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Introduksjon
Før man begynner på en mini-metodevurdering bør man ha lest gjennom teksten Om minimetodevurdering og kriterier for bruk.

Skjemaet for mini-metodevurderingen består av tre deler:
Del 1: Vurdering av den aktuelle metoden (hoveddelen). Fylles ut av fagperson med
relevant klinisk kompetanse, bibliotekar og controller.
Del 2: Fagfellevurdering av del 1. Fylles ut av fagfelle.
Del 3: Innstilling til beslutningstager. Fylles ut av den som forbereder saken for beslutning i
helseforetaket/sykehuset.

Skjemaet fylles ut elektronisk. Spørsmålene skal være selvforklarende, og de fleste skal
kunne besvares relativt raskt. Det er laget hjelpetekster med utfyllende informasjon til
noen av spørsmålene. Disse er svært viktig å lese. Hjelpeteksten får man opp ved å klikke på
informasjonstegnet ( i ) ved det aktuelle spørsmålet og den lukkes igjen ved å klikke på
krysset nederst til høyre. Skjemaet har tekstfelt hvor man skal skrive inn svarene på
spørsmålene. Når man skriver inn i tekstfeltene vil man kun se deler av teksten man har
skrevet. For å utvide tekstfeltet til å se hele teksten må man «klikke» utenfor tekstfeltet.
Før oppstart registreres mini-metodevurderingen på www.minimetodevurdering.no under
"Registrer ny mini-metodevurdering". Etter ferdigstillelse og fagfellevurdering skal del 1,
Excel-hjelpefilen samt del 2 publiseres i "Databasen for ferdigstilte minimetodevurderinger" (se boks under).

→ FØR OPPSTART : Registrer ny mini-metodevurdering
→ ETTER FERDIGSTILLELSE : Send inn ferdigstilt mini-metodevurdering
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Søk etter tidligere vurderinger
Finnes det en tidligere utført mini-metodevurdering, et metodevarsel eller andre typer
metodevurderinger for den aktuelle metoden? For å unngå dobbeltarbeid er det viktig å sjekke
om det finnes pågående eller publiserte rapporter om den aktuelle metoden. Dette gjøres i
avsnittene under.

A) Søk etter ferdigstilte og påbegynte mini-metodevurderinger
Søk i databasen for ferdigstilte mini-metodevurderinger for å se om det har vært utført en
mini-metodevurdering for den aktuelle metoden tidligere. Formålet med dette er blant annet
å kunne gjenbruke litteratur og annen relevant informasjon.
Finnes det en tidligere utført mini-metodevurdering for den aktuelle metoden?
Ja, oppgi tittel på mini-metodevurderingen, og hvilke deler som eventuelt gjenbrukes:

For å sjekke om det finnes en pågående mini-metodevurdering for den aktuelle metoden, går
man inn på siden "Påbegynte mini-metodevurderinger"

B) Søk etter metodevarsler
Søk i databasen MedNytt for å se om det finnes et metodevarsel om metoden. Metodevarsler
er omtaler av nye medisinske metoder. En del av informasjonen i de norske metodevarslene
er overførbar til mini-metodevurderingsskjemaet.
Finnes det et metodevarsel om metoden i MedNytt?
Ja, oppgi tittel på metodevarselet (evt. flere hvis det finnes)
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C) Søk etter norske metodevurderinger
I det nasjonale systemet for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten, kalt "Nye
Metoder", utføres det metodevurderinger på nasjonalt nivå og mini-metodevurderinger i
sykehusene.
Søk på nettsiden til Nye metoder for å se om den aktuelle metoden har blitt vurdert på
nasjonalt nivå. Hvis det enten finnes en ferdigstilt eller pågående metodevurdering om
metoden, er det i de fleste tilfeller ikke nødvendig med en mini-metodevurdering. På
nettsiden til Nye Metoder kan man lese mer om systemet.
Finnes det en pågående eller ferdigstilt metodevurdering om metoden i Nye Metoder?
Ja, oppgi tittel på metodevurderingen

Nei, det fantes ingen metodevurdering om metoden
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Mini-metodevurdering - DEL 1
Fylles ut av forslagsstiller, bibliotekar og controller
(Med forslagsstiller menes den kliniker, leder eller andre i sykehuset
som ønsker å vurdere den nye metoden)
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Innledning
1. Kontaktinformasjon
Helseforetak/sykehus:

i

Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet

Klinikk/avdeling/seksjon: Nevrokirurgisk avdeling
Kontaktperson:

Mark Züchner

E-post:

MARZUC@ous-hf.no

2. Hva er formålet med utredningen?
Å innføre en ny medisinsk metode
Å endre bruken av en eksisterende metode (f.eks. ny indikasjon, endret pasientgruppe;
spesifiser i kommentarfeltet)
Vurdering av en eksisterende metode

i

Annet (spesifiser i kommentarfeltet)

3. Hvilke spørsmål er særlig viktig å få belyst i denne mini-metodevurderingen?
Effekt
Sikkerhet
Kostnader
Organisatoriske konsekvenser
Etiske aspekter
Annet (spesifiser i kommentarfeltet)
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4. Definer inklusjonskriteriene for mini-metodevurderingen (PICOS)

i

Denne tabellen skal fylles ut i stikkordsform og brukes ved litteratursøk og utvelgelse av
studier.

Population (Populasjon)
Oppgi:
1. Aktuell sykdom/tilstand
2. Aktuell pasientgruppe

Intervention (Metode/tiltak)

Pasienter med sentral nevropatiske smerter og nevropatiske
ansiktssmerter

Invasiv motor cortex stimulering

Oppgi navn på metoden som skal vurderes

Comparison (Sammenligning)
Oppgi alternative tiltak som det
sammenliknes med. Dette vil ofte være
dagens behandling. Ved vurdering av
diagnostisk nøyaktighet, oppgis
referansetesten.

bruk av smertemedisiner

Outcome (Utfallsmål)
Oppgi relevante endepunkt/utfall; dvs. hva
man ønsker å måle virkningen av tiltaket
på.

smertelindring (VAS; NRS)

Study design (Studiedesign)
Spørsmål om effekt bør avgrenses til
studier med kontrollgrupper. For spørsmål
om sikkerhet kan annen type studiedesign
også være relevant.

alle humane kliniske studier
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Beskrivelse av metoden som skal vurderes
5. Hvilken type metode dreier det seg om?

i

Diagnostisk metode
Medisinsk utstyr i
Prosedyre (medisinsk eller helsefaglig)

i

Organisatorisk tiltak
Annet (spesifiser)

6. Gi en kort beskrivelse av den aktuelle metoden som skal vurderes:
Invasiv motorisk cortex stimulering (MCS) skjer ved implantering av epidurale elektroder
over den primære motoriske hjernebarken samt en pulsgenerator (iPG) under huden i
brystområdet.

Klikk i ruta for eventuelt å hente
opp et bilde fra eget arkiv.

Fjern bilde

7. Oppgi status for bruk av metoden (i Norge og eventuelt andre land). Omfatter metoden
medisinsk utstyr skal det oppgis A) om det foreligger nødvendig CE-merking, samt B)
(dersom det er relevant) opplysninger om risikoklassifisering av utstyret. i
Invasiv MCS for behandling av sentral nevropatisk smerte er blitt utført i nesten 30 år, og
det er en klinisk rutineprosedyre mange steder i verden. I Norge er bare noen få pasienter
blitt behandlet med metoden.

Beskrivelse av dagens praksis
8. Gi en kort beskrivelse av eventuelt eksisterende metode(r).
Pasienten blir behandlet med smertestillende medikamenter (analgetika) uten effekt.
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9. Vil den nye metoden komme i tillegg til eller erstatte allerede eksisterende metode(r)?
Spesifiser.
Den nye metoden både erstatter og kommer i tillegg til analgetika siden pasienter med
sentral nevropatisk smerte eller ansiktssmerter har liten eller ingen effekt av analgetika.

