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HTA-rapporter
Igångsättning av förlossning vid 41 eller 42 fullgångna graviditetsveckor
HTA-centrum, Västra Götalandsregionen 2020, 67s.
Frågeställning: Medför induktion vid 41 veckor + (0 till 2 dagar) istället för exspektans med
varierande grad av fosterövervakning och induktion vid 42 veckor + (0 till 1 dag) minskad
intrauterin fosterdöd/neonatal dödlighet och neonatal sjuklighet, utan ökad risk för maternell
dödlighet och sjuklighet, hos friska kvinnor med okomplicerad graviditet?
Svar i korthet: Denna systematiska översikt inkluderade tre RCT:er med 5,161 patienter som
jämfört strategier för induktion vid 41 fulla veckor med strategier för exspektans med varierande
grad av fosterövervakning och induktion vid 42 fulla veckor. Den visar att intrauterin
fosterdöd/neonatal död skulle kunna minska vid tidig induktion, men det är oklart hur stor
minskningen är samt skulle kunna resultera i att frekvensen av ett kompositutfall inkluderande
intrauterin fosterdöd/neonatal död och neonatal sjuklighet inte påverkas i någon säker riktning.
För viktiga maternella utfall fanns, eller fanns troligen, ingen eller liten, skillnad.
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore
/a52b7913-4280-4105-abe677b9e5f165da/Induction%20of%20labour%20at%2041%20or%2042%20weeks%20of%20gestati
on.pdf?a=false&guest=true

Deep brain stimulering (DBS) vid dyskinetisk cerebral pares : HTA-rapport 2020:53
Metodrådet, Region Stockholm, 2020
Frågeställning: Är Deep Brain Stimulation (DBS) en effektiv metod för barn med dyskinetisk CP
och motoriska problem?
Svar i korthet: Kvaliteten på både de ingående översiktsartiklarna och de nyare originalartiklarna
bedömdes som genomgående låg. Därmed identifierade Kunskapsrådet frågan som en
kunskapslucka.
https://vardgivarguiden.se/globalassets/utveckling/vardutveckling/hta/hta-rapporter/dbs-viddyskinetisk-cerebral-pares.pdf

SBU-rapporter
Diagnostik med PCR-teknik vid nagelsvamp
SBU:s upplysningstjänst 2020, 7 s.
https://www.sbu.se/contentassets/465229cbf2594dc796ae599d92b056e6/diagnostik-med-pcrteknik-vid-nagelsvamp.pdf
Diagnostik och behandling av uppgivenhetssyndrom hos barn
SBU:s upplysningstjänst 2020, 13 s.
https://www.sbu.se/contentassets/1abbf0df98cd47dca0e0c024c836195c/diagnostik-ochbehandling-av-uppgivenhetssyndrom-hos-barn.pdf
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Downton Fall Risk Index för att upptäcka patienter med hög fallrisk
SBU:s upplysningstjänst 2020, 10 s.
https://www.sbu.se/contentassets/55c61790f9f048808bb28fb453f47c52/downton-fall-riskindex-for-att-upptacka-patienter-med-hog-fallrisk.pdf
Samspelsbehandling för prematurt födda barn och deras föräldrar
SBU:s upplysningstjänst 2020, 17 s.
https://www.sbu.se/contentassets/8b3bd606b60e4295a5b2376496c9629f/samspelsbehandling-forprematurt-fodda-barn-och-deras-foraldrar.pdf

Ledarskap/Organisation
Chefens 42 samtal : samtal du våndas inför och alla andra samtal
Leena Männik Styren, 2019, 141 s.
Boken riktar sig till alla chefer som behöver genomföra samtal med sina medarbetare. Här finns
vägledning till 42 olika samtal som de flesta chefer någon gång ställs inför, exempelvis samtal om
mobbning, missbruk, lön eller om sorg när en medarbetare drabbats av en kris.

E-hälsa
Tre perspektiv på digitala vårdbesök : befolkningens, patienternas och vårdpersonalens
uppfattningar
Vårdanalys 2020, 192 s.
Syftet med rapporten har varit att ta reda på hur befolkning, patienter och vårdpersonal ser på
digitala vårdbesök i primärvården.
Resultaten tyder bland annat på att patienterna i undersökningen föredrar fysiska vårdbesök och
att primärvårdsläkare ser risker med de digitala besöken, men att de som har erfarenhet av
videobesök är mer positiva än de som aldrig provat.
https://www.vardanalys.se/wp-content/uploads/2020/02/2020-1-Tre-perspektiv-på-digitalavårdbesök-web.pdf

Övrigt
På gång inom EU : Våren 2020
Sveriges kommuner och regioner. 2020. 64s.
Här kan du läsa om aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner och regioner. Bland
annat läsa om den nya mandatperioden i Europeiska Regionkommittén, förhandlingarna om
EU:s nästa långtidsbudget, en europeisk jämställdhetsstrategi och en lång rad initiativ från den
nya kommissionen.
https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-869-2.pdf
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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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