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Nominering till HTA-projekt, ordnat införande eller avveckling
Health Technology Assessment (HTA) innebär utvärdering av metoder och tekniker i hälso- och
sjukvården. I ett HTA-projekt söker, värderar och sammanställer man litteratur på ett systematiskt sätt
för att se vilket vetenskapligt stöd som finns.
Här kan du nominera frågor som du tycker behöver belysas i ett HTA-projekt via Uppsala-Örebro
sjukvårdsregions HTA-råd. Det kan gälla metoder som du tycker bör införas eller som borde
avvecklas. Utgå från din egen verksamhet. Det regionala HTA-rådet ställer upp med metodstöd, men
verksamheten förväntas också delta.
Fyll i detta formulär så utförligt som möjligt, spara en kopia och skicka in kopian till Maria Klässbo
maria.klassbo@liv.se som är landstingets representant i det regionala HTA-rådet.
Du kommer sedan att bli kontaktad för ett möte då vi tillsammans kompletterar informationen.
Därefter fattas beslut om huruvida en HTA-granskning ska göras.
* = obligatoriskt
Ange frågeställning* (klinisk fråga, diagnostisk metod, behandling, teknologi, preventiv åtgärd eller
annat)

Från vem kommer frågan*:
Hälso- och sjukvårdsledning
Områdeschef
Verksamhetschef
Avdelningschef/Enhetschef
Sektions/områdesansvarig
Annan:
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Din kontaktinformation*:
Namn*:
e-post*:

Telefonnummer*:

Förtydliga frågan genom att beskriva ärende/frågeställning enligt PICO
P (population/problem)
Hur beskrivs aktuell patientgrupp (diagnos, ålder, svårighetsgrad etc)?

I (intervention)
Vilken behandling/åtgärd (beskriv behandling, diagnostisk metod, screening eller preventiv åtgärd)?

C (comparison/jämförelse)
Vad vill du jämföra med (standardbehandling, ingen behandling, nuvarande rutin etc)?

O (outcome)
Resultat/utfall att mäta (sjuklighet, resursutnyttjande, patienttillfredsställelse etc)?

För mer info om PICO se SBU:s metodbok:
http://www.sbu.se/upload/ebm/metodbok/SBUsHandbok_Kapitel03.pdf
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Hur används metoden/tekniken idag?
Ännu inte införd
Införd men inte i rutinsjukvård
Införd i rutinsjukvård
Annan status till exempel forskning eller utveckling – beskriv

Vad avses förslaget att leda till?
Införande av ny metod
Ny eller utvidgad indikation för befintlig metod
Avveckling av metod
Annat, beskriv

Ange namn på berörda verksamheter samt ort:

Vilken patientnytta förväntas?*
.
Ange SBU-rapport, nationell riktlinje, rapport från specialistförening eller annan litteratur som
du vill referera till?

Ansvarig områdes/verksamhetschef*:
Namngiven chef
Ja

är informerad:

Nej
Innan en fråga sänds in kan det vara värdefullt att kontrollera om ämnet redan har behandlats.
Kontakta sjukhusbiblioteket.karlstad@liv.se så gör biblioteket en sökning på din fråga.

Spara en kopia av detta formulär och maila kopian till maria.klassbo@liv.se

