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Covid-19
Förekomst av covid-19 i olika yrkesgrupper inom skolan
Folkhälsomyndigheten 2020, 11 s.
För att få kunskap för arr kunna göra riktade insatser förebygga fortsatt smittspridning har man
samkört persondata från anmälningar med bekräftad covid-19 med register över
yrkesklassificering vid SCB.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Provtagning för covid-19 inom kommunal vård och omsorg för äldre
Folkhälsomyndigheten 2020, 17 s.
Dokument som beskriver praktiska aspekter på hur en utökad kapacitet för provtagning för
covid-19 kan organiseras och tillämpas inom kommunal vård och omsorg för äldre.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Vägledning för analys av covid-19
Folkhälsomyndigheten 2020, 32 s.
Vägledningen riktas till intressenter som i dagsläget inte arbetar med uppdrag inom hälso- och
sjukvården. Ska fungera som stöd vid uppstart av verksamhet för analys av covid-19. Innehållet
är övergripande och syftar framförallt till att uppmärksamma vilka som enligt
Folkhälsomyndigheten är de viktigaste legala kraven. Detta är version 3 av dokumentet och
innehåller nytt avsnitt om antigentester.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Vägledning för användning av antigentester vid covid-19
Folkhälsomyndigheten 2020, 18 s.
Syftet med denna vägledning är att vara ett stöd i de situationer antigentest används för att
påvisa pågående covid-19 och att ge vägledning för vilka prestandakrav som rekommenderas för
antigentester. Denna vägledning ersätter det tidigare publicerade dokumentet: Antigentester vid
påvisning av covid-19.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Vägledning för bedömning av immunitet efter infektion med covid-19
Folkhälsomyndigheten 2020, 1 s.
Den tredje versionen av vägledning för bedömning av immunitet efter infektion med covid-19,
den riktar sig till verksamheter inom regioner och kommuner och syftar till att vara ett stöd vid
bedömning av immunitet.
Covid-19

Rapporten i fulltext
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Vägledning för biobankning av prover för covid-19 diagnostik
Folkhälsomyndigheten 2020, 19 s.
Vägledning vars syfte är att ge stöd i vad som ska beaktas vid sparande av serum eller
luftvägsprover tagna för covid-19-diagnostik och vad som bör sparas i biobank.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga
Folkhälsomyndigheten 2020, 15 s.
Vägledning som syftar till att underlätta bedömningen av om och när barn och unga kan testas
för att påvisa pågående covid-19. Vägledningens målgrupper är smittskyddsenheter, vårdgivare,
kliniska mikrobiologiska laboratorier och beslutsfattare på regionnivå.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 från personal inom vård,
tandvård och omsorg
Folkhälsomyndigheten 2020, 34 s.
Kunskapsunderlag vars syfte är att ge stöd till vårdhygieniska enheter, smittskyddsenheter,
medicinskt ansvariga sjuksköterskor och ansvariga för rehabilitering, verksamhetsansvariga inom
vård, tandvård och omsorg för att de ska kunna utarbeta lokalt anpassade riktlinjer. Ersätter de
tidigare dokumenten: Åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 från personal
till äldre omsorgstagare och patienter och Åtgärder för att minska risken för smittspridning av
covid-19 från personal till äldre omsorgstagare och patienter.
Covid-19

Rapporten i fulltext

SBU
SBU Utvärderar:
Behandling av depression med transkraniell magnetstimulering med H-spole (dTMS)
SBU utvärderar 2020, 69 s.
Utvärderingen är en uppdatering av en tidigare rapport om behandling av depression med dTMS
från år 2015. Rapporten visar resultatet av SBU:s utvärdering av effekter och biverkningar vid
behandling med dTMS vid depression.
Psykisk hälsa

Rapporten i fulltext
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SBU:s Upplysningstjänst:
Marte meo, en samspelsbehandling med videokamera som verktyg
SBU:s Upplysningstjänst, 16 s.
Frågeställning: Vilka vetenskapliga studier och sammanställd forskning finns på Marte meo som
behandlingsmetod för att stödja vårdnadshavare, omsorgsgivare eller vårdare i det
sociala samspelet med barn, omsorgstagare eller patienter?
Svar: En systematisk översikt identifierades dock bedömde SBU risken för bias som hög och
presenterar därför inte dess slutsatser. Vidare fann upplysningstjänsten fem primärstudier där
Marte meo använts som samspelsbehandling.
Rapporten i fulltext

