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HTA-rapporter
Positivt uttryck för PD-L1 genom testning med McAb SP263 inför immunoterapi vid ickesmåcellig lungcancer. CAMTÖ HTA-rapport 2019: 31, 30 s.
Syfte: Systematisk översikt med syfte att kartlägga hur starkt uttrycket av PD-L1 blir vid färgning med
Mcab SP263 vid icke-småcellig lungcancer.
Svar i korthet: Stor variation hittades vad gäller andelen med starkt uttryck (4–43%, sannolikt 20%).
Författarna fann det svårt att dra säkra slutsatser om metoden som ännu så länge saknar
standardisering. Behovet av att utveckla bättre markörer för att identifiera vilka patienter som har
mest nytta av immunterapi betonades.
https://www.regionorebrolan.se/Filessv/%c3%96rebro%20l%c3%a4ns%20landsting/Arbete_utbildning/Utbildningar/Hemsida%20UC/HTArapport%20PD-L1%20191105.pdf
Artroskopisk dekompression vid subakromiellt smärtsyndrom
HTA Skåne, 2019, 67 s.
Frågeställning: Är artroskopisk subakromiell dekompression (ASD) effektivare vad gäller smärta,
funktion och livskvalitet än icke-ortopediska åtgärder vid subakromiellt smärtsyndrom?
Svar i korthet: Enligt rapporten, som bygger på fyra randomiserade kontrollerade studier, en
kohortstudie och tre systematiska översikter visar det vetenskapligt underlaget att ASD inte medför
någon kliniskt relevant fördel jämfört med icke kirurgisk behandling.
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/hta-skane/nomineringar-ochrapporter/rapporter/artroskopisk-dekompression-vid-subakromiellt-smartsyndrom/

SBU-rapporter
Fysisk aktivitet för personer med ADHD och autism
SBU:s upplysningstjänst 2019, 9 s.
Frågeställning: Vilka slutsatser kan man dra av systematiska forskningsöversikter om fysisk aktivitet
och träning för att lindra symtom hos personer med hyperaktivitet och koncentrationssvårigheter.
Svar i korthet: Två systematiska översikter inkluderades som bedömdes ha låg eller måttlig risk för
systematiska fel. På grundval av dessa fann författarna att träning generellt sett hade positiva
effekter på neuropsykiatriska symtom.
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/fysisk-aktivitet-for-personer-medadhd-och-autism/
Blåssköljning via kvarliggande kateter
SBU:s upplysningstjänst 2019, 11 s.
Frågeställning: Finns det vetenskapliga studier gjorda om risker och nytta med att använda
kranvatten vid blåssköljning via kvarliggande kateter.
Svar i korthet: Upplysningstjänsten fann en översikt som delvis svarar på frågan. Författarna till den
översikten drog slutsatsen att de studier som finns på området är för få och av för bristande kvalitet
för att man ska kunna uttala sig om nyttan och riskerna med blåssköljning överhuvudtaget.
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/blasskoljning-via-kvarliggande-kateter/
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SBU:S upplysningstjänst 2019, 11 s.
Rehabilitering i ett varmt klimat (klimatvård)
En uppdatering av Vad är effekten av rehabilitering i ett varmt klimat (klimatvård)? från 2013.
Frågeställning: Finns vetenskapliga studier som visar på effekter av rehabilitering i ett varmt klimat
jämfört med rehabilitering i ett svenskt klimat?
Svaret i korthet: Två systematiska översikter, en litteratursökning från det norska kunnskapssentret
och Socialstyrelsens riktlinjer för vård av psoriasis har beaktats i svaret.
På grundval av dessa blev slutsatsen att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men att
åtgärden anses ha stöd i beprövad erfarenhet enligt systematiskt konsensusförfarande.
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/rehabilitering-i-ett-varmt-klimatklimatvard/
Tarmvila vid infektiös gastroenterit
SBU:s upplysningstjänst 2019, 10 s.
Frågeställning: Vilken sammanställd forskning finns om effekten av tarmvila vid infektiös
gastroenterit?
Svaret i korthet: En systematisk översikt inkluderades i svaret där författarna drog slutsatsen att det
inte går att fastställa positiva effekter av sent återinförande av normalkost (tarmvila).
Översikten gällde små barn och gjordes inte för svenska förhållanden.
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/tarmvila-vid-infektios-gastroenterit/
Assistanshundars effekt på personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar
SBU:s upplysningstjänst 2019, 16 s.
Frågeställning: Finns det vetenskaplig evidens för effekten av assistanshundar för personer med
psykisk eller fysisk funktionsnedsättning.
Svaret i korthet: Av fyra ingående systematiska översikter och 84 primärstudier framgår att
assistanshundar kan ha positiva effekter på förare med rörelsebegränsningar, autism eller på dem
som upplevt trauman.
De systematiska översikterna bedömdes ha låg eller måttlig risk för systematiska fel. Primärstudierna
granskades inte.
https://www.sbu.se//ut201932

Ledarskap/Organisation
Allt ljus på OPS: Legitimeringen av offentlig-privat samverkan för Nya Karolinska Solna
Yngfalk, Carl och Junker, Svenne Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms centrum för
forskning om offentlig sektor (SCORE). 56 s.
Rapporten undersöker och diskuterar användningen av så kallad offentlig-privat samverkan (OPS) i
upphandlingen, finansieringen och byggnationen av Nya Karolinska Solna (NKS). De har ett
organisationsteoretiskt perspektiv med fokus på att förstå legitimitetsskapande strategier och
praktiker i och kring projektorganisationen i allmänhet och NKS- förvaltningen i synnerhet.
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1356969/FULLTEXT01.pdf
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Juridik
Offentlighetsprincipen : praktik och teori
Funcke, Nils, 2019, 341 s.
En heltäckande bok om svensk offentlighetsprincip med fallbeskrivningar och konkreta tips.
Personuppgiftslagen, arkivhandlingar, elektroniska handlingar och när en handling ska
sekretessbeläggas är ämnen som tas upp.
Myndighetsutövning vid rättshaveristiskt beteende
Gustafsson, Niklas och Lindqvist, Per, 2019, 149 s.
Anställda som möter personer med ett rättshaveristiskt beteende känner sig ofta pressade och
oroade för att göra fel. För att undvika det är ökad kunskap om lagar och regelverk centralt, men
även att ha förståelse för vad som framkallar det egna obehaget.
Socialförsäkringsrätt : vid funktionsnedsättning och sjukdom
Arvidsson, Elisabeth. 3 uppl. 2019, 239 s.
En rad nya författningar har införts som behandlar olika former av bidrag och förmåner vid sjukdom
och funktionsnedsättning. Denna reviderade upplaga är en grundbok för alla som berörs av den nya
lagstiftningen.
Barnkonventionen – svensk lag från 2020 : Till dig som är förtroendevald
Sveriges kommuner och landsting, 2019, 16 s.
Ett stöd till förtroendevalda och ledare om vad som är särskilt viktigt att tänka på för att skapa
förutsättningar för att medarbetare i organisationen ska kunna arbeta med barnens rättigheter som
grund.
https://skl.se/tjanster/merfranskl/rapporterochskrifter/publikationer/barnkonventionensvensklagfra
n2020.29902.html

Övrigt
Samverkansfunktionen mot antibiotikaresistens, kommunikationsstrategi
Folkhälsomyndigheten, 2019, 22 s.
Ett stöd till myndigheter för deras kommunikation om antibiotikaresistens.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publiceratmaterial/publikationsarkiv/s/samverkansfunktionen-mot-antibiotikaresistenskommunikationsstrategi/

Sjukhusbiblioteken

20191125

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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