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HTA-rapporter
Embolisering av prostataartären som behandling vid prostatahyperplasi
Metodrådet Sydöstra Sjukvårdsregionen 2019, 20s.
Frågeställning: Vad finns det för vetenskaplig evidens för embolisering via prostataartären
som behandling vid förstorad prostata?
Svar i korthet: Förstorad prostatakörtel på grund av prostatahyperplasi med symptom från
nedre urinvägarna (LUTS) behandlas vanligen genom att delar av körteln avlägsnas (TUR-p).
Behandlingsresultaten efter embolisering via prostataartären är inte bättre än för TUR-p,
möjligen snarare en aning sämre och det finns olika fördelar och nackdelar med metoden
jämfört med TUR-p.
https://plus.rjl.se/info_files/infosida40495/prostata_artar_embolisering_20190909.pdf
SMS-larm till lekmän vid hjärtstopp utanför sjukhus
CAMTÖ HTA-rapport 2019: 29, 33 s.
Syfte: Att kartlägga det vetenskapliga underlaget för i vilken utsträckning en SMS-larmtjänst
till lekmän vid hjärtstopp utanför sjukhus påverkar överlevnaden.
Svar i korthet: Endast en studie som använt en tillförlitlig metod påträffades och denna
visade ingen säker effekt av extra larm till lekmän vid hjärtstopp utanför sjukhus. Resultat
från fler studier, bland annat kring värdet av tillgång till hjärtstartare väntas är på gång.
https://www.regionorebrolan.se/Filessv/%c3%96rebro%20l%c3%a4ns%20landsting/Arbete_utbildning/Utbildningar/Hemsida%20
UC/SMS-larm%20vid%20hj%c3%a4rtstopp%20190918.pdf

SBU-rapporter
Community Reinforcement Approach (CRA) för vuxna med kognitiv funktionsnedsättning
som missbrukar eller är beroende av droger
SBU:s upplysningstjänst 2019, 8 s.
Frågeställning: Vilka systematiska översikter och primärstudier finns det som undersöker
kunskapsläget för metoden Community Reinforcement Approach (CRA) för vuxna med
långvarigt drogmissbruk/beroende och kognitiv funktionsnedsättning?
Svar i korthet: Upplysningstjänsten har efter litteratursökning inte identifierat någon
relevant systematisk översikt eller någon relevant primärstudie som undersöker metoden
Community Reinforcement Approach (CRA) för vuxna med långvarigt
drogmissbruk/beroende och kognitiv funktionsnedsättning.
https://www.sbu.se/contentassets/04cbbc82af70438e85007da67ba61c97/cra_vuxna_kogni
tiv_funktionsnedsattning_missbrukar_beroende_droger.pdf
Dansintervention eller dansterapi för unga eller unga vuxna med lättare psykisk ohälsa
SBU:s upplysningstjänst 2019, 12 s.
Frågeställning: Har dansintervention eller dansterapi någon effekt på psykisk ohälsa eller
stressrelaterade problem hos unga vuxna?
Svar i korthet: Tre systematiska översikter ingår i svaret från SBU. Författarna till två av
översikterna om på unga utan specifika diagnoser, drog slutsatsen att dans som intervention
kan förbättra det mentala välbefinnandet och minska symptom på depression, ångest och
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stress hos unga, de ingående studierna var dock av låg kvalitet. Författarna till översikten
som inkluderat studier på unga individer med diagnostiserad depression kunde inte dra
någon slutsats, då de ingående studierna var små och av låg kvalitet.
https://www.sbu.se/contentassets/a6d760b8fcb1409494d7ed5021f9b332/dansintervention
-eller-dansterapi-for-unga-eller-unga-vuxna-med-lattare-psykisk-ohalsa.pdf
Risk- och skyddsfaktorer för våld och kriminalitet bland unga
SBU:s upplysningstjänst 2019, 9 s.
Frågeställning: Vilka risk- och skyddsfaktorer är centrala för ett förebyggande arbete mot
externaliserande och internaliserande problem hos ungdomar i åldersgruppen 12–18?
Svar i korthet: En systematisk översikt av översikter ingår i svaret från SBU. Riskfaktorer som
togs upp i översikterna var bland annat barnmisshandel, konflikter i hemmet, bristande
skolgång och bristande förmåga till moraliska bedömningar. Skyddsfaktorer som togs upp
var bland annat anknytning och stöd från föräldrar och empatisk förmåga.
https://www.sbu.se/contentassets/c0f9c06b95c94b46914093e99e9bd5b7/risk-ochskyddsfaktorer-for-vald-och-kriminalitet-bland-unga.pdf
S-CTX eller PINP-nivåer vid förlust av bentäthet
SBU:s upplysningstjänst 2019, 7 s.
Frågeställning: Finns det vetenskapliga studier på samband mellan S-CTX eller PINP-nivåer
och minskad bentäthet eller ökad frakturrisk hos postmenopausala kvinnor som tidigare
behandlats med bisfosfonat?
Svar i korthet: Upplysningstjänsten har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning inte
inkluderat någon systematisk översikt i svaret, men en relevant systematisk översikt i vilken
risken för systematiska fel bedömts vara hög har identifierats. Upplysningstjänsten har också
identifierat tre primärstudier, vilka inte har kvalitetsgranskats och därför presenteras inte
författarnas enskilda slutsatser i svaret.
https://www.sbu.se/contentassets/712be79e70d04e73a287a42f0a1fab6c/s_ctx_pinp_nivae
r_forlust_bentathet.pdf