10. Er det noen metoder som brukes på sykehuset nå som bør fases ut dersom den nye
metoden innføres? Spesifiser.
Nei

Litteratursøk
Litteratursøkene utføres og dokumenteres av en bibliotekar ved ditt sykehus.
Bibliotekaren skal involveres i en tidlig fase av prosjektet, helst ved oppstartsmøte for
mini-metodevurderingen. i
11. Litteratursøk etter retningslinjer
Undersøk om metoden anbefales i anerkjente retningslinjer.

i

Dokumenter søket etter retningslinjer:
Oppgi hvilke kilder det ble utført søk i (sett kryss):
Helsedirektoratets nettside
Helsebibliotekets samlinger med retningslinjer og veiledere
Andre kilder for retningslinjer (spesifiser)

Oppgi søkeord og vis hvordan disse blir kombinert (AND/OR) i de ulike kildene:
Helsedirektoratets nettside
Lest gjennom titlene på alle nasjonale retningslinjer
Helsebibliotekets samlinger med retninglinjer og veiledere
Lest gjennom titlene under emnene: anestesiologi og nevrologi
Søk i retningslinjer: motor cortex stimulering, motorisk cortex stimulering, elektrisk stimulering
motor cortex
Andre kilder (spesifiser)

Oppgi søkedato:

27. jan. 2021
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Oppgi antall treff i de ulike kildene:
Helsedirektoratets nettside

0

Helsebibliotekets nettside

0

Andre kilder (spesifiser)
List opp relevante retningslinjer, med lenker:

12. Litteratursøk etter systematisk oppsummert forskning
(kunnskapsoppsummeringer)

i

Systematisk oppsummert forskning skal være hovedkilde for dokumentert effekt og
sikkerhet. Dersom det ikke finnes oppdatert oppsummert forskning skal primærstudier
benyttes (se spørsmål 13).
Dokumenter søket etter oppsummert forskning:
Oppgi hvilke databaser det ble utført søk i (sett kryss):
Cochrane Database of Systematic Reviews (Wiley)
Epistemonikos (Broad Synthesis, Structured Summary, Systematic Review)
International HTA database (INAHTA)
Eventuelt PubMed (NLM) eller Ovid MEDLINE (avgrens søket)
Andre kilder for oppsummert forskning (spesifiser)
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) & regional HTA
National Institute for Health and Care Excellence (NICE)

Folkehelseinstituttet
Embase Classic+Embase 1947 to 2021 January 25

Oppgi søkeord og vis hvordan disse blir kombinert (AND/OR) i de ulike kildene:
Cochrane Database of Systematic Reviews (Wiley)
#1 ((motor near/3 cortex near/3 stimulat*)):ti,ab,kw (Word variations have been searched)
402
#2 ((electric* near/5 stimulation* near/6 motor cortex)):ti,ab,kw (Word variations have been
searched) 69
#3 #1 or #2 443
#4 MeSH descriptor: [Neuralgia] this term only 1201
#5 ((((nerve or neuropathic) near/3 pain*) or neuralgia*)):ti,ab,kw (Word variations have been
searched) 7339
#6 #4 or #5 7339
#7 #3 and #6 65
Epistemonikos
Title/Abstract: (("motor cortex stimulation" OR "motor cortex stimulating" OR "motor cortex
stimulat" OR "electric stimulation motor cortex" OR "electrical stimulation motor cortex") AND
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("nerve pain" OR "nerve pains" OR "neuropathic pain" OR "neuropathic pains" OR neuralgia OR
neuralgias))
International HTA
(((nerve pain or nerve pains or neuropathic pain or neuropathic pains or neuralgia OR
neuralgias)) OR ("Neuralgia"[mh])) AND ((electric stimulation motor cortex) OR (motor cortex
stimulat*))
Eventuelt PubMed (NLM) eller Ovid MEDLINE
Ovid MEDLINE(R) ALL 1946 to January 25, 2021:
1 (motor adj3 cortex adj3 stimulat*).tw,kf. 2000
2 (electric* adj4 stimulation* adj4 motor cortex).tw,kf. 322
3 Electric Stimulation/ and Motor Cortex/ 3539
4 or/1-3 5097
5 Neuralgia/ 14393
6 (((nerve or neuropathic) adj3 pain*) or neuralgia*).tw,kf. 38171
7 or/5-6 41295
8 and/4,7 258
9 limit 8 to (danish or english or german or norwegian or swedish) 249
10 Meta Analysis.pt. or "Meta-Analysis as Topic"/ or (Review.pt. and (pubmed or
medline).ti,ab.) or ((systematic* or literature) adj3 (overview or review* or search*)).ti,ab,kf.
or (meta-anal* or metaanal* or meta-regression* or umbrella review* or overview of reviews
or review of reviews or (evidence* adj2 synth*) or synthesis review*).ti,ab,kf. 678799
11 and/9-10 32
Andre kilder (spesifiser)
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) & regional HTA: motor cortex
stimulation, motor cortex stimulering
National Institute for Health and Care Excellence (NICE) : motor cortex stimulation, electric
stimulation motor cortex
Folkehelseinstituttet: motor cortex stimulering, motorisk cortex stimulering, motor cortex
stimulat*, elektrisk stimulering motor cortex
Embase Classic+Embase 1947 to 2021 January 25:
1 (motor adj3 cortex adj3 stimulat*).tw,kw. 2765
2 (electric* adj4 stimulation* adj4 motor cortex).tw,kw. 396
3 stimulation/ and motor cortex/ 1478
4 or/1-3 3921
5 neuralgia/ or neuropathic pain/ 44305
6 (((nerve or neuropathic) adj3 pain*) or neuralgia*).tw,kw. 56015
7 or/5-6 69995
8 and/4,7 466
9 limit 8 to conference abstracts 147
10 8 not 9 319
11 limit 10 to (danish or english or german or norwegian or swedish) 288
12 "Meta Analysis"/ or "Systematic Review"/ or (review and (pubmed or medline)).ti,ab,kw. or
((systematic* or literature) adj3 (overview or review* or search*)).ti,ab. or (meta-anal* or
metaanal* or meta-regression* or umbrella review* or overview of reviews or review of
reviews or (evidence* adj2 synth*) or synthesis review*).ti,ab. 885210
13 and/11-12 36

Oppgi søkedato:

26. jan. 2021

Oppgi antall treff i de ulike kildene:
Cochrane Library

0

Epistemonikos

Systematic Review (15) Structured Summary (1)
Overview (0)
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International HTA
PubMed (NLM) eller MEDLINE

Andre kilder (spesifiser)

3

Ovid MEDLINE(R) ALL 1946 to January 25, 2021: 32
Statens beredning för medicinsk och social
utvärdering (SBU) & regional HTA: 4
National Institute for Health and Care Excellence: 4
Folkehelseinstituttet: ingen relevante
Embase Classic+Embase 1947 to 2021 January 25: 36

13. Litteratursøk etter primærstudier

i

Dersom det ikke fantes oppdatert og relevant systematisk oppsummert forskning under
spørsmål 12, skal det utføres litteratursøk for å finne relevante primærstudier.
Dokumenter søket etter primærstudier:
Oppgi hvilke databaser det ble utført søk i (sett kryss):
Cochrane Central Register of Controlled Trials
PubMed eller Ovid MEDLINE
Embase (Ovid)
Andre kilder for primærstudier (spesifiser)

