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Covid-19
En kartläggning av publicerade och pågående studier kring behandling med klorokin
och hydroxiklorokin vid covid-19.
CAMTÖ 2020, 41 s.
Rapportens syfte har varit att sammanställa publicerade och pågående studier kring den kliniska
effekten av klorokin och hydroxiklorokin hos patienter med covid-19.
Av 72 studier inkluderades 2 i rapporten, en icke-randomiserad fransk studie med 36 patienter
där risken för systematiska fel bedömdes som stor och en kinesisk studie med 30 patienter där
risken för systematiska fel inte var lika stor, men där de deltagande patienterna troligen hade en
mild form av sjukdomen. Sammanfattningsvis bedöms kunskapsläget som otillräckligt vad gäller
klinisk effekt av klorokin vid covid-19.
Ett stort antal studier har påbörjats och en uppdatering av denna rapport kommer att ske under
maj månad 2020.
Covid-19

Rapporten i fulltext
En kartläggning av publicerade och pågående studier kring behovet av antikoagulantiaprofylax
vid covid-19
CAMTÖ 2020, 23 s
En sammanställning av hittills publicerade och pågående studier kring trombosprofylax hos patienter
med covid-19 med syfte att bidra till uppdaterade behandlingsriktlinjer. Även en kartläggning av
risken för venös tromboembolism (VTE) har ingått. Incidensen bedömdes som hög bland IVAvårdade patienter med covid-19.
Det vetenskapliga underlaget bedömdes ännu inte kunna ge specifika mått för hur länge och i
vilka doser antikoagulantia vid covid-19 bör ges.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Förekomsten av covid-19 i region Stockholm, 26 mars–3 april 2020
Folkhälsomyndigheten 2020, 22 s.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden
(HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 mm.
Socialstyrelsen 2020, 2 s.
Covid-19

Rapporten i fulltext

20200508

Kunskapsöversikt – Covid-19 och personlig skyddsutrustning : Finns det skillnader i
skyddseffekt mellan enkelt munskydd och andningsskydd vid vård?
HTA Skåne 2020, 13 s.
En snabb överblick över bästa tillgängliga kunskap om när olika typer av munskydd och
andningsskydd bör användas i vård och omsorg av patienter med Covid-19.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Översikten är uppdaterad med ett tillägg om evidensen runt enbart visir som barriärskydd.
Rapporten i fulltext
Nationell strategi för diagnostik av covid-19
Folkhälsomyndigheten 2020, 36 s. Version 3, 2020-05-05
Covid-19

Rapporten i fulltext
Provtagningsindikation för covid-19
Folkhälsomyndigheten 2020, 1 s. Version 11
Covid-19

Rapporten i fulltext
Rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom
vård och omsorg.
Folkhälsomyndigheten 2020, 18 s. Uppdaterad: 2 april 2020
Utifrån aktuell kunskap om covid-19 uppdaterar Folkhälsomyndigheten regelbundet
rekommendationerna för hur skyddsåtgärder bör tillämpas i vård och omsorg.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Skattning av peakdag och antal infekterade i covid-19-utbrottet i Stockholms län
februari-april 2020
Folkhälsomyndigheten 2020, 26 s.
Covid-19

Rapporten i fulltext
Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:7) om anmälan av
anmälningspliktig sjukdom i vissa fall
Socialstyrelsen 2020, 2 s.
Covid-19

Rapporten i fulltext

20200508

Regionala HTA-organisationer
Anti-inflammatory, antibiotic and immunomodulatory treatment in children with symptoms
corresponding to the research condition PANS (Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric
Syndrome) [Behandling mot en förmodad hjärninflammation utan påvisad neurologisk eller
medicinsk sjukdom hos barn med plötsligt debuterande tvångssymtom/begränsningar i
matintag i kombination med minst två neuropsykiatriska symtom (”PANS”)]
HTA-centrum Västra Götalandsregionen 2020, 24 s.
Utvärderingen har gällt om inflammationsdämpande, antibakteriell eller immunmodulerande
behandling ger bättre livskvalitet, funktion och färre symtom hos barn med PANS (Pediatric
Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome).
Baserat på fyra randomiserade och tre icke-randomiserade studier kunde ingen säker slutsats
dras om behandlingarna.
Barn och ungdomars hälsa, Psykisk hälsa