Ledarskap/Organisation
Mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå
SKL 2019, 28 s.
För att konkretisera vad mänskliga rättigheter innebär i lokalt och regionalt sammanhanget
har SKL här tagit fram en plattform för policy- och verksamhetsutveckling.
Plattformens syfte är att synliggöra vad beslutsfattare i kommuner och
regioner behöver göra för att stärka sitt systematiska arbete med de
mänskliga rättigheterna.
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5506.pdf?issuusl=ignore
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E-hälsa
Gränslösa möjligheter, gränslösa utmaningar?
Vårdanalys 2019, 128 s.
Vårdanalys har fått i uppdrag av regeringen att analysera hur digital teknik kan användas
inom cancervården och analysera hur olika typer av digitala stöd och digital teknik kan bidra
till en mer jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård med ökad delaktighet från patienterna.
Resultatet av uppdraget redovisas i denna rapport. Analyserna har utgått både från ett
patient- och ett professionsperspektiv.
https://www.vardanalys.se/wp-content/uploads/2019/09/2019-5-Gränslösa-möjligheterweb.pdf

Statistik
E-handel och e-fakturering - Enkätundersökning i kommuner och regioner 2018/19
SKL 2019, 32 s.
Rapport från en enkätundersökning som SKL genomförde våren 2019 om e-fakturering och
e-handel i kommuner och regioner. Undersökningen visar att både e-faktureringen och ehandeln ökat, men e-faktureringen har ökat mest. 19 av 20 regionerna svarade att de har ehandel och en region att den var i uppstartsskede och ca 56% av regionernas fakturor är nu
elektroniska.
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-740-4.pdf?issuusl=ignore
Förekomsten av övervikt och fetma hos barn är hög och ökar med åldern
Folkhälsomyndigheten 2019, 2 s.
Faktablad om förekomsten av övervikt och fetma bland barn 6-9 år. Det är bland annat
dubbelt så vanligt att 9-åringar lider av övervikt eller fetma som att 6-åringar gör det och
20,1 procent av flickorna jämfört med 16,9 procent av pojkarna i åldern 6–9 år har övervikt
eller fetma.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/01154fca1a2444ff9ba22c97b625374e
/forekomsten-overvikt-fetma-barn-hog-okar-alder.pdf
Innovationsbarometern En enkätstudie om innovationsarbete i offentlig verksamhet
SKL 2019, 48 s.
Den första mätningen av innovation i hela den svenska offentlig sektorn som genomförts
under 2018 av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samarbete med Göteborgs stad,
Mälardalsrådet och Sveriges innovationsmyndighet: Vinnova. Innovationsbarometern är en
kvantitativ undersökning som består av två enkäter. En enkät, som innehöll frågor om
strategi, inriktning, organisering och finansiering av det övergripande innovationsarbetet.
skickades ut till alla kommuner, regioner, landsting och statliga myndigheter. Den andra
enkäten har gått ut till 5 300 offentliga arbetsställen. Mätningen visar till exempel att 8 av 10
av arbetsställena har infört minst en innovation de senaste två åren.
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-744-2.pdf?issuusl=ignore
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Skillnader i psykisk ohälsa bland äldre personer
Folkhälsomyndigheten 2019, 77 s.
En kartläggande litteraturöversikt, av både svensk och internationell forskning, vars syfte
varit att identifiera skillnader i förekomsten av psykisk ohälsa bland personer 65 år och äldre.
Folkhälsomyndigheten menar att det enligt resultaten är vissa grupper av äldre som är
särskilt viktiga att uppmärksamma i arbetet med att förebygga psykisk ohälsa hos äldre.
Dessa grupper är äldre kvinnor, ensamboende och ogifta äldre, äldre med låg
socioekonomisk position, äldre som bor i särskilt boende, äldre som är mer socialt isolerade
samt äldre med fysisk ohälsa och funktionsnedsättningar.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/85e04b9f6cde4e8daa2894d389ade1a
d/skillnader-psykisk-ohalsa-aldre-personer.pdf

Övrigt
(O)jämställdhet i hälsa och vård?
SKL 2019, 44 s.
Kunskapsöversikt från SKL vars syfte är att ge kunskap till stöd för en jämställd
hälso- och sjukvård. Översikten ger exempel på könsskillnader idag vad gäller vårdtillgång
och vårdkvalitet. Den visar även på hälsoskillnader mellan olika grupper av kvinnor och män
och tar upp
hur stereotypa föreställningar om kön kan påverka bemötande och medicinska bedömningar
vid diagnostik och behandling.
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-792-3.pdf?issuusl=ignore
Om Sveriges Kommuner och Landsting
SKL 2019, 16 s.
Broschyr som beskriver vad SKL är och hur de arbetar. Den beskriver SKL:s huvuduppdrag,
utgångpunkter, styrning och vilka som är 2019 års prioriterade frågor för SKL.
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5507.pdf?issuusl=ignore
Vaccination av barn och ungdomar - vägledning för vaccination enligt föreskrifter och
rekommendationer
Folkhälsomyndigheten 2019, 27 s.
Detta är den tredje utgåvan av vägledningen som syftar till att ge stöd vid genomförande av
det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Den innehåller även anvisningar om hur
man kan planera för barn och ungdomar som inte har följt vaccinationsprogrammet och stöd
vad gäller vaccination mot hepatit B och tuberkulos.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vaccinationav-barn-och-ungdomar--/
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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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