Oppgi søkeord og vis hvordan disse blir kombinert (AND/OR) i de ulike kildene:
Cochrane Library
#1 ((motor near/3 cortex near/3 stimulat*)):ti,ab,kw (Word variations have been searched)
402
#2 ((electric* near/5 stimulation* near/6 motor cortex)):ti,ab,kw (Word variations have been
searched) 69
#3 #1 or #2 443
#4 MeSH descriptor: [Neuralgia] this term only 1201
#5 ((((nerve or neuropathic) near/3 pain*) or neuralgia*)):ti,ab,kw (Word variations have been
searched) 7339
#6 #4 or #5 7339
#7 #3 and #6 65
PubMed/MEDLINE
Ovid MEDLINE(R) ALL 1946 to January 25, 2021:
# Searches Results
1 (motor adj3 cortex adj3 stimulat*).tw,kf. 2000
2 (electric* adj4 stimulation* adj4 motor cortex).tw,kf. 322
3 Electric Stimulation/ and Motor Cortex/ 3539
4 or/1-3 5097
5 Neuralgia/ 14393
6 (((nerve or neuropathic) adj3 pain*) or neuralgia*).tw,kf. 38171
7 or/5-6 41295
8 and/4,7 258
9 limit 8 to (danish or english or german or norwegian or swedish) 249
10 Meta Analysis.pt. or "Meta-Analysis as Topic"/ or (Review.pt. and (pubmed or
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medline).ti,ab.) or ((systematic* or literature) adj3 (overview or review* or search*)).ti,ab,kf.
or (meta-anal* or metaanal* or meta-regression* or umbrella review* or overview of reviews
or review of reviews or (evidence* adj2 synth*) or synthesis review*).ti,ab,kf. 678799
11 and/9-10 32
12 9 not 11 217
13 exp animals/ not humans.sh. 4780109
14 12 not 13 195

Embase
Embase Classic+Embase 1947 to 2021 January 25:
1 (motor adj3 cortex adj3 stimulat*).tw,kw. 2765
2 (electric* adj4 stimulation* adj4 motor cortex).tw,kw. 396
3 stimulation/ and motor cortex/ 1478
4 or/1-3 3921
5 neuralgia/ or neuropathic pain/ 44305
6 (((nerve or neuropathic) adj3 pain*) or neuralgia*).tw,kw. 56015
7 or/5-6 69995
8 and/4,7 466
9 limit 8 to conference abstracts 147
10 8 not 9 319
11 limit 10 to (danish or english or german or norwegian or swedish) 288
12 "Meta Analysis"/ or "Systematic Review"/ or (review and (pubmed or medline)).ti,ab,kw. or
((systematic* or literature) adj3 (overview or review* or search*)).ti,ab. or (meta-anal* or
metaanal* or meta-regression* or umbrella review* or overview of reviews or review of
reviews or (evidence* adj2 synth*) or synthesis review*).ti,ab. 885210
13 and/11-12 36
14 11 not 13 252
15 Animal/ not Human/ 1517304
16 14 not 15 250
Andre kilder (spesifiser)

Oppgi søkedato:

26. jan. 2021

Oppgi antall treff i de ulike kildene:
Cochrane Library

65

PubMed/MEDLINE

195

Embase

250

Andre kilder (spesifiser)

14. Litteratursøk etter pågående og upubliserte studier (VALGFRITT)

i

Det vil ofte være aktuelt å utføre søk i registre over pågående studier. I noen registre
finnes det også resultater fra ferdigstilte studier som ennå ikke er publisert.
Dokumenter søket etter pågående og upubliserte studier:
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Oppgi hvilke databaser det ble utført søk i (sett kryss):
ICTRP Search Portal
ClinicalTrials.gov
Andre kilder for pågående og upubliserte studier (spesifiser)

Oppgi søkeord og vis hvordan disse blir kombinert (AND/OR) i de ulike kildene:
ICTRP Search Portal

ClinicalTrials.gov

Andre kilder (spesifiser)

Oppgi søkedato:
Oppgi antall treff i de ulike kildene:
ICTRP Search Portal
ClinicalTrials.gov
Andre kilder (spesifiser)
List opp relevante pågående og/eller upubliserte studier, med lenker:

15. Litteratursøk etter helseøkonomiske evalueringer (VALGFRITT)

i

Det kan være aktuelt å kartlegge om det har blitt utført helseøkonomiske evalueringer
om metoden i Norge eller i utlandet.
Dokumenter søket etter helseøkonomiske evalueringer:
Oppgi hvilke databaser det ble utført søk i (sett kryss):
PubMed (NLM) eller Ovid MEDLINE
Embase (Ovid)
Andre kilder for helseøkonomiske evalueringer (spesifiser)

Oppgi søkeord og vis hvordan disse blir kombinert (AND/OR) i de ulike kildene:
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PubMed (NLM) eller Ovid MEDLINE

Embase (Ovid)

Andre kilder (spesifiser)

Oppgi søkedato:
Oppgi antall treff i de ulike kildene:
PubMed / MEDLINE
Embase (Ovid)
Andre kilder (spesifiser)
List opp relevante helseøkonomiske evalueringer, med lenker:

Side 16

Effekt og sikkerhet
16. Hva er dokumentert effekt og sikkerhet for pasientene?
Fyll ut evidenstabellene under med referansene som ble identifisert i litteratursøket. Tilføy også
andre relevante referanser du eventuelt kjenner til. Man får opp flere evidenstabeller ved å
trykke på + - knappen. For å slette en tabell trykker man på - -knappen.
a) Evidenstabeller for systematisk oppsummert forskning (kunnskapsoppsummeringer)
Referanse nr.

i

1

BESKRIVELSE AV KUNNSKAPSOPPSUMMERINGEN
Referanse

Motor cortex stimulation in chronic neuropathic orofacial pain syndromes: a
systematic review and meta-analysis
Henssen et al., 2020
Sci Rep. 2020 Apr 28;10(1):7195. doi: 10.1038/s41598-020-64177-z.

Ant. primærstudier inkludert

23

Studiedesign på inkl. studier

case-reports, case-series, randomised clinical trials

Dato for litteratursøket

October 2018

Populasjon:

Patients with chronic neuropathic orofacial pain

Antall pasienter totalt (N)

140

Intervensjonsgruppe:
Metode

Invasive motor cortex stimulation

Antall pasienter (n)

140

Kontrollgruppe:
Metode(r)

Metoden(e) det sammenlignes med

Antall pasienter (n)

Hvis oppgitt

i

Utfallsmål:

Intensity of pain

RESULTATER
Effekt:

Sikkerhet:

i

-Heterogeneity of the studies showed to be 55.8%
-(VAS) measured median pain relief of 66.5%
-Linear mixed-model analysis showed that patients suffering from trigeminal
neuralgia responded significantly more favorable to iMCS than patients suffering
from dysfunctional pain syndromes (p = 0.030).
-patients suffering from CNOP caused by (supra)nuclear lesions responded
marginally significantly better to iMCS than patients suffering from CNOP due to
trigeminal nerve lesions (p = 0.049).

Neurologic adverse events (n = 22) occurred in 11 patients or 22% of all
complications, and included temporary, partial seizures in 9 patients (18%),
temporary speech arrests in 1 patient (2%) and facial spasms in 1 patient (2%).
Other complications were wound infections (25 patients; 12%), post-incision pain
(1 patient (2%), epidural infection (1 patient; 2%) and post-operative trauma (1
patient; 2%).

ANNET (valgfritt)
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Metodisk kvalitet
(iht. sjekkliste)

i

Ikke utført

Evt. kommentarer

+
Referanse nr.

2

BESKRIVELSE AV KUNNSKAPSOPPSUMMERINGEN

Referanse

Neuromodulation for Medically Refractory Neuropathic Pain: Spinal Cord
Stimulation, Deep Brain Stimulation, Motor Cortex Stimulation, and Posterior
Insula Stimulation
Galafassi et al.
World Neurosurgery, Volume 146, February 2021, Pages 246-260

Ant. primærstudier inkludert

41, of which 17 for iMCS

Studiedesign på inkl. studier

Comparative studies, reviews, retrospective and prospective cohort studies,
observational studies and case series

Dato for litteratursøket

September 2020

Populasjon:

Patients with neuropathic pain of any cause, both sexes, no age limit

Antall pasienter totalt (N)

200 patients

Intervensjonsgruppe:
Neurostimulation for the treatment of neuropathic pain (deep brain stimulation,
motor cortex stimulation, spinal cord stimulation, or posterior insula stimulation)
Antall pasienter (n)

Hvis oppgitt

Kontrollgruppe:
Metode(r)

Pain control with and without neurostimulation

Antall pasienter (n)

Hvis oppgitt

i

Utfallsmål:

Intensity of pain before and after the procedure, duration of follow-up,
effectiveness

RESULTATER
Effekt:

The rate of pain improvement varied between 35% and 80%.
Most articles concluded that MCS was effective for NP.

i

4 studies out of 17 reported no advert effects. the rate of complications of MCS
therapy is around 20% in patients experiencing 1 or more complications. In
general, these complications are benign and transient. The reported
complications are mostly related to battery failure, wound infections, wound
dehiscence, pain induced by stimulation, and epidural or subdural hematoma.
Gradual diminution of pain was observed over time. Seizures (in the early or late
postoperative period) or hardware malfunction can also occur.