Rapporten i fulltext

Centraliserad automatiserad dosdispensering av läkemedel för patienter inlagda på sjukhus
Camtö 2020, 60 s.
Syftet med rapporten var att sammanställa vetenskaplig litteratur för att jämföra andelen fel och
kostnadseffektivitet vid ”robotiserad” respektive manuell läkemedelsdelning på sjukhus.
Ett begränsat antal studier av bristande kvalitet påträffades. Kunskapsläget bedömdes som
fortsatt oklart för dessa system.
Rapporten i fulltext
Effectiveness of laminar versus turbulent airflow in operating theatres, with regard to risk for
postoperative surgical infections
HTA-centrum Västra Götalandsregionen 2020, 63 s.
Rapporten jämförde laminärt luftflöde på operationssalar med andra ventilationssystem för att
se om det gav en reduktion av mortalitet och postoperativa infektioner och om det ger en
reduktion av CFUs samlade från luft i operationsområdet.
Analysen visade att vertikalt laminärflöde troligen är associerat med en reduktion av CFUkoncentrationen, men att det är osäkert huruvida det ger en förändrad risk för mortalitet eller
för icke-allvarliga postoperativa infektioner.
Infektionssjukdomar, Perioperativ medicin, intensivvård och transplantation (med organdonation)

Rapporten i fulltext

Skleroserande injektionsterapi vid kronisk akillestendinopati.
CAMTÖ 2020, 24 s.
Rapportens syfte har varit att kartlägga det vetenskapliga underlaget för skleroserande
injektionsbehandling vid kroniska besvär i mellersta delen av hälsenan.
Två studier analyserades, en systematisk översikt och en RCT. De relativt små studierna visade
motstridiga resultat och hade kort uppföljningstid.
Sammanfattningsvis bedömdes det vetenskapliga underlaget för denna injektionsbehandling
som otillräckligt.
Rörelseorganens sjukdomar, Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin, Nationellt primärvårdsråd

Rapporten i fulltext
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SBU
SBU Bereder:
Underlag till nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar
SBU 2020, 903 s.

Rörelseorganens sjukdomar, Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin, Nationellt primärvårdsråd

Rapporten i fulltext

SBU Kommenterar:
Beteendeförändrande tekniker för att öka fysisk aktivitet vid fysisk funktionsnedsättning
SBU 2020, 13 s.
En sammanfattning och kommentar till Ma JK, Martin Ginis KA. A meta-analysis of physical
activity interventions in people with physical disabilities: Content, characteristics, and effects on
behavior. Psychology of Sport & Exercise 2018;37:262-73.
Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Rapporten i fulltext

Förebyggande av depression under graviditet och efter förlossning
SBU 2020, 13 s.
En sammanfattning och en kommentar till den systematiska översikten Interventions to prevent
perinatal depressions: a systematic evidence review for the U.S. preventive services task force.
Evidence synthesis no. 172 AHRQ publication no 18-05243-EF-1. Rockville, MD: Agency for
Healthcare.
Kvinnosjukdomar och förlossning, Psykiska hälsa

Rapporten i fulltext

SBU:s Upplysningstjänst:
CAP (children are people too), ett program för barn som är anhöriga till missbrukare
SBU:s Upplysningstjänst 2020, 5 s.
Barn och ungdomars hälsa, Psykisk hälsa

Rapporten i fulltext

Ersta Vändpunktens barnprogram
SBU:s Upplysningstjänst 2020, 5 s.

