner.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/49ee4e08ef934f37a506be6ba3ad8318/tri
valenta-tetravalenta-vaccin-sasongsinfluensa-18078.pdf
Utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och
sjukvårdsutbildningar.
SOU 2018:77, 601 s.
Framtidens specialistsjuksköterska: ny roll, nya möjligheter: betänkande / av Utredningen om
specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar. I
utredningen förordas att specialistsjuksköterskeexamen fortsatt ska vara på avancerad nivå
men ha tre fasta inriktningar (anestesisjukvård, intensivvård och operationssjukvård), i stället
för dagens elva.
https://www.regeringen.se/4ab6f6/contentassets/6f67c0e786f0491899a98579a002508c/framti
dens-specialistsjukskoterska--ny-roll-nya-mojligheter-sou-201877
Finns även som bok på sjukhusbiblioteket.
Vaccinationsprogram för barn - En kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal
Folkhälsomyndigheten 2018, 332 s.
Bokens syfte är att tillhandahålla information om sjukdomar, vacciner, om den avvägning
som gör att samhället erbjuder vaccinationsprogram, och om hur det fungerar och följs upp.
Den är främst till för personal inom barnhälsovården och elevhälsan, och annan vårdpersonal,
men kan även läsas av föräldrar.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/9b0c23490ceb401ba3d0a094a567f6cb/va
ccination-av-barn-det-svenska-vaccinationsprogrammet-2008-126-9.pdf
Öppna jämförelser - Miljöarbetet i regioner och landsting 2018
SKL 2018, 52 s.
Rapport om landstingens och regionernas milöarbeta under åren 2009-2017.
Resultaten visar bland annat att förnybart drivmedel i kollektivtrafiken har fördubblats och
ekologiska livsmedel tredubblats. Det finns dock fortfarande stora skillnader mellan
landstingen och regioner vad gäller miljöarbetet.
Landstinget i Värmland har bland annat näst lägst energianvändning i verksamhetsloker och
har 80% förnybara drivmedel i kollektivtrafiken.
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-702-2.pdf?issuusl=ignore
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