E-hälsomyndigheten
Jämlik e-hälsa: Tillgång, fördelning och användning av e-hälsotjänster och välfärdsteknik
E-hälsomyndigheten 2020, 32 s.
En fokusrapport med syfte att ge en samlad bild av hur tillgången på och användningen av ehälsotjänster och välfärdsteknik ser ut ur ett jämlikhetsperspektiv, i Sverige idag.
Rapporten i fulltext
Fokusrapport: Artificiell intelligens och e-hälsa
E-hälsomyndigheten 2020, 48 s.
Ett diskussionsunderlag som beskriver AI utifrån ett e-hälsoperspektiv och belyser frågor om etik
och juridik.
Rapporten i fulltext
Årsrapport 2020: Pandemi och e-hälsa
E-hälsomyndigheten 2020, 52 s.
I årsrapporten beskrivs hur de rådande trenderna globalisering, digitalisering, demografiska
förändringar, individualisering och klimatförändringar har påverkats av pandemin som drabbat
världen.
Rapporten i fulltext
Rapport: Uppdrag om åtgärder för att underlätta hanteringen av produktionsavbrott vid
maskinell dosdispensering
E-hälsomyndigheten 2020, 25 s.
För att säkerställa patientsäkerheten vid en eventuell krissituation för maskinell dosdispensering
har e-hälsomyndigheten analyserat vilka åtgärder som kan vidtas vid flytt av dospatienter och
möjligheterna att underlätta en övergång från dosdispenserade läkemedel till expediering av
helförpackningar vid produktionsavbrott.
Rapporten i fulltext
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Folkhälsomyndigheten
Kartläggning av datakällor, indikatorer och index för uppföljning av små barns hälsa och
barnhälsovård
Folkhälsomyndigheten 2020, 59 s.
Kartläggning av nationella register och enkäter samt indikatorer och index som används för att
följa upp barnhälsovården och små barns hälsa och syftar till att vara ett kunskapsunderlag för
intressenter som följer upp barnhälsovården och små barns hälsa, eller använder sådana
uppföljningar. Folkhälsomyndigheten har funnit att källor inom vissa områden borde utvecklas.
Barn och ungdomars hälsa

Rapporten i fulltext
Syfte och bakgrund till frågorna i nationella folkhälsoenkäten (Hälsa på lika villkor år 2020)
Folkhälsomyndigheten 2020, 60 s.
Rapport vars syfte är att visa hur frågorna i Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät
”Hälsa på lika villkor” klassificeras och rapporteras. Målgruppen är de som vill veta mer om
enkätfrågorna och kunna göra analyser av data.
Levnadsvanor

Rapporten i fulltext

Statens medicinsk-etiska råd
Vård av personer utan permanent uppehållstillstånd: Etiska aspekter på behandling som
kräver eftervård
Statens medicinsk-etiska råd 2020, 95 s.
För att belysa etiska aspekter vad gäller viss hälso- och sjukvård till personer utan permanent
uppehållstillstånd och erbjuda stöd till beslutsfattare har Smer tagit fram rapporten med frågan
om organtransplantation som exempel på de svåra överväganden vårdgivare ställs inför.
Rapporten i fulltext

Livsmedelsverket
Risker med att äta kött från CWD-infekterade hjortdjur, Riskvärdering
Livsmedelsverket 2020, 34 s.
Rapporten redovisar den kunskap som finns om prionsjukdomen avmagringssjuka, Chronic
wasting disease (CWD), vilken är dödlig för hjortdjur. Rapporten visar också på vilka risker
som finns för konsumtion av kött från infekterade djur
Rapporten i fulltext
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Socialstyrelsen
Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom: Stöd för styrning och ledning
Socialstyrelsen 2020, 109 s.
Under 2020 har Socialstyrelsen gjort en översyn av 2017 års upplaga. Nytt är bland annat en
rekommendation om det antidepressiva läkemedlet Esketamin och två rekommendationer om
återfallsförebyggande behandling för barn och ungdomar samt en avrådan från att intervjua
föräldrar till barn och ungdomar med misstänkt depression eller ångestsyndrom med hjälp av
metoden Brief child and family phone interview.
Psykisk hälsa, Nationellt primärvårdsråd

Rapporten i fulltext

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
En särskild prisrangordning för utbyte vid maskinell dosdispensering: Utformning och
konsekvenser
Tandvårds- och läkemelsförmånsverket 2020, 66 s.
Ett förslag till utformning av en prisrangordning för utbyte av maskinellt dosdispenserade
läkemedel.
Rapporten i fulltext
2020 års uppföljning av apoteksmarknadens utveckling
Tandvårds- och läkemelsförmånsverket 2020, 74 s.
TLV konstaterar i rapporten att e-handeln driver apotekens tillväxt, att apoteken blivit färre och
öppettiderna minskat. De gör även en bedömning av hur marknaden förväntas utvecklas de
närmaste åren.
Rapporten i fulltext
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