Sikkerhet:

ANNET (valgfritt)
Metodisk kvalitet
(iht. sjekkliste)

i

Ikke utført

Evt. kommentarer

+
Referanse nr.

3

BESKRIVELSE AV KUNNSKAPSOPPSUMMERINGEN
Referanse

Quality of Life After Motor Cortex Stimulation: Clinical Results and Systematic
Review of the Literature
Parravano et al.
Neurosurgery, Volume 84, Issue 2, February 2019, Pages 451–456

Ant. primærstudier inkludert

6

Side 18

Studiedesign på inkl. studier

This is a mix study with a review and inclusion data from their own clinical trial

Dato for litteratursøket

october 2016

Populasjon:

poststroke pain, facial pain, brachial plexus/peripheral nerve trauma, complex
regional pain syndrome, and phantom limb pain.

Antall pasienter totalt (N)

64

Intervensjonsgruppe:
Metode

Invasive motor cortex stimulation

Antall pasienter (n)

64

Kontrollgruppe:
Metode(r)

Metoden(e) det sammenlignes med

Antall pasienter (n)

Hvis oppgitt

i

Utfallsmål:

visual analog scale (VAS), SF-12 physical (PhysCS), and mental scores (MenCS)

RESULTATER
Effekt:

Improvement in quality of life ranged from 35% to 85%. Most studies containing
blinded arms in which statistical analyses were done, however, did not reveal
significant differences between active and sham stimulation. Only 1 blinded “on/
off” study reported stimulation-induced improvement.

i

Bivirkninger og komplikasjoner

Sikkerhet:

ANNET (valgfritt)
Metodisk kvalitet
(iht. sjekkliste)

i

Ikke utført

Evt. kommentarer

+
Referanse nr.

4

BESKRIVELSE AV KUNNSKAPSOPPSUMMERINGEN
Referanse

Motor cortex stimulation: a systematic literature-based analysis of effectiveness
and case series experience
Mo et al.
BMC Neurol. 2019 Mar 29;19(1):48. doi: 10.1186/s12883-019-1273-y.

Ant. primærstudier inkludert

12

Studiedesign på inkl. studier

Clinical trials with restrict inclusion criteria, small sample studies (n < 5) were
excluded

Dato for litteratursøket

October 2017

Populasjon:

Patients diagnosed with refractory pain

Antall pasienter totalt (N)

198

Intervensjonsgruppe:
Metode

Invasive motor cortex stimulation

Antall pasienter (n)

198

Kontrollgruppe:
Metode(r)

Metoden(e) det sammenlignes med

Antall pasienter (n)

Hvis oppgitt

Utfallsmål:

i

visual analog scale (VAS)

RESULTATER
Side 19

Effekt:

positive effect on refractory pain, and the total percentage improvement was
35.2% in post-stroke pain and 46.5% in trigeminal neuropathic pain.

i

Not mentioned

Sikkerhet:

ANNET (valgfritt)
Metodisk kvalitet
(iht. sjekkliste)

i

Ikke utført

Evt. kommentarer

+
Referanse nr.

5

BESKRIVELSE AV KUNNSKAPSOPPSUMMERINGEN
Referanse

Motor cortex stimulation for facial chronic neuropathic pain: A review of the
literature
Monsalve 2012 Surg Neurol Int. 2012;3(Suppl 4):S290-311. doi:
10.4103/2152-7806.103023. Epub 2012 Oct 31.

Ant. primærstudier inkludert

Antall primærstudier inkludert i oppsummeringen

Studiedesign på inkl. studier

(1) reports of series with two or more cases of facial chronic neuropathic pain
treated with MCS; and (2) non-duplicated series of cases if information was
available.

Dato for litteratursøket

from 1990 to 2012

Populasjon:

Facial chronic neuropathic pain

Antall pasienter totalt (N)

118

Intervensjonsgruppe:
Metode

Invasive motor cortex stimulation

Antall pasienter (n)

118

Kontrollgruppe:
Metode(r)

Metoden(e) det sammenlignes med

Antall pasienter (n)

Hvis oppgitt

i

Utfallsmål:

Visual Analog Scale (VAS)

RESULTATER
Effekt:

84.7% of patients pursued permanent implantation of the system, and 84% of
them had good pain control. Mean follow-up was 30.7 months (range, 3-120).

i

Although in many studies no adverse events with MCS have been reported,
[38,106,108,113] complications of MCS therapy are in general of benign nature,
and include battery failure, seizures (in the early or late postoperative period
[93] ), wound infections (2.2%), wound dehiscence, pain induced by stimulation,
epidural or subdural hematoma, gradual diminution of pain relief benefit over a
period of time, [3] hardware malfunction. [16] Seizures occasionally occurred
during the motor mapping, but chronic seizures have been rarely reported at
optimum electrical settings [Table 3]. [13,104] Death is an extremely rare
complication in MCS therapy. [1,42] Patients and their families should be clearly
informed of the potential complications, and the need to look for prompt
medical assistance if one or more complications present.

Sikkerhet:

ANNET (valgfritt)
Metodisk kvalitet
(iht. sjekkliste)

i

Ikke utført

Evt. kommentarer

+
Side 20

Referanse nr.

6

BESKRIVELSE AV KUNNSKAPSOPPSUMMERINGEN
Referanse

Efficacy and safety of motor cortex stimulation for chronic neuropathic pain:
critical review of the literature
Fontaine et al.
J Neurosurg. 2009 Feb;110(2):251-6. doi: 10.3171/2008.6.17602.

Ant. primærstudier inkludert

14
These were most commonly retrospective, but some were prospective, case
series. None of the studies were controlled, although in 1 series a double-blinded
“on-off” stimulation trial was used to select whether patients would be
candidates to receive a pulse generator.

Studiedesign på inkl. studier

Dato for litteratursøket

from 1991 to 2006

Populasjon:

Patients with Chronic neuropathic pain

Antall pasienter totalt (N)

210

Intervensjonsgruppe:
Metode

Invasive motor cortex stimulation

Antall pasienter (n)

210

Kontrollgruppe:
Metode(r)

Metoden(e) det sammenlignes med

Antall pasienter (n)

Hvis oppgitt

i

Utfallsmål:

Visual analogue scale

RESULTATER
Effekt:

Visual analog scale scores were provided in 76 patients, revealing an average
57% improvement in the 41 responders. A good response was achieved in 54% of
the 117 patients with central pain and 68% of the 44 patients with trigeminal
neuropathic pain.

i

Infections (5.7%) and hardware-related problems (5.1%) were relatively common
complications. Seizures occurred in 19 patients (12%) in the early postoperative
period, but no chronic epilepsy was reported.

Sikkerhet:

ANNET (valgfritt)
Metodisk kvalitet
(iht. sjekkliste)

i

Ikke utført

Evt. kommentarer

+
Referanse nr.

7

BESKRIVELSE AV KUNNSKAPSOPPSUMMERINGEN
Referanse

Neuromodulation for chronic pain
Knotkova et al., 2021
Lancet. 2021 May 29;397(10289):2111-2124.doi:
10.1016/0140-6736(21)00794-7.

