Nya rapporter och
utredningar inom området
hälso- och sjukvård samt
böcker om organisation
och ledarskap
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aktuella ämnesområden som patientinflytande
och e-hälsa
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markerat i listan med länkadress. Du kan också prenumerera på
denna lista via mail.

Sjukhusbiblioteken

20190409

SBU
Diagnosmetoder och psykoterapier för barn som baseras på lek
SBU:s Upplysningstjänst 2019, 6 s.
Frågeställningar: Finns det någon forskning som visar om diagnosmetoder som baseras på
tolkning av lek är tillförlitliga?
Finns det någon forskning om hur lekterapier påverkar psykisk hälsa?
Svar i korthet: Upplysningstjänsten fann inga studier som kan besvara frågan om
diagnosmetoder som baseras på lek är tillförlitliga.
En systematisk översikt som handlar om hur lekterapi påverkar psykisk hälsa återfanns,
översiktens författare menar dock på att de flesta studier som ingår i översikten hade
vetenskapliga brister.
https://www.sbu.se/contentassets/b149fef9911e4611a992409171897813/diagnosmetoder
_psykoterapier_barn_baseras_lek.pdf
Strukturerad övergång från barn- till vuxendiabetesvård för unga med typ 1-diabetes
SBU:s Upplysningstjänst 2019, 13 s.
Frågeställning: Vilken effekt har en strukturerad transitionsvård mellan barn- och
vuxendiabetesvård för unga med diabetes typ 1?
Svar i korthet: Nio systematiska översikter identifierades. I flera utav översikterna drar
författarna slutsatsen att strukturerad transitionsvård kan ha positiva effekter på glykemisk
kontroll och anpassningen till vuxenvård. Studierna som ingick i översikterna var till största
del observationsstudier och deskriptiva studier, det fanns få randomiserade kontrollerade
studier på ämnet.
https://www.sbu.se/contentassets/64d2ae9495c647cb9988daf6dbb99099/struktureradovergang-fran-barn-till-vuxendiabetesvard-for-unga-med-typ-1-diabetes.pdf
Test av kognitiva funktioner vid bedömning av körkortslämplighet
SBU:s Upplysningstjänst 2019, 11 s.
Frågeställning: Vilka evidensbaserade metoder eller instrument (kognitiva test) finns för
bedömning av körkortslämplighet hos personer med demens eller andra
kognitiva funktionsnedsättningar?
Svar i korthet: tre systematiska översikter identifierades. Översikternas författare menar på
att det är svårt att jämföra de tester som finns och även svårt att se om ett visst test är
tillförlitligt bl.a. på grund av variationer i utfallsmått och tröskelvärden. Författarna menar
också att det inte finns ett enskilt test som kan bedöma körförmåga utan att man måste
kombinera flera olika sorters test.
https://www.sbu.se/contentassets/83d8605716e949ee8d0deea2231cb1b4/test_kognitiva_f
unktioner_bedomning_korkortslamplighet.pdf
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Åtgärder vid sten i de djupa gallgångarna
SBU Utvärderar 2019, 81 s.
Syfte: Att bedöma det vetenskapliga underlaget för åtgärder vid sten i de djupa gallgångarna
Slutsatser i urval: Om bukspottkörteln är akut inflammerad kan det vara bättre att tidigt
avlägsna sten i gallgångarna, det finns ingen forskning som tydligt visar om det är bättre att
åtgärda sten direkt, eller att göra det i ett senare skede, för patienter som också
har gallgångsinflammation. För de patienter där operation kan medföra en stor hälsorisk
saknas underlag för att avgöra om det är bra att ta bort gallblåsan samtidigt som man tar
bort sten i de djupa gallgångarna.
https://www.sbu.se/contentassets/9fa7c673fb1a4fb9972e8feaabeaad59/atgarder_sten_dju
pa_gallgangarna.pdf

Ledarskap
Nya perspektiv på organisation och ledarskap.
Av Lee G. Bolman & Terrence E. Deal. 6. uppl., 520 s.
En klassiker inom organisationsområdet i ny upplaga. Bokensförfattarna tillämpar fyra
grundläggande teoretiska perspektiv på organisation och ledarskap: det strukturella
perspektivet, human Resource-perspektivet, det politiska perspektivet och det symboliska
perspektivet.
Sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling
SKL 2019, 28 s.
Skriften riktar sig till arbetsgivare och syftar till att tydliggöra skillnader och likheter mellan
arbetsmiljölagen, diskrimineringslagen och att arbetsgivare ska veta vilket ansvar de har
utifrån de båda regelverken. Skriften är i indelad i fyra delar; Kränkande särbehandling,
Trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier enligt diskrimineringslagen,
Gemensamma utgångspunkter i arbetsmiljö- och diskrimineringslagen och en fjärde del som
sammanställer de vanligaste frågorna på området.
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-719-0.pdf?issuusl=ignore

