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Covid-19
Antigentester vid påvisning av covid-19
Folkhälsomyndigheten 2020, 15 s.
Vägledning för vilka prestandakrav som rekommenderas för de antigentester som utvärderas för
kliniskt bruk. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att antigentester inte används ensamt för
kliniskt bruk innan de genomgått omfattande utvärderingar för möjliga användningsområden.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Undersökning avseende förekomsten av covid-19 i Sverige 24–28 augusti och 21–25 september
2020
Folkhälsomyndigheten 2020, 29 s.
Rapport om två nationella stickprovsundersökningar som genomförts och vilka visade att ingen
av de slumpvis utvalda deltagarna bar på SARS-CoV-2 i övre luftvägarna 24–28 augusti och 21–25
september.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Förslag till åtgärder inom vissa av socialtjänstens verksamheter vid smittspridning av covid-19
Folkhälsomyndigheten 2020, 33s.
I rapporten redovisar Folkhälsomyndigheten sitt regeringsuppdrag att undersöka behovet av
föreskrifter för att minska risken för att smitta sprider sig inom socialtjänstens verksamheter.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Vägledning för analys av covid-19
Folkhälsomyndigheten 2020, 31 s.
Dokumentet riktar sig främst till intressenter som i dagsläget inte arbetar med uppdrag inom
hälso- och sjukvården. Syftet är att fungera som ett stöd vid uppstart av en verksamhet för
analys av covid-19. Syftar framförallt till att uppmärksamma vilka som enligt
Folkhälsomyndigheten är de viktigaste legala kraven samt även ge en kortfattad introduktion till
aktuell författning.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga
Folkhälsomyndigheten 2020, 14 s.
En vägledning vilken är ett komplement till den allmänna provtagningsindikationen för
nukleinsyrapåvisning (PCR-testning) för covid-19 och syftar till att underlätta bedömningen av
om och när barn och unga kan testas för att påvisa pågående covid-19.
Covid-19

Rapporten i fulltext
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Regionala HTA-organisationer
Arbetsprov vid misstänkt kronisk kranskärlssjukdom
HTA Skåne 2020, 118 s.
Rapporten redovisar resultat från en praxisgenomgång utifrån registerdata i Region Skåne för
2018 med uppföljning 2019. Analysen bygger på vårdproduktionsdata för arbetsprov och annan
bild- och funktionsdiagnostik och kopplar nuvarande användning av dessa undersökningar till
tidigare och efterföljande förekomst av diagnos ischemisk hjärtsjukdom.
Medicinsk diagnostik, Hjärt- och kärlsjukdomar

Rapporten i fulltext

SBU
SBU:s Upplysningstjänst:
Clinical frailty scale för bedömning av vårdnivå och vårdtyngd hos äldre personer
SBU:s Upplysningstjänst 2020, 10 s.
Frågeställning: Vilka vetenskapliga studier finns det som undersöker om Clinical Frailty Scale
(CFS) kan användas för att bedöma vårdnivå och vårdtyngd hos äldre patienter?
Svar: I svaret ingår 41 artiklar som bygger på primärstudier.
Äldres hälsa

Rapporten i fulltext

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Uppföljning av cancerläkemedel och andra läkemedel via alternativa datakällor
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 2020, 42 s.
TLV har bland annat samarbetat med Region Värmland i en pilotstudie, som visar att det går att
automatisera inrapporteringen av uppgifter om rekvisitionsläkemedel till Socialstyrelsen utan att
vårdpersonalen belastas. Detta skulle kunna ge bättre möjligheter att följa upp
läkemedelsanvändning och behandlingseffekter i klinisk vardag.
Rapporten i fulltext
Uppföljning av tandvårdsmarknaden 2009 – 2019
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 2020, 38 s.
Fri prissättning på tandvårdsmarknaden innebär att vårdgivarna sätter sina egna priser för den
tandvård de utför. I rapporten konstateras att detta lett till att nästan varannan patient betalade
mer än det referenspris som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutat.
Rapporten i fulltext
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Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Avgiftsfri mammografi
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2020, 92 s.
Rapporten redovisar uppdraget att följa upp och analysera avgiftsfri mammografi som är en del
av myndighetens bredare uppdrag att följa upp regeringens satsning på kvinnors hälsa. Den visar
bland annat att deltagandet i mammografiscreening har ökat något i vissa grupper, men överlag
verkar avgiftsfrihet ha haft svag effekt.
Cancersjukdomar, Kvinnosjukdomar och förlossning, Medicinsk diagnostik

Rapporten i fulltext
Förlösande för kvinnohälsan?
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2020, 276 s.
Uppföljning av regeringens satsning på kvinnors hälsa. Visar till exempel att vården i samband
med graviditet och förlossning har blivit säkrare och mer kunskapsbaserad, men fortfarande
finns stort förbättringsutrymme vad gäller eftervård. Finns även fortfarande skillnader i vården
mellan både grupper och regioner.
Kvinnosjukdomar och förlossning

