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HTA-rapporter
Behandling med tyngder på fötter/vader vid idiopatisk tågång hos barn
Metodrådet Region Stockholm – Gotland, HTA-yttrande 2019:52, 3 s.
Frågeställning: Är behandling med tyngder på fötterna effektiv vid tillståndet idiopatisk
tågång hos barn?
Svar i korthet: Inga studier som studerat frågeställningen identifierades.
https://www.vardgivarguiden.se/globalassets/utbildning-ochutveckling/vardutveckling/hta/hta-yttrande/yttrande-2019_52-tagang-och-tyngder.pdf
Effectiveness and safety of microsurgical testicular sperm extraction in infertile men with
non-obstructive azoospermia
[Effektivitet och säkerhet av mikrokirurgisk testikelspermaextraktion hos infertila män
med icke-obstruktiv azoospermi]
HTA-Rapport 2019:108, Region Västra Götaland HTA-Centrum, 43 s.
Frågeställning: Är mikro-TESE, jämfört med TESA, hos män med NOA en säker och effektiv
metod att hitta spermier att använda vid provrörsbefruktning för att nå graviditet och
födsel? Är mikro-TESE en tillräckligt effektiv och säker metod att hitta spermier hos män där
TESA misslyckats?
Svar i korthet: Litteratursökningen resulterade i att en kohortstudie som jämförde MikroTESE med TESA och 19 fallserier identifierades. Granskningen av dessa studier visade att
frekvensen utbyte av spermier kan vara högre med mikro-TESE jämfört med TESA och att
komplikationerna vid mikro-TESE tenderade att vara av mindre allvarlig art och förekom i
noll till nio procent av fallen i fallserierna.
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesS
tore/4d3efc2b-fcc3-4a89-9897-5d967d8072b9/HTA-rapport%20m_TESE%202019-0711%20inkl%20appendix.pdf?a=false&guest=true
Effectiveness of laminar versus turbulent airflow in operating theaters, with regard to risk
for postoperative surgical infections
[Effekten av laminär jämfört med turbulent ventilation i operationssalar, avseende risk för
postoperativa infektioner]
HTA-Rapport 2019:109, Region Västra Götaland HTA-Centrum, 62 s.
Frågeställning: Är användning av laminärt luftflöde (LAF) på operationssalar, jämfört med
andra ventilationssystem, associerat med minskad risk för mortalitet, allvarliga
postoperativa infektioner, andra postoperativa infektioner eller med reducerad
koncentration av bakteriekolonibildande partiklar (CFUs) samlade från luft i
operationsområdet?
Svar i korthet: 33 studier baserade på över en million operationer varav 28 kohortstudier och
fem systematiska översikter/HTA rapporter identifierades. För utfallet allvarliga
postoperativa sårinfektioner fanns i subgruppen traumaortopedi en signifikant ökad risk i
operationssalar med LAF. För övriga utfall och subgrupper sågs inga signifikanta skillnader.
LAF var dock associerad med en tydlig reduktion av koncentrationen av (CFUs) i
operationssalsluft.
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https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesS
tore/22bfbd97-1bc4-4419-b626-ca5f3a18ef0a/Rapport%20Lamina%cc%88r%202019-0712%20inkl%20appendix.pdf?a=false&guest=true
Värdet av endoskopi och videofluoroskopi i diagnostiken av sväljningsbesvär
Metodrådet i Sydöstra sjukvårdsregionen 2019, 39 s.
Frågeställning: Vilket kliniskt värde och/eller vilken diagnostisk precision (sensitivitet och
specificitet) har endoskopi och/eller videofluoroskopi i diagnostiken av sväljningsdysfunktion
hos patienter med sväljningsbesvär jämfört med andra diagnostiska metoder?
Svar i korthet: Det finns enligt metodrådet flera diagnostiska studier med medelhög eller hög
studiekvalitet som visar att båda undersökningsmetoderna har likvärdig enighet mellan olika
bedömare och vid upprepade bedömningar. Informationen från undersökningarna kan också
komplettera varandra. 13 studier finns inkluderade i svaret.
https://vardgivare.skane.se/siteassets/3.-kompetens-ochutveckling/sakkunniggrupper/hta/utlatanden/2019/utlatande-vardet-av-endoskopi-ochvideofluoroskopi-i-diagnostiken-av-svaljningsbesvar.pdf

