Nya böcker, rapporter och
utredningar inom området
hälso- och sjukvård
Fokus: svensk litteratur om organisation,
styrning och ledarskap men också andra
aktuella ämnesområden som patientinflytande
och e-hälsa
Vänd dig till Sjukhusbiblioteken om du vill låna boken eller om du är
intresserad av att köpa in en bok till din verksamhet.
Flera av titlarna finns även tillgängliga som PDF-filer, detta är då
markerat i listan med länkadress. Du kan också prenumerera på
denna lista via mail.
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HTA-rapporter
EEG-based neurofeedback as treatment for post-traumatic stress disorder
[EEG-baserad neurofeedback som behandling för post-traumatiskt stressyndrom]
HTA-rapport 2019:105 HTA-centrum Västra Götalandsregionen, 22 s.
Syfte: att utvärdera om EEG-baserad neurofeedback är en effektiv behandlings-metod för
patienter med PTSD jämfört med simulerad neurofeedback, annan behandling eller ingen
behandling.
Svar i korthet: Ingen studie som utvärderat neurofeedback jämfört med simulerad
neurofeedback återfanns. Fyra små studier, alla med olika tillkortakommanden vad gäller
studiekvalitet och precision visar på att det osäkert huruvida EEG-baserad neurofeedback
har effekt på PTSD-symptom jämfört med ingen behandling eller standardbehandling. Det är
också osäkert om EEG-baserad neurofeedback har effekt på suicidtankar, funktionsnivå, och
läkemedelsanvändning. Hälsorelaterad livskvalitet, sjukskrivning, och patientens upplevelse
av behandlingen undersöktes inte i de fyra studierna. Mer forskning på området behövs
enligt HTA-Centrum.
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesS
tore/d35881ea-03bf-4f62-a819-c2818cad7a5f/HTArapport%20Neurofeedback%20inkl%20appendix%20190416%20PUBLICERAD.pdf?a=false&g
uest=true
Trombektomi 6 till 24 timmar efter stroke
HTA Skåne, 70 s.
Frågeställning: Kan trombektomi 6–24 timmar efter akut ischemisk stroke kan leda till ett
bättre kliniskt utfall än nuvarande standardbehandling?
Svar i korthet: HTA Skåne menar på att den hälsoekonomiska analysen att trombektomi vid
ett utökat tidsfönster, om behandlingen införs i Region Skåne, bör vara kostnadsbesparande
i ett samhällsekonomiskt perspektiv och ökar patientnyttan mätt i vunna kvalitetsjusterade
levnadsår. Kostnadsminskningar väntas i den kommunala omsorgen bli större än
kostnadsökningar inom hälso- och sjukvården. Resultaten bör, med undantag för
ambulanskostnaderna gå att överföra till andra regioner.
https://vardgivare.skane.se/siteassets/3.-kompetens-ochutveckling/sakkunniggrupper/hta/rapporter/2019/tby6-24t_rapport-190405slutgiltig.pdf

SBU-rapporter
Fördjupad prioritering av forskningsfrågor om förlossningsskador hos kvinnan
SBU Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor 2019, 122 s.
SBU har på uppdrag av regeringen inventerat vilka forskningsfrågor som finns på området
förlossningsskador och låtit kvinnor som själva drabbats och personal som arbetar på
området prioritera bland dessa. SBU redovisar i rapporten olika fem topplistor på
prioriterade forskningsfrågor inom områdena diagnostik, prevention, behandling av grad 2bristning, behandling av grad 3- eller 4-bristning och behandling av skador på
levatormuskeln.
https://www.sbu.se/contentassets/f717d6f7c97f4831a72dd16b226029b3/prioritering_forsk
ningsfragor_forlossningsskador_kvinnan_2019.pdf
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Komplikationsrisk vid användning av central venkateter i hemsjukvård
SBU:s upplysningstjänst 2019, 11 s.
Frågeställning: Finns det vetenskapliga studier över komplikationsrisken vid användning av
central venkateter i hemsjukvård?
Svar i korthet: En systematisk översikt och en större observationsstudie identifierades.
