EN HTA-UTREDNING GÖR SKILLNAD
HTA = Health Technology Assessment – Medicinsk Utvärdering

Skall vi sätta igång förlossningar
vecka 41 eller vecka 42 istället för som nu
efter 43 graviditetsveckor?
Fråga från verksamhet/ledning/program- och prioriteringsrådet
1. Regionalt HTA-centrum

2. Projektgrupp från verksamhet.
Litteratursökning

3. HTA-rapport om kunskapsläget
4. Två oberoende granskare

Stödprocess
HTA-centrum
HTA-bibliotekarie
Ekonomi
Statistik

5. Kvalitetssäkringsgrupp
HTA-rapport klar

6. HTA-rapport = beslutsunderlag, går till beslutsfattare
/frågeställare, verksamheten. Publicering

Svar: JA
– riktlinjerna ändras
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Vill du veta mer eller anmäla ett
projekt för HTA-analys?
HTA-centrum
Röda Stråket 8, 413 45 Göteborg
Tfn. 031-342 15 56
E-post: hta-centrum@vgregion.se
www.sahlgrenska.se/hta-centrum

1. Regionalt HTA-centrum
På HTA centrum görs en bedömning av förslaget, och om komplettering krävs kommer du att bli kontaktad. HTA centrum
undersöker om befintliga och aktuella tillämpliga HTA-utredningar redan finns, och utför en preliminär utvärdering av
befintligt vetenskapligt underlag för en HTA. Därefter görs en bedömning om förslaget är inom ramen för HTA-uppdraget.
Slutligen fattas ett beslut om att en HTA-granskning ska genomföras. Denna process tar upp till 4 veckor.

2. Projektgrupp från verksamhet. Litteratursökning

Berörda verksamhetschefer svarar, i samverkan med frågeställaren för att, ge ett förslag på en HTA-projektgrupp för
projektet och ger dem tid (cirka 30-50 tim/person under 4-6 månader). Önskvärt är att hälften är disputerade och en är
ST-läkare- beakta tvärproffisionellt perspektiv. Samordnare utses inom projektgruppen. Bibliotekarie gör artikelsökning i
alla berörda databaser efter det underlag till PICO som togs fram på projektstartsmötet.

3. HTA-rapport om kunskapsläget

Varje inkluderad artikel läses av alla i HTA-gruppen. Använd aktuella mallar (som finns på vår hemsida) för systematisk
bedömning av artiklarnas kvalitet.
Samlad bedömning av kunskapsläget (GRADE)
Parallellt med detta skrivs HTA-rapporten

4. Två oberoende granskare

Två granskare från skilda discipliner studerar besvarad HTA-rapport och inkluderad litteratur. Ger feedback till
projektgruppen, föreslår samlad bedömning av evidensläget för metoden. Kompletteringar görs efter granskarnas och
HTA-centrums eventuella synpunkter.

5. Kvalitetssäkringsgrupp HTA-rapport klar

Kvalitetssäkringsgruppen gör en samlad bedömning av frågeställning och evidensläget och
Kvalitetssäkrar HTA-rapporten. Projektgruppen ges tillfälle att kommentera och eventuellt justera efter detta möte.

6.. Publicering
Kvalitetssäkrad HTA-rapport färdig och publiceras på hemsida samt förmedlas till:
•Samtliga förvaltningschefer i Västra Götalandsregionen (VGR)
•Program- och prioriteringsrådet (PPR) i VGR
•Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)
•Sahlgrenska Akademin (prefektgruppen)
•HTA-enheter i andra regioner i Sverige
•Socialstyrelsen
•Prenumeranter av HTA-rapporter/Nyhetsbrev
•Internationella databaser

Den färdiga HTA-rapporten ägs nu av frågeställaren/verksamheten.

