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Covid-19
Användning av PCR för påvisning av pågående covid-19
Folkhälsomyndigheten 2020, 18 s.
PCR är den metod som under hela pandemin använts för att påvisa pågående covid-19.
Denna rapport syftar till att beskriva faktorer som visat sig vara av särskild vikt för SARS-CoV-2
PCR-testers prestanda och vad man bör tänka på gällande prestandan beroende på vilket syfte
man har med testningen.
Covid 19

Rapporten i fulltext
Förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 i stadsdelen Rinkeby-Kista, Stockholm, 22–24
juni 2020
Folkhälsomyndigheten 2020, 32 s.
Rapporten redovisar resultaten från undersökning av förekomsten av antikroppar mot SARSCoV-2, i stadsdelsområdet Rinkeby-Kista i Stockholm. Den genomfördes 22-24 juni 2020 och
visar omfattningen av invånarnas antikroppssvar under denna period. Rapporten visar också på
bakgrundvariabler som kan associeras med positivt antikroppssvar vilket kan ge en indikation av
vilka faktorer som påverkar risken att smittas.
Covid 19

Rapporten i fulltext
Insatser vid nya utbrott av covid-19
Folkhälsomyndigheten 2020, 27 s.
Rapporten belyser vilka insatser myndigheten bedömer kan genomföras inom deras
ansvarsområde för att tidigt upptäcka nya utbrott, minska smittspridningen och på så sätt
minimera antalet sjukdoms- och dödsfall. Syftet är att uppnå en så god beredskap som möjligt
för att minimera effekterna av eventuellt nya utbrott av covid-19.
Covid 19

Rapporten i fulltext
Påvisning av antikroppar efter genomgången covid-19 i blodprov från öppenvården
(Delrapport 1)
Folkhälsomyndigheten 2020, 5 s.
Undersökningar för påvisning av antikroppar efter genomgången covid-19 pågår just nu i
regionerna. Resultaten kommer att redovisas efterhand och detta är den första delrapporten
och redovisar resultat från insamling av prover från öppenvården.
Covid 19

Rapporten i fulltext
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Påvisning av antikroppar efter genomgången covid-19 hos blodgivare (Delrapport 2)
Folkhälsomyndigheten 2020, 2 s.
Undersökningar för påvisning av antikroppar efter genomgången covid-19 pågår just nu i
regionerna. Resultaten kommer att redovisas efterhand och detta är den andra delrapporten
och innehåller resultat från blodgivare
Covid 19

Rapporten i fulltext
Vägledning för analys av covid-19
Folkhälsomyndigheten 2020, 30 s.
Syftet med vägledningen är att vara ett stöd vid att starta upp en verksamhet för analys av covid19. Innehållet är övergripande och uppmärksammar främst vilka som är de viktigaste legala
kraven samt även ge en kortfattad introduktion till aktuell författning.
Vägledning för analys av covid-19 ersätter vägledning för diagnostik för covid-19 och är
uppdaterat med nya avsnitt om antikroppstestning och ersättning, ändringar kring smittspårning
och förtydligande kring verksamhetsansvarig.
Covid 19

Rapporten i fulltext
Vägledning för antikroppspåvisning
Folkhälsomyndigheten 2020, 23 s.
Vägledningen syftar till att underlätta tillämpningen av den del av Nationella strategin för utökad
provtagning och laboratorieanalys av covid-19 som handlar om antikroppspåvisning.
Covid 19

Rapporten i fulltext
Vägledning för bedömning av immunitet efter genomgången covid-19
Folkhälsomyndigheten 2020, 2 s.
Syftet är att tydliggöra vilka som bedöms ha någon form av immunitet mot covid-19 efter
genomgången infektion och vad det innebär vid nära kontakt med andra.
Covid 19

Rapporten i fulltext
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Regionala HTA-organisationer
Baklofenbehandling vid ärftlig och idiopatisk dystoni
Metodrådet Stockholm–Gotland 2020, 23 s.
Frågeställning: Hur är evidensläget vad gäller baklofenbehandling (peroral och intratekal) till
barn och unga med ärftlig eller idiopatisk dystoni?
Matodrådets slutsats är att frågan om intratekal eller peroral behandling med baklofen är
effektiv och säker vid ärftliga former av dystoni hos barn och vuxna inte kan besvaras utifrån
tillgänglig forskning och motsvarar en kunskapslucka.
Barn- och ungdomars hälsa, nervsystemets sjukdomar

Rapporten i fulltext
Behandling med radiofrekvensablation vid långvarig ryggsmärta
Medicinska rådet Region Dalarna 2020, 15 s.
Frågeställning: Vad är evidensläget för radiofrekvensablation som behandlingsmetod?
Resultat i sammanfattning: Det finns enligt Medicinska rådet vetenskapligt underlag som
indikerar att tonisk RFA har effekt på långvarig smärta vid behandling av lumbala facettleder. Ett
mer begränsat underlag finns för användning av pulserad RFA vid behandling av långvarig
cervikal och lumbal smärta. Behandlingen bör dock enligt Medicinska rådet endast övervägas när
smärtminskning inte åstadkommits genom konventionella och icke kirurgiska metoder, inklusive
träning eller fysik aktivitet.
Rörelseorganens sjukdomar, Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Rapporten i fulltext
Buckybehandling/Grenz rays therapy för lentigo maligna/ lentigo maligna melanom
Metodrådet Stockholm–Gotland 2020, 20 s.
Frågeställning: Är Buckybehandling/Grenz rays therapy hos patienter med lentigo
maligna/lentigo maligna melanoma (LM/LMM) effektivt och säkert jämfört med kirurgi?
Resultat: Enligt Metodrådet är det vetenskapliga underlaget i nuläget otillräckligt för att utifrån
endast ett evidensperspektiv besvara frågan, Buckybehandling/Grenz rays therapy kan dock
övervägas ur ett behandlingsetiskt perspektiv.
Hud- och könssjukdomar