Ant. primærstudier inkludert

9 for iMCS

Studiedesign på inkl. studier

Studiedesign på de inkluderte studiene i oppsummeringen

Dato for litteratursøket

2004-2020

Populasjon:

Patients with post-stroke pain, trigeminal neuralgia, CRPS,

and phantom

Antall pasienter totalt (N)
Intervensjonsgruppe:
Side 21

Metode

Invasive motor cortex stimulation

Antall pasienter (n)

Hvis oppgitt

Kontrollgruppe:
Metode(r)

Metoden(e) det sammenlignes med

Antall pasienter (n)

Hvis oppgitt

i

Utfallsmål:

Viktige utfallsmål i oppsummeringen

RESULTATER
Effekt:

A systematic review of 12 studies evaluating 198 patients with
predominantly post-stroke pain, trigeminal neuralgia, CRPS, and phantom
pain reported 35% pain reduction for post-stroke pain and 47% for
trigeminal neuralgia at variable follow-ups (no QoL data were
provided).88 Another systematic review involving six studies and 64 patients
found significant improvements in QoL at variable follow-ups, with more
favourable outcomes in CRPS.

i

The complications of MCS include a 2–5% incidence of hardware-related
problems, infections, and haematomas, with up to 12% of patients developing
self-limited seizures.

Sikkerhet:

ANNET (valgfritt)
Metodisk kvalitet
(iht. sjekkliste)

i

Evt. kommentarer

+
Referanse nr.

8

BESKRIVELSE AV KUNNSKAPSOPPSUMMERINGEN
Referanse

EAN guidelines on central neurostimulation therapy in chronic pain conditions
Cruccu et al., 2016
Eur J Neurol. 2016 Oct;23(10):1489-99. doi: 10.1111/ene.13103. Epub 2016 Aug
11. PMID: 27511815

Ant. primærstudier inkludert

Antall primærstudier inkludert i oppsummeringen

Studiedesign på inkl. studier

Overview of observational prospective or case series and had low to very low
quality. Three studies were partially designed as crossover trials.

Dato for litteratursøket

2006-2014

Populasjon:

neuropathic pain, fibromyalgia, complex regional pain syndrome (CRPS) type I
and post-surgical chronic back and leg pain (CBLP).

Antall pasienter totalt (N)

311

Intervensjonsgruppe:
Metode

Metoden som skal vurderes

Antall pasienter (n)

Hvis oppgitt

Kontrollgruppe:
Metode(r)

Metoden(e) det sammenlignes med

Antall pasienter (n)

Hvis oppgitt

Utfallsmål:

i

Viktige utfallsmål i oppsummeringen

RESULTATER

Side 22

Effekt:

Imprecision was generally high with very large conﬁdence intervals. The ﬁnal
quality of evidence was therefore downgraded as very low. However, several
confounders may have contributed to underestimate the eﬃcacy of MCS.
Altogether these results suggest that the overall MCS eﬃcacy was probably
underestimated and that a better selection of patients might increase the
eﬀectsize of MCS studies. A weak recommendation is proposed for the use of
MCS in chronic refractory neuropathic pain.

i

Bivirkninger og komplikasjoner

Sikkerhet:

ANNET (valgfritt)
i

Metodisk kvalitet
(iht. sjekkliste)
Evt. kommentarer

+

b) Evidenstabeller for primærstudier
Referanse nr.

i

1

BESKRIVELSE AV STUDIEN
Referanse

Stimulation of the motor cerebral cortex in chronic neuropathic pain: the role of
electrode localization over motor somatotopy
Afif et al., 2020
J Neurosurg Sci. 2020 Sep 18. doi: 10.23736/S0390-5616.20.04991-7.

Land

Frankrike

Studiedesign

Non-controlled clinical trial

Populasjon:

Patients with neuropathic pain

Intervensjonsgruppe:
Metode

Invasive motor cortex stimulation

Antall pasienter (n)

22

Kontrollgruppe:
Metode(r)

Metoden(e) det sammenlignes med

Antall pasienter (n)
i

Utfallsmål:

I could not access the full paper and the outcome measure is not mentioned in
the abstract.

RESULTATER
Effekt:

Analgesic effects were obtained in 18 (81.81%) out of 22 patients. Postoperative
3D-CT analysis showed a correspondence between localization of the contacts
and the motor cerebral cortex somatotopy in the patients with postoperative
good analgesic effects.

i

Nothing mentioned in the abstract

Sikkerhet:

ANNET (valgfritt)
Finansieringskilde
Metodisk kvalitet
(iht. sjekkliste)
Evt. kommentarer

Not mentioned in the abstract
i

Ikke utført
Lius Garcia-Larrea, second author of the study is a well-know expert in the field

+
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Referanse nr.

2

BESKRIVELSE AV STUDIEN

Referanse

Long-term effect of motor cortex stimulation in patients suffering from chronic
neuropathic pain: An observational study
Henssen et al., 2018
PLoS One. 2018 Jan 30;13(1):e0191774.
doi: 10.1371/journal.pone.0191774. eCollection 2018.

Land

The Netherlands, Brazil

Studiedesign

Observational study on long term effectof iMSC (2005-2012)

Populasjon:

Patients suffering from chronic neuropathic pain with central and
peripheral lesions

Intervensjonsgruppe:
Metode

Invasive motor cortex stimulation

Antall pasienter (n)

18

Kontrollgruppe:
Metode(r)

Metoden(e) det sammenlignes med

Antall pasienter (n)
i

Utfallsmål:

visual analog scale, medication quantification scale, Interference of pain with
quality of life, Quality of Life Index

RESULTATER
Effekt:

Mean pre-operative VAS changed from 89.4 ± 11.2 to 53.1 ± 25.0 after three
years of follow-up (P < 0.0001). A successful outcome was achieved in seven
responders (38.9%). All patients in the responder group suffered from pain
caused by a central lesion.

i

The complication rate across time showed to be 0.16 events per person years
(95%-Confidence interval = 0.07–0.34). In 3 patients, an infection of electrode
and wires. In 1 patient, a short-lasting, intra-operative epileptic seizure. In 1
patient there was a failure of the pulse generator. Some patients suffered from
local pain after implanting the IPG in the subclavian area, the IPG implantation
area was switched to the subcutaneous abdominal space

Sikkerhet:

ANNET (valgfritt)
Finansieringskilde
Metodisk kvalitet
(iht. sjekkliste)

No funding was received for conducting this research.
i

Ikke utført

Evt. kommentarer

+
Referanse nr.

3

BESKRIVELSE AV STUDIEN
Referanse

Clinical Significance of Invasive Motor Cortex Stimulation for Trigeminal Facial
Neuropathic Pain Syndromes
Rasche and Tronnier 2016
Neurosurgery 2016 Nov;79(5):655-666. doi: 10.1227/NEU.0000000000001353.

Land

Germany

Studiedesign

Prospective, non controlled clinical trial.

Populasjon:

Patients with chronic trigeminal neuropathic pain

Intervensjonsgruppe:
Metode

Invasive motor cortex stimulation

Antall pasienter (n)

36
Side 24

Kontrollgruppe:
Metoden(e) det sammenlignes med

Metode(r)
Antall pasienter (n)
i

Utfallsmål:

Visual analog scale, numerical rating scale

RESULTATER
Effekt:

In 26 of the 36 patients (72%), a significant pain reduction from a mean of 8.11 to
4.58 (on the visual analog scale) during the test trial was achieved (P < .05)

i

The risks and complication rates of the procedure are justifiably low. Taking into
account that these patients are refractory toany prior treatment. Complication
rate was 19,4%: 4 wound infections, 2 hardware failures (cables), 1 case of
epileptic focal seizures with explant of the whole system.

Sikkerhet:

ANNET (valgfritt)
Finansieringskilde
Metodisk kvalitet
(iht. sjekkliste)

No specific research funding was received for this investigation
i

Evt. kommentarer

+
Referanse nr.