SBU-rapporter
Optimering av hjärtsviktsbehandling genom upprepade mätningar av natriuretiska
peptider
SBU:s upplysningstjänst 2019 11 s.
Frågeställning: Finns det för hjärtsviktspatienter i öppenvård evidens för att tillägg av
upprepade mätningar av natriuretiska peptider förbättrar utfall som till exempel ett minskat
återintag på sjukhus och en ökad livskvalitet jämfört med enbart vård och behandling enligt
kliniska riktlinjer?
Svar i korthet: Två systematiska översikter finns inkluderade i svaret. Författarna till den ena
översikten drog slutsatsen att monitorering av natriuretiska peptider hos patienter med akut
eller kronisk hjärtsvikt inte medför ytterligare nytta för de utfallsmåtten total mortalitet eller
minskat återintag på sjukhus. Författarna till den andra översikten drog slutsatsen att
guidning av hjärtsviktsbehandling med natriuretiska peptider inte reducerade mortalitet
men reducerade hjärtsviktsrelaterad inläggning och vård på sjukhus, dock bedömdes
tillförlitligheten till resultaten som låg eller mycket låg beroende på stora metodologiska
skillnader.
https://www.sbu.se/contentassets/29440c9baea644e986ee308575cfa499/optimering_hjart
sviktsbehandling_upprepade_matningar_natriuretiska_peptider.pdf

Ledarskap/Organisation
Konsulterna : kampen om Karolinska
Av Gustafsson, Anna, Mondial 2019, 414 s.
Värdebaserad vård, lovar konsultfirman BCG, ska revolutionera hela sjukvården och göra
Karolinska till en världsomtalad pionjär. Men efter en rad avslöjanden om enorma
fakturabelopp och misstänkta intressekonflikter avslutar sjukhuset samarbetet med
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konsulterna. Karolinska tvingas hantera hål i budgeten, massflykt av anställda och patienter
som dör i växande operationsköer.
Sjukhus med arbetsglädje : så skapas det
Av Nihlén, Charlie, Samhällsförlaget 2019, 94 s.
Läkaren Charlie Nihlén, med 40 års erfarenhet som läkare och chef i sjukvården, beskriver i
denna bok hur det kan gå till att skapa ett sjukhus med arbetsglädje. Han ger i boken
konkreta exempel på hur man kan ta vara på medarbetarnas kompetens och engagemang,
ge dem mer inflytande och som effekt få kortare vårdköer och nöjdare patienter.

Statistik
Infektioner och antibiotika hos äldre på särskilt boende – resultat från Svenska HALT 2018
Folkhälsomyndigheten 2019
En sammanställning av 2018 års mätning av vårdrelaterade infektioner,
antibiotikaanvändning och riskfaktorer hos personer som bor på särskilt boende i Sverige.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/i/infektioneroch-antibiotika-hos-aldre-pa-sarskilt-boende/

Övrigt
Gäller LOU vid hyra av lokal? Tips och råd
SKL 2019, 73 s.
Upphandlande myndigheter som ska hyra lokaler behöver beakta lagen om offentlig
upphandling (LOU), SKL har här skapat vägledning som ett stöd vilken förtydligar olika
alternativa handlingsalternativ inför en lokalanskaffning. Skriften är också tänkt som ett
diskussionsunderlag och argumentationsstöd. Vägledningen riktar sig i främst till
upphandlare och fastighetsorganisationer som ansvarar för inhyrning av verksamhetslokaler
inom kommuner och regioner.
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-737-4.pdf?issuusl=ignore
Insatser via företagshälsovården för att förebygga eller minska psykisk ohälsa
Folkhälsomyndigheten 2019, 64 s.
En litteraturöversikt från Folkhälsomyndigheten som sammanfattar forskning om insatser
som getts av företagshälsovården i syfte att förebygga eller minska psykisk ohälsa bland
anställda. Översikten visar bland annat att kunskapsläget är oklart när det gäller
förebyggande insatser och insatser till anställda som löper risk att utveckla psykisk ohälsa
eller att bli sjukskrivna. Vad gäller rehabiliterande insatser till anställda som är sjukskrivna
för psykisk ohälsa visar det vetenskapliga underlaget att problemlösningsbaserade samtal
och kognitiv beteendeterapi kan minska sjukskrivning och/eller kan skynda på återgång i
arbete.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/730857a9f0fd405ab5c8aad3db37b25
3/insatser-foretagshalsovarden-forebygga-minska-psykisk-ohalsa.pdf
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Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland!
Arvika: 0570-71 20 75
sjukhusbiblioteket.arvika@regionvarmland.se
Karlstad: 054-61 51 44
sjukhusbiblioteket.karlstad@regionvarmland.se
Torsby: 0560–47405
sjukhusbiblioteket.torsby@regionvarmland.se
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