Översiktsförfattarna menar på att infartsrelaterade infektioner är vanligt inom hemsjukvård
och kan förväntas öka i framtiden. Författarna till observationsstudien menar att
kateterrelaterade infektioner oftast uppkommer efter längre än 30 dagars CVK-användning i
hemmet. Upplysningstjänsten tillägger att det inte är säkert att studieresultaten är
överförbara på svenska förhållanden.
https://www.sbu.se/contentassets/f11afe536eb047cd8d76695a2c76d31e/komplikationsrisk
_anvandning_central_venkateter_hemsjukvard.pdf
Ungas erfarenhet av hälsoinformation via internet
SBU:s upplysningstjänst 2019, 13 s.
Frågeställning: Hur upplever unga personer ungdomsmottagningarnas tillgänglighet via
internet?
Svar i korthet: Två systematiska översikter och fyra studier som delvis svarar på frågan
identifierades. I översikterna och i en av studierna menar författarna att unga kan ha flera
skäl för att använda internet när de vill söka hälsoinformation. I ett par studier tog
författarna upp särskilda grupper av unga som kan föredra att söka hjälp på internet. Några
studier menade också på att unga gärna vill ha interaktiv kontakt via internet.
https://www.sbu.se/contentassets/473f27444a5940ad8adb69a35952e886/ungas_erfarenh
et_halsoinformation_internet.pdf

Ledarskap
Konsten att valla katter : en Mensaordförandes erfarenheter
Av Monika Orski, 2019, 192 s.
Författaren har tidigare varit ordförande för svenska Mensa och delar i boken med sig av
sina erfarenheter därifrån. Hon skriver också i boken om ledarskap och ger tips till alla de
som på ett eller annat sätt leder en grupp människor både i arbetslivet och ideellt.
Organisationer, ledning och processer
Av Mats Alvesson, Stefan Sveningsson (red.) 2019, 3. Uppl., 422 s.
I boken presenteras många olika perspektiv på organisationer och organisationsteori. Bland
annat hur olika organisationer de är uppbyggda, hur de styrs, kultur med mera.
Författarna menar att ledning av moderna organisationer blivit svårare eftersom inte längre
är tillräckligt att bara producera produkter och tjänster, organisationer måste också leva upp
till de krav som ställs på etik, jämställdhet, miljö, mångfald och följa trender. De menar att
moderna organisationer är komplicerade och att det inte finns några enkla vägar till
framgång, istället förespråkar de kritiskt tänkande och eftertanke.
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Statistik
Barnvaccinationsprogrammet i Sverige 2018. Årsrapport
Folkhälsomyndigheten 2019, 59 s.
Rapporten redovisar det allmänna vaccinationsprogrammet för barn 2018 och har tagits
fram i samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket. Bland annat visar
rapporten att 97% av tvååringarna är fullt vaccinerade, andel 12-åriga flickor som vaccinerat
sig mot HPV har ökat och antal fall av kikhosta har minskat.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/bd48e34a891845d9a0289b2124ad9cf
2/barnvaccinationsprogrammet-2018-19037.pdf
Jämlik tandhälsa
Folkhälsomyndigheten 2019, 25 s.
Folkhälsomyndigheten har följt den självskattade tandhälsan genom enkäten "Hälsa på lika
villkor”. I denna rapport har individens självskattade tandhälsa analyserats utifrån
socioekonomiska faktorer och levnadsvanor. I Sverige tycker man generellt att den egna
tandhälsan är god men det finns stora skillnader mellan olika grupper. Faktorer som spelar
störst roll är utbildning och ekonomi, röker eller snusar, personer med riskkonsumtion av
alkohol och personer med fetma. Rapporten är framtagen mot bakgrund av det
folkhälsopolitiska målet att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/j/jamliktandhalsa/?pub=59629
Personalen i välfärden - Personalstatistik för kommuner och regioner 2018
SKL 2019, 50 s.
Rapportens syfte är att ge en översiktlig bild över de anställda i kommuner och regioner, den
baseras främst på baseras till störst del på SKL:s personal- och lönestatistik.