Ikke utført
V. Tronnier, second author of this study is a world-wide well-known expert in this
field

4

BESKRIVELSE AV STUDIEN

Referanse

Treatment of Central Deafferentation and Trigeminal Neuropathic Pain by Motor
Cortex Stimulation: Report of a Series of 20 Patients.
Kolodziej et al., 2016
J Neurol Surg A Cent Eur Neurosurg. 2016 Jan;77(1):52-8.doi: 10.1055/
s-0035-1558419.

Land

Germany

Studiedesign

Series of 20 patients

Populasjon:

Patients with central or trigeminal neuropathic pain

Intervensjonsgruppe:
Metode

Invasive motor cortex stimulation

Antall pasienter (n)

20

Kontrollgruppe:
Metoden(e) det sammenlignes med

Metode(r)
Antall pasienter (n)
i

Utfallsmål:

Follow -up periode: 6 months to 6 years
Visual Analogue Scale

RESULTATER
Effekt:

i

Sikkerhet:

In the central pain group, three patients reported complete, and four patients
satisfactory pain control.
In the trigeminal neuropathic pain group, seven patients reported complete, and
two patients satisfactory pain control.
In the deafferentation pain group, one patient reported complete, and two
patients satisfactory pain control.
None of the patients showed new neurologic deficits after the MCS.

ANNET (valgfritt)
Finansieringskilde

Full article non available, this information was not mentioned in the abstract

Side 25

Metodisk kvalitet
(iht. sjekkliste)

i

Ikke utført

Evt. kommentarer

+
Referanse nr.

5

BESKRIVELSE AV STUDIEN

Referanse

Subdural motor cortex stimulation: feasibility, efficacy and security on a series of
18 consecutive cases with a follow-up of at least 3 years
Delavallée et al., 2019
Acta Neurochir (Wien). 2014 Dec;156(12):2289-94. doi: 10.1007/
s00701-014-2240-4. Epub 2014 Sep 26

Land

Belgium

Studiedesign

Case series with 3 years follow-up

Populasjon:

Patients with chronic refractory neuropathic pain.

Intervensjonsgruppe:
Metode

Invasive motor cortex stimulation

Antall pasienter (n)

18

Kontrollgruppe:
Metoden(e) det sammenlignes med

Metode(r)
Antall pasienter (n)
i

Utfallsmål:

Visual analogue scale

RESULTATER
Effekt:

14 patients had a favourable outcome (77.7 %) with 10 patients with excellent
relief of pain on the VAS score (>80 %), 1 with good relief of pain (60–80 %) and 3
with satisfactory relief of pain (50–60 %).
Four patients showed bad results (<50 %)

i

4 patients presented partial seizures during the early phase with th external
stimulation.
4 patients presented superficial infection at the level of connexion between the
lead and the extension. The infection rate can be explained by the by the 4-week
period of external stimulation in accordance with country-specific regulations.
In 8 patients the leads had to be re-implanted.

Sikkerhet:

ANNET (valgfritt)
Finansieringskilde
Metodisk kvalitet
(iht. sjekkliste)

Not mentioned
i

Ikke utført

Evt. kommentarer

+
Referanse nr.

6

BESKRIVELSE AV STUDIEN
Referanse

Effectiveness of tonic and burst motor cortex stimulation in chronic neuropathic
pain
Sokal et al., 2019
J Pain Res. 2019 Jun 11;12:1863-1869. doi: 10.2147/JPR.S195867.

Land

Poland

Studiedesign

Case series

Side 26

Populasjon:

6 patients with thalamic pain N=3, with facial pain N=3 (anaesthesia
dolorosa and neuropathic trigeminal neuralgia).

Intervensjonsgruppe:
Metode

iMCS burst stimulation versus tonic stimulation

Antall pasienter (n)

6

Kontrollgruppe:
Metoden(e) det sammenlignes med

Metode(r)
Antall pasienter (n)
i

Utfallsmål:

visual analogue score

RESULTATER
Effekt:

5 out of 6 patients with MCS found burst mode more effective than tonic mode.

i

Not reported

Sikkerhet:

ANNET (valgfritt)
The authors report financial and nonfinancial support from Medtronic, Abbot and
Boston Scientific.

Finansieringskilde
Metodisk kvalitet
(iht. sjekkliste)

i

Ikke utført

Evt. kommentarer

+

17. Hva er den samlede kliniske effekten av den aktuelle metoden?

i

A) Studiedesign (og evt. studiekvalitet): Er studiene som er funnet egnet til å besvare
spørsmålet om effekt? i
Bare i begrenset omfang siden det per i dag ikke foreligger store placebo kontrollerte
studier. Det eksisterer både prospektive og retrospektive studier som også har sett på
langtidseffekt.
B) Konsistens: Peker resultatene for effekt av tiltaket i de ulike systematiske oversiktene/
primærstudiene i samme retning? i
I litteraturen er det i noen grad varierende resultater. Men systematiske oversiktsartikler peker
mot at MCS reduserer sentral nevropatisk smerte .
C) Overførbarhet: Er resultatene overførbare til din kliniske virkelighet?

i

Ja, resultatene er overførbare. Pasientene skal behandles på samme indikasjonstilling som
anført i studiene og vi forventer sammenlignbare resultater.
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D) Hva er etter din vurdering hovedkonklusjonen når det gjelder klinisk effekt av metoden?
Begrunn svaret. i
Det er åpenbart at ikke alle pasienter responderer på MCS. Men de pasientene som har
effekt av MCS opplever en reduksjon av smerte og økt livskvalitet. Dette er spesielt viktig
for denne pasientgruppen fordi de ikke har respondert på all annen tradisjonell
behandling. MCS framstår da som siste ledd i behandlingen av pasienter i en fortvilet
situasjon.
18. Hva er sikkerheten ved den aktuelle metoden?

i

A) For pasientene: Basert på forskningsstudiene, foreligger det alvorlige bivirkninger eller
andre komplikasjoner for pasientene knyttet til metoden? Hvis ja, spesifiser: i
Denne metoden har vist seg å være trygg med lav prosenttall av alvorlige komplikasjoner
(epidurale blødninger, epileptiske anfall) som kan behandles. Det er ikke observert
vedvarende epilepsi. For det meste, rapporteres hardwarefeil og overfladiske infeksjoner.
Med stadig økning av kvaliteten av disse produktene (elektroder, iPG), er det forventet at
frekvensen av hardwarefeil vil avta med tiden.
B) For personalet: Basert på forskningsstudiene, foreligger det sikkerhetsproblemer for
personalet knyttet til metoden? Hvis ja, spesifiser:
Nei
C) Stråling: Innebærer metoden bruk av stråling?

i

Metoden innebærer ikke bruk av stråling
Metoden innebærer økt bruk av stråling sammenlignet med dagens praksis (for
pasient og/eller personell). Spesifiser.
Metoden innebærer redusert bruk av stråling sammenlignet med dagens praksis (for
pasient og/eller personell). Spesifiser.
Dagens praksis er medisinering som ikke innebærer stråling. For en nøyaktig implantasjon er det en
fordel å kjøre en intraoperativ CT etter implantering av elektroden og fusjonerer CT bildene med de
preoperative MR bildene.

D) Finnes det andre bivirkninger eller sikkerhetsproblemer for pasient eller personell som
du kjenner til ved bruk av metoden enn de som er registrert i studiene? Hvis ja, spesifiser:
Nei
E) Hva er etter din vurdering hovedkonklusjonen når det gjelder sikkerheten ved metoden?
Begrunn svaret. i
Metodens risiko for pasienten er lav. Alvorlige komplikasjoner er svært sjelden og kan i
hovedsak behandles. Denne metoden påvirker ikke helsepersonalet.