Statistik
Den svenska narkotikasituationen
Folkhälsomyndigheten 2019, 22 s.
I rapporten sammanfattar folkhälsomyndigheten delar av 2017 års data till EU:s
narkotikabyrå och redovisar även åtgärder för att förebygga
narkotikarelaterade dödsfall och statistik kring användning av cannabis och nya psykoaktiva
substanser.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/d/densvenska-narkotikasituationen/?pub=57752
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Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018
SKL 2019, 48 s.
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som genomförs årligen och
syftar till att ta reda på hur befolkningens ser på hälso- och sjukvården i Sverige.
Sammantaget anser cirka 80% att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver, och
cirka 60% har stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården som helhet i den
egna regionen, Värmland låg på samma snitt som övriga befolkningen i de båda frågorna.
Vad gäller förtroendet för hälso-/vårdcentraler i sin region ligger värmlänningarna ca 7%
under snittet i Sverige och det var även lägst andel i Värmland av alla regioner som ansåg att
väntetiderna till hälso-/vårdcentraler är rimliga.
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-769-5.pdf?issuusl=ignore
Medlemsenkät folkhälsa 2018
SKL 2019, 40 s.
2018 gjorde SKL en uppföljning på enkätundersökningen från 2014 angående regioners och
kommuners folkhälsoarbete. Syfte med undersökningen var att ta reda på vilket stöd som
kommunerna och regionerna vill ha av SKL.
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-715-2.pdf?issuusl=ignore

Övrigt
Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård
Folkhälsomyndigheten 2019, 56 s.
En broschyr som tagits fram i samarbete mellan Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket
och Nationell arbetsgrupp Strama och innehåller sammanfattningar av
behandlingsrekommendationer var vanliga infektioner inom öppenvården.
Sammanfattningarna syftar till att fungera som ett beslutsstöd för vården. Broschyren
innehåller också två avsnitt för allvarliga tecken på infektioner, ett avsnitt gällande barn och
ett gällande vuxna. Fullständiga behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner finns
på Läkemedelsverkets hemsida.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/246aa17721b44c5380a0117f6d0aba4
0/behandlingsrekommendationer-oppenvard.pdf
Erfarenheter av utbildningarna Första hjälpen till psykisk hälsa och Psykisk livräddning
Folkhälsomyndigheten 2019, 35 s.
Rapporten syftar till att ta visa på hur personalen inom vård, stöd och service som
genomgått utbildningarna Första hjälpen till psykisk hälsa eller Psykisk livräddning beskriver
sina erfarenheter av att möta personer med psykisk ohälsa och vilken nytta de haft av
utbildningarna. Resultaten från studien som visas i rapporten visar bland annat på att
deltagarnas beredskap att ingripa och ge stöd till en person som mår psykiskt dåligt kan ha
förbättrats. De upplevde även att utbildningen gett dem nya verktyg, bland annat betydelsen
av att lyssna till den drabbade och hur man agerar i akuta situationer.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/96e327e2b2fd42d2b36e7129a0684d9
9/erfarenhet-utbildning-psykisk-livraddning.pdf
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Jämlik hälsa i Norden: En rapport från konferensen Health Equity in the Nordic Region,
Stockholm 2018
Nordens välfärdscenter 2019, 30 s.
I rapporten finns referat från presentationerna på konferensen Health Equity in the Nordic
Region vilken arrangerades i Stockholm november 2018 av Nordens välfärdscenter.
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1297787/FULLTEXT01.pdf
Hälsa som drivkraft i miljömålen och för hållbar utveckling. Behov och förslag till åtgärder
Folkhälsomyndigheten 2019, 31 s.
Rapporten är den tredje och sista publikationen från samverkansåtgärden "Hälsa som
drivkraft i miljömålen och för hållbar utveckling".
I rapporten har de diskussioner som förts mellan de samverkande aktörerna sammanställts
och den visar på identifierade behov och ger förslag på hur arbetet med miljörelaterad hälsa
kan förbättras.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/5d7da7bac536476f80986bac5ce6766
c/halsa-drivkraft-miljomalen-hallbar-utveckling-behov-forslag-atgarder-18064-webb.pdf
Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog
SOU 2019:15, 642 s.
Utredningens syfte har varit att kartlägga och lämna förslag i frågor om ökat
patientinflytande och patientsäkerhet inom annan vård och behandling än den som bedrivs
inom den etablerade vården.
https://www.regeringen.se/4961ee/contentassets/75e0d769c4be49f8b2accc1a4cb5451e/k
omplementar-och-alternativ-medicin-och-vard---sakerhet-kunskap-dialog-sou-2019_15.pdf
Med örat mot marken
Vårdanalys rapport 2019:2, del 1 156 s., del 2 68 s.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys lämnar i denna rapport förslag på hur den
nationella uppföljningen av hälso- och sjukvården kan utvecklas ur ett patient- och
medborgarperspektiv, för att bättre kunna följa vårdens kvalitet och jämlikhet. Rapporten är
delad i två delar del ett heter Angreppssätt och utgångspunkter och del två Förslag på
nationell uppföljning av hälso- och sjukvården
https://www.vardanalys.se/rapporter/med-orat-mot-marken/
Stegvis skillnad
Vårdanalys rapport 2019:1, 96 s.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har i uppdrag från regeringen utvärderat
PrevenTell; en hjälptelefon som med finansiering från regeringen och riktar sig till personer
med riskfyllt sexuellt beteende. I denna rapport redovisas resultaten från utvärderingen.
https://www.vardanalys.se/wp-content/uploads/2019/03/2019-1-Stegvis-skillnad-web.pdf
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