Rapporten i fulltext
Kostnadsfria preventivmedel till unga
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2020, 148 s.
Rapporten utvärderar införandet av kostnadsfria preventivmedel till unga under 21 år som
genomfördes 2017. Den visar bland annat att antalet kvinnor under 21 år som hämtar ut
preventivmedel har ökat, antalet tonårsfödslar och aborter har minskat. Dock finns fortfarande
skillnader mellan grupper och fortsatta insatser behövs.
Kvinnosjukdomar och förlossning

Rapporten i fulltext
Patienters upplevelser av samordningen av vård och omsorg efter slutenvård
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2020, 45 s.
Promemoria vars syfte är att bidra till ökad kunskap om hur patienter och upplever
samordningen av vård- och omsorgsinsatser efter slutenvård och öka kunskapen om effekterna
av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Rapporten i fulltext
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Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag att föreslå åtgärder för hur ett
nationellt dopningsförebyggande arbete kan bedrivas framöver
Folkhälsomyndigheten 2020, 28 s.
I rapporten föreslår folkhälsomyndigheten åtgärder för hur ett nationellt dopningsförebyggande
arbete kan bedrivas i framtiden. Innehåller genomgång och beskrivningar av angränsande
pågående och avslutade uppdrag och beskriver dopningssituationen i Sverige, lagstiftning samt
hur det dopningsförebyggande arbetet är organiserat i Sverige och övriga nordiska länder.
Rapporten i fulltext
Pertussis surveillance in Sweden, twenty-second annual report
Folkhälsomyndigheten 2020, 75 s.
Årsrapport för övervakningen av kikhosta, beskriver utfallet av antal rapporterade fall av
kikhosta med förstärkt övervakning av barn och ungdomar. Detaljerad redovisning av förekomst
av kikhosta vad gäller ålder, vaccinationsstatus och sjukdomsbörda med särskilt fokus på barn
yngre än ett år.
Barn och ungdomars hälsa, infektionssjukdomar

Rapporten i fulltext

Livsmedelsverket
Betydelsen av måltidernas utformning och organisation på sjukhus
Livsmedelsverket 2020, 26 s.
En litteraturöversikt vars syfte har varit att besvara frågeställningarna:
Vilka aspekter av mat och måltider är av betydelse för patienter på sjukhus?
Vilka interventioner kan påverka patienternas energi- och näringsintag samt upplevelse av
måltiden på sjukhus? Vilka organisatoriska faktorer har betydelse för nutritions- och
måltidsarbetet på sjukhus? I summering pekar litteraturen på individanpassade,
personcentrerade måltider som fokus för lyckade interventioner på området, men även på flera
andra utvecklingsområden.
Rapporten i fulltext
Cyanogena glykosider i livsmedel, kunskapsöversikt
Livsmedelsverket 2020, 38 s.
Rapporten är en uppdaterad kunskapsöversikt om cyanogena glykosider i livsmedel.
Rapporten i fulltext
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Cyanogena glykosider i livsmedel, riskhantering
Livsmedelsverket 2020, 56 s.
Rapporten beskriver hur konsumenter kan minska risken för att få i sig skadliga mängder av
cyanogena glykosider från livsmedel.
Rapporten i fulltext
Indikatorer på matvanorna i befolkningen
Livsmedelsverket 2020, 34 s.
Rapporten redovisar och analyserar resultatet av de fyra frågor som ställdes i den nationella
folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor 2018 om kostvanor. Frågorna mätte hur ofta
grönsaker/rotfrukter, frukt/bär, fisk/skaldjur och saft/läsk/andra sötade drycker konsumeras av
den svenska befolkningen. Dessa frågor är utvalda som indikatorer på ett hälsosamt kostmönster
i enlighet med de nordiska näringsrekommendationerna.
Levnadsvanor

Rapporten i fulltext
Nationella riktlinjer för måltider på sjukhus - hanteringsrapport
Livsmedelsverket 2020, 32 s.
I rapporten redovisas underlag, motiv och ställningstaganden som ligger bakom
Livsmedelsverkets nationella riktlinjer för måltider på sjukhus
Rapporten i fulltext

Övrigt
Produktgrupp tyngdtäcken vid sömnbesvär/sömnproblem
Medicintekniska produktrådet 2020, 8 s.
MTP-rådet rekommenderar regionerna att avstå från att förskriva tyngdtäcken inom den
offentligt finansierade hälso-och sjukvården. Finansiering bör endast ske inom ramen för
vetenskapliga studier. Rekommendationen gäller inte användningen av tyngdtäcken i sig. De
patienter som upplever positiva effekter kan själva inhandla tyngdtäcken i vanliga butiker.
Psykisk hälsa, Rehabilitering, habilitering, och försäkringsmedicin

Rapporten i fulltext
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