Barn och ungdomars hälsa, Psykisk hälsa

Rapporten i fulltext
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Regeringen
God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem
SOU 2020:19, 492 s.
I detta fjärde betänkande redovisas en övergripande beskrivning av det man under utredningens
gång identifierat som centrala framgångsfaktorer respektive möjliga hinder för
omställningsarbetet. Förslagen från betänkandena bidrar till en reform att få ett hälso- och
sjukvårdssystem som är hållbart ur samtliga aspekter, socialt, ekonomisk och miljömässigt.
Rapporten i fulltext
Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS
SOU 2020:15, 388 s.
Man har utrett besluts- och genomförandeprocesser vid upphandlingar och investeringar i
landsting och i avtalsreglerade samarbeten mellan det offentliga och företag och organisationer.
Utgångspunkten har varit ett lärandeperspektiv för att kunna dra nytta av erfarenheter från Nya
Karolinska Solna (NKS) i Region Stockholm. Utredningen lämnar fyra rekommendationer.
Rapporten i fulltext
Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess
SOU 2020:24, 440 s.
Många upplever att sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen fungerar väl men det finns också
individer som inte tycker att sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen fungerar bra. Det finns
flera områden som är angelägna att utveckla för att sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen
ska fungera bättre.
Rapporten i fulltext

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Översyn av besparingspotentialen för Läkemedel
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 2020, 50 s.
TLV:s rapport är en översyn av besparingspotentialen för läkemedel inom
läkemedelsförmånerna. Översynen görs på uppdrag av regeringen mot bakgrund av att
Läkemedelsutredningen uppskattade en besparingspotential till 700 miljoner kronor.
Rapporten i fulltext

20200508

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Laga efter läge : Uppföljning av lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2020, 304 s.
På regeringens uppdrag har Myndigheten för vård- och omsorgsanalys följt upp lagen (2017:612)
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. De ser att samverkan har
förbättrats mellan olika verksamheter inom kommuner och regioner, att utskrivningsprocessen
behöver utvecklas ytterligare och att det behövs mer kunskap om hur lagen påverkar vård- och
omsorgskvaliteten för patienter och brukare.
Rapporten i fulltext
Privata sjukvårdsförsäkringar
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2020, 128 s
I den här rapporten beskriver man möjliga risker och nyttor med privata sjukvårdsförsäkringar.
De har kartlagt och analyserat konsekvenser av privata sjukvårdsförsäkringar. Vissa
konsekvenser rör enskilda personer andra är på systemnivå, för hälso- och sjukvården och för
samhället i stort.
Rapporten i fulltext
Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv : en jämförelse mellan Sverige och tio andra länder.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2020, 212 s.
En redovisning och analys av de svenska och internationella resultaten av undersökningen
International Health Policy Survey (IHP).
Nationellt primärvårdsråd

Rapporten i fulltext

E-hälsomyndigheten
Vision e-hälsa 2025 Uppföljning 2019
E-hälsomyndigheten 2020, 72 s.
Årets uppföljning ger exempel på befintliga stöd och e-tjänster riktade till invånare och till
medarbetare i vård och omsorg, samt exempel på initiativ som pågår på nationell nivå och som
skapar förutsättningar för e-hälsoutvecklingen.
Rapporten i fulltext

20200508

Folkhälsomyndigheten
Det suicidpreventiva arbetet i kommuner, regioner och länsstyrelser 2019
Folkhälsomyndigheten 202, 33s.
Rapporten innehåller en kartläggning av det suicidpreventiva arbetet i kommuner, regioner och
länsstyrelser 2019. Den ger en aktuell bild av det suicidpreventiva arbetet på lokal och regional
nivå samt följer upp och jämför med resultaten från 2015 års kartläggning.
Psykisk hälsa