Bland annat visar rapporten att löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskar i alla
sektorer, lägst skillnader har kommuner. Medelåldern för anställda har också minskat med
1,6 år i regioner sedan år 2010 och är nu 44,9 år.
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-722-0.pdf?issuusl=ignore

Övrigt
Komplettering av beslutsunderlag om HPV-vaccination av pojkar
Folkhalsomyndigheten 2019, 19 s.
Syftet rapporten var att komplettera det beslutsunderlag om HPV-vaccination av pojkar som
Folkhälsomyndigheten gav regeringen 2017. Folkhälsomyndigheten håller fast vid sin
tidigare bedömning att vaccination av pojkar mot HPV uppfyller smittskyddslagens kriterier
för att ingå i ett nationellt vaccinationsprogram. Den hälsoekonomiska analysen visar att
allmän vaccination mot HPV är kostnadseffektivt, dock att det dyraste vaccinet förutsätter
en rabatt vid upphandling för att vara ett kostnadseffektivt alternativ.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publiceratmaterial/publikationsarkiv/k/komplettering-av-beslutsunderlag-om-hpv-vaccination-avpojkar/
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Nära vård i Ängelholm
SKL 2019, 36 s.
I Ängelholm arbetar kommunen, primärvården och sjukhuset tillsammans i satsningen
Hälsostaden i syfte att göra vård och omsorg mer personcentrerad, tillgänglig och preventiv.
I rapporten ges beskrivningar av samarbetena, till exempel mobila team som flyttar hem
vården till patienterna och är ett samarbete mellan olika vårdgivare. Det finns också bland
annat ett arbetslag som förebygger frakturer, ett nätverk som arbetar med kognitiv svikt och
ett team som jobbar med vad de kallar besöksvänner och bekämpar sjukdomsfaktorn
ensamhet.
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-770-1.pdf?issuusl=ignore
Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2018
SKL 2019, 38 s.
Sedan 2015 har en satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa pågått genom vilken flera
överenskommelser tecknats mellan regeringen SKL. Regionerna från enligt
överenskommelserna medel vilka de senare ska redovisa vad de använts till, varför och vilka
effekter som fåtts eller förväntas. De ska också redovisa hur stor del av medlen som använts
till bemanning, och en uppskatta framtida kompetensbehov. Från och med 2018 ingår även
insatser riktade till neonatalvården. I denna rapport redovisas regionernas arbete inom
satsningen för år 2018, målet är att vården ska bli mer personcentrerad, tillgänglig, säker,
kunskapsbaserad, jämlik. Siffror från fem indikatorer som valts ut för att mäta målen visar på
en positiv utveckling sedan 2015.
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-720-6.pdf?issuusl=ignore
Strategier för kvinnors hälsa
SKL 2019, 56 s.
SKL har tagit fram denna strategiska plan för att stödja regionernas arbete genom att
tydliggöra mål och möjliga strategier för förbättringsarbetet inom vård före, under och efter
graviditet. Rapporten riktar sig främst till beslutsfattare eller till de som arbetar med
förbättrings- och utvecklingsarbete.
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/strategier-for-kvinnors-halsa.html
Stärkt kompetens i vård och omsorg
SOU 2019:20, 290 s.
Rapporten är resultatet av Utredningen Reglering av yrket undersköterska vars huvudsakliga
syfte var att föreslå hur yrket undersköterska kan regleras i för att öka kvalitet och säkerhet i
hälso- och sjukvården och omsorgen. Utredningens kartläggning visade att det finns relativt
utbredda brister i kompetensen hos yrkesgruppen. Enligt rapporten kan det vara på grund av
att undersköterskeyrket hittills varit oreglerat. Utredningen ger förslaget att en skyddad
yrkestitel ska införas för undersköterskor och att Socialstyrelsen ska vara ansvarig
myndighet.
https://www.regeringen.se/499507/contentassets/e38875e2c15f4bdc8e10e2a15b177949/s
tarkt-kompetens-i-vard-och-omsorg-sou-2019_20.pdf
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