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SBU
Insatser inom området funktionstillstånd och funktionshinder
SBU Skrifter och faktablad, 2019, 4 s.
Faktablad från SBU som visar på vilka lagar, regler och rättigheter som skall följas vid insatser inom
området funktionstillstånd och funktionshinder.
https://www.sbu.se/contentassets/c98913c5f22b457791e7822e62344c84/insatser-inom-omradetfunktionstillstand-och-funktionshinder2.pdf

Ledarskap
Att bygga en robust samarbetskultur
Av Carlson, Helén m.fl. (2019) 208 s.
Boken handlar om hur man bygger en sund organisationskultur och därmed förebygger
destruktiva konflikter på arbetsplatsen. Man ska se till att det är lätt för alla att samarbeta
med varandra och att lösa de problem som uppstår, det rör sig om ett långsiktigt arbete
snarare än snabba lösningar.
OBM-boken : psykologi för ledare
Av Andersson, Leif E (2019)
Författaren är psykolog och förespråkar OBM (Organizational Behavior Management).
OBM är en ledarskapsmodell där fokus ska ligga på det konkreta och inte på det abstrakta.
Andersson skriver i boken bland annat om orsaker till att det blir problem i grupper och
organisationer, människors motiv, konsekvenser av beteenden och förändringsarbete. Han
tar också upp bland annat feedback, bekräftelse, lärande, chefsroller och visar på flera
konkreta situationer och praktiska exempel.
Tillit: en ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor
Av Bringselius, Louise (2018), 117 s.
Tillit är en ledningsfilosofi som bygger på att medarbetare har förmågan att utföra ett bra
arbete utan detaljstyrning uppifrån och att organisationens viktigaste uppdrag är att skapa
förutsättningar som utgår från behoven i mötet mellan medarbetare och medborgare.
Författaren menar att detaljstyrning både leder till att motivation och arbetsglädje minskar
och till sämre tjänster till kunderna.
Åt samma håll
Vårdanalys 2019:3, 94 s.
I rapporten redovisar myndigheten för vård- och omsorgsanalys regeringsuppdraget de fått
att ta fram ett underlag till ett nationellt program för samordning av ledarskapsfrågor i
hälso- och sjukvården. Enligt myndigheten står hälso- och sjukvården inför stora
omställningar samtidigt som de ekonomiska resurserna är begränsade, och chefer är viktiga
för att dessa omställningar ska kunna genomföras. I rapporten har man kommit fram till tre
huvudområden där nationella insatser kan bidra till att stärka ledarskapet:
• ökad kapacitet för systemutveckling, förändringsledning och personcentrering
• en mer kunskapsbaserad ledarskapsutveckling
• ökad attraktivitet för ledarskap.
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https://www.vardanalys.se/wp-content/uploads/2019/04/2019-3-Åt-samma-håll-web.pdf

Statistik
Barns och ungas rörelsemönster
Folkhälsomyndigheten 2019, 16 s.
Rapporten visar på barn och ungas rörelsemönster och baseras på en undersökning som
gjorts där 11-, 13- och 15-åringar fick ha på sig aktivitetsmätare.
Bland annat kom man fram till att inaktivitet ökar med åldern, från 67 procent inaktiv tid för
11-åringar jämfört med 75 procent för 15-åringar. Flickor är mindre aktiva än pojkar och
barnen som skattar sin hälsa som god är mer fysiskt aktiva än de som skattar sin hälsa som
dålig.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/barns-ochungas-rorelsemonster/
Jämförelse av kostnader inom specialiserad psykiatrisk vård
SKL 2019, 82 s.
Rapporten visar jämförelser av kostnader och kvalitet inom specialiserad psykiatrisk vård och
man har utgått från databasen Kostnad Per Patient. Fokus för rapporten har varit
diagnoserna unipolär depression, bipolära sjukdomar, ångest och psykotiska sjukdomar.
Jämförelserna visar bland annat att det finns stora regionala skillnader, men också att höga
kostnader inte är liktydigt med hög vårdkvalitet.
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-725-1.pdf?issuusl=ignore

Övrigt
Ekonomirapporten, maj 2019
SKL 2019, 76 s.
Rapporten visar regionernas och kommunernas ekonomiska situation
samt den samhällsekonomiska utvecklingen fram till år 2022. Det ser enligt SKL inte positivt
ut framöver, bland annat förväntas den ekonomiska tillväxten att bromsa
och skatteunderlagets utveckling blir svagare än de senaste åren.
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-547-9.pdf?issuusl=ignore
Förebygga suicid i fysisk miljö
SKL 2019, 84 s.
Skriften är tänkt som en inspiration för kommuner och andra aktörer att planera och åtgärda
den fysiska miljön med syfte att förebygga suicid.
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-777-0.pdf?issuusl=ignore
Hälsoeffekter av buller och höga ljudnivåer
Folkhälsomyndigheten 2019, 19 s.

Sjukhusbiblioteken

20190531

I skriften ges en genomgång av de vanligaste hälsoeffekterna av exponering för olika ljud och
buller. Den kan användas som ett kunskapsstöd för de som vill veta mer om hur buller och
höga ljudnivåer kan påverka människors hälsa, till exempel genom hörselskador,
sömnstörningar, försämrad inlärning och prestation med mera.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publiceratmaterial/publikationsarkiv/h/halsoeffekter-av-buller-och-hoga-ljudnivaer/
Kartläggning av insatser som syftar till att minska stigma om psykisk ohälsa
Folkhälsomyndigheten 2019, 32 s.
Syftet med rapporten är att ta reda på hur insatser brukar utformas när man vill minska
allmänhetens stigma kring psykisk ohälsa och suicid och hur dessa utvärderas.
För att studera detta har man genomfört en litteraturöversikt över grå litteratur och funnit
22 olika källor varav 8 internationella sammanställningar och 14 interventionsrapporter
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/72451f9dc23048638948d56e2599b0b
d/kartlaggning-insatser-syftar-minska-stigma-psykisk-ohalsa-19014.pdf
Medborgardialog
SKL 2019
Skriftserie från SKL om medborgardialog och modeller för detta inom olika frågor.
Tre skrifter:
Medborgardialog i styrning
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/medborgardialog-i-styrning.html
Medborgardialog i komplexa frågor
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/medborgardialog-i-komplexa-fragor.html
Medborgarbudget
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/medborgarbudget.html
Psykisk hälsa och suicidprevention. Lägesrapport 2018
Folkhälsomyndigheten 2019, 56 s.
Rapporten är en lägesbeskrivning av området psykisk hälsa och suicidprevention under 2018.
Både Folkhälsomyndighetens arbete och det arbete som genomförts av andra myndigheter
och aktörer inom området beskrivs. Rapporten innehåller också aktuell statistik kring psykisk
hälsa och suicidprevention.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/49e2c585bddc480798d89683650ca67
d/psykisk-halsa-suicidprevention-lagesrapport-2018-19006.pdf
Rekommendation för handläggning av misstänkta fall av zikavirus
Folkhälsomyndigheten 2019, 25 s.
Skriften sammanfattar kunskapsläget gällande zikavirus och de
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rekommendationer som finns från internationella hälsovårdsmyndigheter. Syftet är att
rekommendationerna ska vara en vägledning för vårdgivares handläggning av fall då
infektion med zikavirus misstänks.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a7aa3fd5587a4bde8bfd6a877cdc10f3
/handlaggning-misstankt-zikavirusinfektion.pdf
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