Rapporten i fulltext
I faktabladet Fler kommuner och regioner arbetar med att förebygga självmord sammanfattas
rapporten på 4 sidor.
Rapporten i fulltext
Psykisk hälsa och suicidprevention. Lägesrapport 2019
Folkhälsomyndigheten, 2020, 72 s.
Syftet med den här rapporten är att ge en övergripande nulägesbeskrivning av området psykisk
hälsa och suicidprevention, och att lyfta viktiga aspekter av utvecklingen inom området. Fokus
ligger på det arbete som gjorts under 2019 för att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa
och stärka det suicidpreventiva arbetet.
Psykisk hälsa

Rapporten i fulltext
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland homo- och bisexuella samt transpersoner
Folkhälsomyndigheten 2020, 56 s.
Rapporten beskriver resultaten från undersökningen SRHR2017 med fokus på homosexuella,
bisexuella och transpersoner i åldrarna 16–84 år som svarade på frågor om sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Majoriteten är nöjda med sitt sexliv, samtidigt som de
ofta har en sämre sexuell och reproduktiv hälsa. De har också en hög utsatthet för våld,
övergrepp och sexuella trakasserier.
Kvinnosjukdomar och förlossning, Psykiska hälsa, Hud- och könssjukdomar, Primärvårdsråd

Rapporten i fulltext
Vilken sjukvård har unga och unga vuxna som tagit sitt liv fått?
Folkhälsomyndigheten 2020, 32 s.
Rapporten redovisar resultaten av en delstudie baserad på en retrospektiv granskning av
sjukvårdsjournaler och lex Maria-anmälningar av suicid bland unga och vuxna i åldrarna 15–44 år
som tagit sitt liv i Sverige under 2015. Man antyder att förbättrade åtgärder kan behövas för att
identifiera personer med suicidrisk och att man behöver erbjuda dem effektiva åtgärder.
Psykisk hälsa

Rapporten i fulltext

20200508

Sveriges kommuner och regioner
Nationell kraftsamling för att minska fall hos äldre : Fördjupning av hälsofrämjande och
förebyggande insatser
Sveriges kommuner och regioner 2020, 18 s.
För att minska fall hos äldre behövs det ett arbete med fokus på förebyggande insatser samt ett
välfungerande samarbete mellan regioner, kommuner, intresseorganisationer och invånare.
Detta dokument är en fördjupning av ett antal hälsofrämjande och förebyggande insatser som
alla kommuner och regioner kan kraftsamla kring.
Rapporten i fulltext
Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2019
Sveriges kommuner och regioner 2020, 98 s.
För att förbättra vården före, under och efter graviditet samt för att stärka insatser för kvinnors
hälsa har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regeringen tecknat flera
överenskommelser sedan 2015. Denna rapport syftar till att sammanfatta och dra lärdomar från
regionernas arbete under 2019.
Kvinnosjukdomar och förlossning

Rapporten i fulltext

Inspektionen för vård och omsorg
Vad har IVO sett 2019
Inspektionen för vård och omsorg 2020, 122 s.
En rapport till regeringen med en sammanfattande analys av arbetet med tillsyn,
tillståndsprövning och klagomål enligt patientsäkerhetslagen under det gångna verksamhetsåret.
Rapporten beskriver deras viktigaste iakttagelser, de åtgärder de har genomfört med anledning
av de brister som de har sett och deras slutsatser för 2019.
Rapporten i fulltext
Kortversion
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Livsmedelsverket
Jod under graviditet och amning. L 2020 nr 03
Livsmedelsverket 2020, 24 s.
Syftet med denna rapport är att uppdatera det vetenskapliga underlaget om jodbehov under
graviditet och amning. Underlaget kommer att användas som underlag i den pågående
översynen av råd om bra matvanor för gravida och ammande.
Kvinnosjukdomar och förlossning

Rapporten i fulltext

Koffein – råd till gravida och ammande. L 2019 nr 22
Livsmedelsverket 2020, 58 s.
Livsmedelsverket har särskilda kostråd till gravida och ammande. Här redovisas motiven till de
råd och information som ges om koffein för gravida och ammande.
Kvinnosjukdomar och förlossning

Rapporten i fulltext
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