Rapporten i fulltext
Impellerpump vid kardiogen chock
HTA Skåne 2020, 45 s.
Rapportens frågeställning: Kan användning av percutaneous Ventricular Assist Device (pVAD)
med en impellerpump (Impella CP) påverka överlevnaden eller medföra förbättrad
organfunktion hos vuxna patienter med kardiogen chock?
HTA Skåne menar i sin slutsats att den samlade evidensen i nuläget inte är tillförlitlig för att
kunna bedöma om detta påverkar överlevnaden eller andra patientnära utfallsmått hos
patienter med kardiogen chock.
Akut vård, Hjärt- och kärlsjukdomar

Rapporten i fulltext

20200930

SBU
SBU Kommenterar:
Screening och beteendeförändrande stödsamtal (counselling) för att minska ohälsosam
alkoholkonsumtion
SBU 2020, 13 s.
Kommenterad rapport:
O’Connor EA, Perdue LA, Senger CA, Rushkin M, Patnode CD, Bean SI, Jonas DE. Screening and
Behavioral Counseling Interventions to Reduce Unhealthy Alcohol Use in Adolescents and Adults
Updated Evidence Report and Systematic Review for the US Preventive Services Task Force.
JAMA 2018;320:1910-28.
Nationellt primärvårdsråd, Psykisk hälsa

Rapporten i fulltext

SBU Rapporter:
Läkemedelsbehandling av vanliga smärttillstånd hos äldre personer: Effekter, biverkningar
samt upplevelser av vård
SBU 2020, 476 s.
En systematisk litteraturöversikt där man utvärderat effekter och risker för biverkningar av
vanliga läkemedel mot smärta hos äldre och de äldres upplevelser av vården. Översikten
innehåller även en praxisundersökning avseende läkemedelsförskrivning samt etiska och
hälsoekonomiska aspekter.
Äldres hälsa, Nationellt primärvårdsråd

Rapporten i fulltext

Regeringen
Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning
Näringsdepartementet SOU 2020:53, 109 s.
Ett delbetänkande från kommittén för teknologisk innovation och etik. Betänkandet innehåller
en beskrivning och analys av de rättsliga förutsättningarna för en vårdgivare att utföra
nödvändig personuppgiftsbehandling inför beslut om att inleda en studie inom klinisk forskning.
Rapporten i fulltext
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Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Förberedelser inför utökade möjligheter till utbyte av läkemedel
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 2020, 50 s.
Från den 2 juni 2020 kan patienter som hämtar ut receptbelagda läkemedel på apotek få byta till
ett likvärdigt läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. Syftet med det nya regelverket är dels
att så många patienter som möjligt ska kunna få sina läkemedel inom högkostnadsskyddet, dels
att uppnå besparingar för regionerna genom utbyte av smittskyddsläkemedel.
Detta är en slutrapportering av det arbete som har genomförts för att möjliggöra
implementeringen av de nya reglerna.
Rapporten i fulltext

Folkhälsomyndigheten
Barnvaccinationsprogrammet i Sverige 2019 – Årsrapport
Folkhälsomyndigheten 2020, 50 s.
Rapporten redovisar uppföljningen av det allmänna vaccinationsprogrammet för barn och
innehåller information om vaccinationstäckning, sjukdomsuppföljning, mikrobiologisk
övervakning och säkerhetsuppföljning för år 2019. Rapporten visar bland annat att 97 procent av
2-åringarna var fullvaccinerade och en allt större andel flickor är vaccinerade mot HPV än
tidigare.
Barn- och ungdomars hälsa, Nationellt primärvårdsråd

Rapporten i fulltext
Jämlikhetsperspektiv på lokalt hälsofrämjande och förebyggande arbete
Folkhälsomyndigheten 2020, 68 s.
Rapporten redovisar resultat från en studie där sociodemografiska faktorer som kan förklara
skillnaderna i det förebyggande arbetet med alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) har
analyserats. Resultaten visar bland annat att kommuner som har en mer utsatt sociodemografisk
situation också har de största skadorna kopplat till ANDT och i mindre omfattning ett kvalitativt
förebyggande ANDT-arbete, de kommunerna har också en större risk för framtida ANDTrelaterad ohälsa.
Levnadsvanor, Barn- och ungdomars hälsa
Rapporten i fulltext

20200930

Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper
Folkhälsomyndigheten 2020, 20 s.
Revidering av rekommendationerna om influensavaccination till riskgrupper. Innehåller samlad
information om vilka som rekommenderas vaccination, dosering av vaccin och även annan
information rörande influensa.
Infektionssjukdomar, Nationellt primärvårdsråd

Rapporten i fulltext
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