Etikk
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19. Utfordrer metoden etablerte verdier i samfunnet?

i

Nei

Organisasjon
20. Vil det ved innføring av metoden være særskilt behov for kompetanseheving av
personalet?
Kirurgisk kompetanse er nødvendig for implantering av elektroder og iPG. Avdelingen har
en stor funksjonell seksjon med bred erfaring og god kompetanse i implantering av
hjerneelektroder. Når det gjelder justering av stimulerings parametre, kan nevrologer eller
klinisk elektrofysiologer som har erfaring med SCS eller DBS opplæres og kan raskt bli
kompetente.

21. Vil det ved innføring av metoden være behov for endringer relatert til arbeidstid,
bemanning, arbeidsmiljø/sikkerhet e.l.? i
Nei

22. Finnes det lokaler som er egnet til bruk for gjennomføring av metoden, eller er det
behov for bygningsmessige endringer? Spesifiser.
Metoden kan implementeres i eksisterende operasjonrom for nevrokirurgi.

23. Hvordan vil andre avdelinger eller servicefunksjoner på sykehuset eventuelt bli påvirket
ved innføring av metoden?
Ingen påvirkning

24. Hvordan vil innføring av metoden eventuelt føre til endring av pasientstrømmer mellom
sykehus og helseregioner? i
Siden det er et begrenset antall pasienter som er aktuelle for metoden, tror jeg ikke at
innføring av metoden skal påvirke pasientstrømmen på en synlig måte.

25. Hvordan vil innføring av metoden eventuelt påvirke samarbeidet med
primærhelsetjenesten?
På samme måtte som pasienter med Parkinsons sykdom eller pasienter med
ryggmargsstimulator

26. Hvis innføring av metoden krever/fører til andre viktige organisatoriske endringer som
ikke er dekket av spørsmålene over, kan dette føres opp i kommentarfeltet under:
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Ingen organisatoriske endringer

Side 30

Økonomiske aspekter
Formålet med den økonomiske vurderingen er todelt: i
• Beskrive endring i ressurser/kostnader som ny metode faktisk legger beslag
på (sammenlignet med dagens) - både per pasient og samlet sett
• Avklare budsjettmessige konsekvenser for sykehuset
Den økonomiske vurderingen skal utføres i samarbeid med controller/økonomirådgiver
ved enheten eller annen person med økonomisk kompetanse. Controller/
økonomirådgiver skal involveres i en tidlig fase av prosjektet, helst ved oppstartsmøte
for mini-metodevurderingen.
Nedenfor finnes en Excel-fil som skal fylles ut og legges ved når minimetodevurderingsskjemaet sendes inn. Dette for at den økonomiske vurderingen skal
være nyttig for andre som vurderer å ta i bruk metoden.

27. Beskriv hvilke hovedantagelser som legges til grunn for de økonomiske
beregningene utført i denne mini-metodevurderingen: i
Beregningene er basert på opplysninger fra fagmiljø, samt kostnad og inntektsopplysninger for
tilsvarende pasientgrupper ved sykehuset. Det er lagt til 100% DRG sats til grunn for inntekt.

FOR UTFYLLING AV RESTEN AV DEN ØKONOMISKE VURDERINGEN,
BRUK HJELPEFILEN I EXCEL i
Internett-adresse (url) til ferdig utfylt Excel-skjema:
Excel-skjemaet ligger nederst i dette dokumentet.

28. Beregn oppstartskostnadene; gjør en oppsummering av investeringer og
engangskostnader.
Tallene hentes fra Excel-filen under fanen "Summert - OPPSTARTSKOSTNADER".
Nummeret på cellene tallene skal hentes fra er indikert.
Likviditetsbehov ift. investeringer og engangskostnader

År 1

År 2

Investeringsbehov

0

0

Andre engangskostnader

0

0

Sum

0

0

Eventuelle kommentarer:
Det påløper ingen investering eller engangskostnader ved ny metode.
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29. Hva er pasientgrunnlaget for ny og gammel metode? Tallene må korrespondere med
de som oppgis i Excel-filen. i
Det er tatt utgangspunkt i behov for denne behandling for fem pasienter i året. Tallet er
estimert av fagmiljøet.
30. Oppsummer endringer i driftskostnadene.
Tallene hentes fra Excel-filen under fanen "Summert - DRIFTSKOSTNADER".
Nummeret på cellene tallene skal hentes fra er indikert.
Gammel
metode

Driftskostnader - per pasient

Ny
metode

Diagnostisering

0

8 773

Behandling

0

572 309

Oppfølging

0

1 940

Sum kostnad per pasient

0

580 522

Merkostnad/mindrekostnad ved skifte av metodeper pasient
Driftskostnader - alle pasienter

583 022
Antall
pasienter

Gammel
metode

Antall
pasienter

Ny
metode

Diagnostisering

0

0

5

43 866

Behandling

0

0

5

2 861 544

Oppfølging

0

0

5

9 648

Sum totalkostnader pasientforløp

0

Merkostnad/mindrekostnad ved skifte av metodealle pasienter

2 915 108

2 915 108

Eventuelle kommentarer:
* Alternativ kostnad: For en MCS operasjon i Tyskland gjennom Utenlandsenheten ved OUS betalte vi
i 2017 EURO 34 850,- (NOK 372 000,-) Inkludert fly og opphold på NOK 30 000,- hvilket i sum gir en
utgift på NOK 402 000,* Ny metode forventes å gi redusert smerte hos behandlede pasienter, og dermed frigjøre kapasitet
ved Avdeling for smertebehandling i Akuttklinikken.
* Innføring av MCS som ny metode vil kunne gi aktuelle pasienter økt livskvalitet og større deltakelse
med samfunnsøkonomiske gevinster og besparelser både i primær og spesialisthelsetjenesten.

31. Hva er de budsjettmessige konsekvensene for sykehuset ved innføring av ny metode?

i

Tallene hentes fra Excel-filen under fanen "BUDSJETTKONSEKVENSER".
Nummeret på cellene tallene skal hentes fra er indikert.
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Budsjettmessige konsekvenser

Inneværende
budsjettår

Neste
budsjettår

Kommentarer

Endring i inntekt som følge av ny metode

0

2 581 517

Likviditetsbehov ift. investeringer og engangskostnader

0

0

Årlig merkostnad/mindrekostnad som følge av ny
metode - alle pasienter

0

2 915 108

Evt. annet; inntekter (+) / utgifter (-)

0

0

Netto

0

-333 591

Inntektsgrunnl
aget er
beregnet ut
fra satser for
en DBS pasient
i dagens DRG
system, samt
satser for
polikliniske
konsultasjoner
.

Beskrivelse: Vurdering av budsjettmessige konsekvenser:
Økonomisk vurdering tilsier at sykehuset vil ha en kostnad som er ca 67 000 kr høyere enn inntektene
per pasient. Dette er en pasientgruppe som ikke har et egnet tilbud i dag og ny metode vil forbedre
livskvaliteten og oppfølgingkostnader i primærhelsetjenesten vesentlig. Men det er vanskelig å
estimere denne effekten grunnet manglende data. Dersom antall pasienter som får behandling øker i
framtiden, bør det søkes om eget DRG sats. Dette vil redusere de negative økonomiske
konsekvensene.

Oppsummering og konklusjon
32. Er det sannsynliggjort at klinisk effekt av ny metode er like god eller bedre enn
dagens praksis? i
Ja
Nei
Usikkert
I dagens praksis er det ikke noe andre effektive metoder.

33. Vurderer du at sikkerheten, inkludert bivirkninger og komplikasjoner, er
tilstrekkelig avklart og at metoden ikke medfører større risiko for pasient
og/eller personell enn dagens praksis?
Ja
Usikkert
Nei
Sikkerheten er tilstrekkelig avklart men dagens praksis er kun medisinering. Et operativt inngrep
innebærer selvfølgelig en større risiko umiddelbart intra- og postoperativt enn ingen inngrep. På lang
sikt ville en reduksjon i forbruket av smertestillende medisiner også medfører en reduksjon av
bivirkninger av disse medisiner som anses å være betraktelig.
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34. Hva er din konklusjon på denne mini-metodevurderingen?
Alternativ A)

i

INNFØRING

Metoden bør innføres som en del av den kliniske rutinen i sykehuset
Kommentarer

Alternavtiv B) IKKE INNFØRING (her kan det settes flere kryss)
Metoden bør ikke innføres som en del av den kliniske rutinen i sykehuset
Beslutning om innføring av metoden bør avventes i
Beslutning om innføring av metoden bør løftes til nasjonalt nivå iht. gjeldende kriterier

i

Metoden betraktes som ikke-etablert, og bør kun tilbys innenfor rammen av en forskningsstudie
(iht. til forskningslovgivningen) i
Annet (spesifiser)
i begrenset antall ca. 5 pasienter per år med kvalitetsikring

Alternavtiv C) VED VURDERING AV EKSISTERENDE METODE (dvs. dagens praksis)
Metoden bør fortsatt være en del av den kliniske rutinen i sykehuset
Metoden bør fases ut av den kliniske rutinen i sykehuset
Annet (spesifiser)
Kommentarer

35. Hvis metoden innføres i sykehuset som del av den kliniske rutinen: hvordan og hvor
lenge skal metoden følges opp/monitoreres etter innføring? Spesifiser. i
Pasientene skal følges opp med standardiserte skjema (livskvalitet , smerteopplevelse
etc.) til faste tidspunkter etter operasjonen opp til 5 år etter implantasjonen. Enten i
form av et forskningsprosjekt eller kvalitetsregister
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Habilitet og signatur for forslagsstiller
1. Har du personlige økonomiske interesser som kan påvirke vurderingen?
Ja - spesifiser under
Nei

2. Har din avdeling økonomiske interesser som kan påvirke vurderingen?
Ja - spesifiser under
Nei

3. Har du tilknytning til industrien som kan påvirke vurderingen?
Ja - spesifiser under
Nei

Oslo

8. nov. 2021

Mark Züchner

Sted

Dato

Navn
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Regneark for mini-metodevurdering
Fyll inn tittel på mini-metodevurderingen:
I dette regnearket skal man foreta en økonomisk beregning av endringer i kostnadsbilde med gammel og ny metode.
NB: Dette er ikke en KPP-beregning (Kostnad Per Pasient) jfr. HF'enes KPP-arbeid, men en analyse av hvordan en endring i metoden påvirker økonomiske forhold.
Bakgrunnen for dette regnearket er å gjøre den økonomiske analysen etterrettelig og enkel å forstå.
Regnearket er et vedlegg til den tekstlige delen av mini-metodevurderingen.
Les gjennom veiledning for hvert ark før du begynner å fylle ut
ARKFANE
Forutsetninger
Hjelpeark perskost
Oppstart
Diagnostisering
Behandling
Oppfølgning
Summert - OPPSTARTSKOSTNADER
Summert -DRIFTSKOSTNADER
BUDSJETTKONSEKVENSER

FORKLARING
Her angis viktige forutsetninger som blir tatt i analysen, som f.eks lønnsnivå, kostnader for radiologiske tjenester osv
Her beregnes personalkostnader for de ulike stegene i et pasientforløp. Denne arkfanen gir input til arkfanene "Diagnostisering", "Behandling" og "Oppfølgning"
Dersom ny metode krever investeringer og/eller engangskostnader angis dette her
Alle kostnader ifm diagnostisering av en pasient
Alle kostnader ifm behandling av en pasient
Alle oppfølgningskostnader for en pasient
Oppsummeringsark med tabell om kan kopieres til spm 29
Oppsummeringsark med tabell om kan kopieres til spm 31
Ark for beregning av budsjettsmessige komsekvenser, med tabell som eventuelt kan legges til spm 32

Forutsetninger for økonomisk analyse

Fyll kun ut celler med orange farge

VEILEDNING:
Fyll ut gjennomsnittlig årslønn inkl faste tillegg og faste turnustillegg for relevante yrkesgrupper.
Det legges til sosiale kostnader av lønn, deretter deler man på antall timer pr. årsverk for å finne timepris, evt. kostnad pr. minutt.
Opplysningene som legges inn her er forutsetninger for den videre analysen.

Beregning av personellkostnader pr årsverk inkl sosiale kostnader

Yrkesgruppe

Gjennomsnittlig årslønn
inkl. faste tillegg, faste
turnustillegg
(ikke UTA og vaktlønn)

Merkantil / Hjelpepleier
Sykepleier
Radiograf
Anestesisykepleier
Operasjonssykepleier
LIS
Overlege
Kirurg
Anestesilege
Fysioterapi
Ergoterapeut
Intensivsykepleier
Kontor
Annet personell (Fyll ut )
Annet personell (Fyll ut )
Annet personell (Fyll ut )
Annet personell (Fyll ut )
Annet personell (Fyll ut )
Annet personell (Fyll ut )

Kostnadsvekttall for kategoriene under

430 000

Kostnadsvekttall ekskl.
felleskostnader

Pris pr. stk

Kreatinin
Lab prøve 1
Lab prøve 2
Lab prøve 3

Pris pr. stk

Aktivitet

Arbeidsgiveravgift

KLP

12 %
12 %
12 %
12 %
12 %
12 %
12 %
12 %
12 %
12 %
12 %
12 %
12 %
12 %
12 %
12 %
12 %
12 %
12 %

575 000
575 000
1 100 000
1 630 000
1 500 000
1 100 000

Konvensjonell røntgen
CT
MR
PET CT

LAB tjenester

Feriepenger

410 000
470 000

Pris pr. liggedøgn
Pris pr. intensivdøgn
Poliklinisk konsultasjon
Hentet fra kostnadsvektsarb. fra år

Radiologiske tjenester

Beregning av timer pr. årsverk:

18 %
18 %
18 %
18 %
18 %
18 %
18 %
18 %
18 %
18 %
18 %
18 %
18 %
18 %
18 %
18 %
18 %
18 %
18 %

Pris pr. stk

Kostnad pr. år Antall timer pr.
(inkl. ferietrekk) årsverk

14,1 %
14,1 %
14,1 %
14,1 %
14,1 %
14,1 %
14,1 %
14,1 %
14,1 %
14,1 %
14,1 %
14,1 %
14,1 %
14,1 %
14,1 %
14,1 %
14,1 %
14,1 %
14,1 %

Avdeling

559 008
640 814
0
783 975
783 975
1 499 778
2 222 398
2 045 151
1 499 778
0
0
0
586 277
0
0
0
0
0
0

1668,5
1668,5
1668,5
1668,5
1668,5
1880
1880
1880
1880
1668,5
1668,5
1762,5
1762,5
1762,5
1762,5
1762,5
1762,5
1762,5
1762,5

Kostnad pr.
time

335
384
470
470
798
1 182
1 088
798
333
-

Kostnad pr.
minutt

5,58
6,40
7,83
7,83
13,30
19,70
18,13
13,30
5,54
-

Arbeidstidsordning
Personell i turnus
Leger
Dagtidsarbeidere

Timer pr. uke Antall uker
35,5
40
37,5

Fratrekk 5
uker ferie

Årsverk
52
52
52

1846
2080
1950

Faktiske
arbeidstimer

177,5
200
187,5

1668,5
1880
1762,5

Gjennomsnittlig årslønn
Årslønn inklusiv faste individuelle tillegg, faste turnustillegg, andre faste tillegg. Det tas
ikke med kostnader til UTA og vaktlønn da dette øker antall timer pr. årsverk og kan i
stor grad variere.
Sosiale kostnader
Det må beregnes sosiale kostnader for personalkostnader. Ikke alle foretak har fordelt
sosiale kostnader ut på avdelinger, men like fullt er dette en betydelig kostnad for foretakene.
Det må derfor beregnes feriepenger, KLP og Arbeidsgiveravgift. Det skal beregnes full
KLP av lønnskostnader, denne ligger rundt 18%.

Kostnadsvekttall er gjennomsnittstall som hentes fra det enkelte foretaks kostnadsvektarbeid (KV).
Bruk tall eksklusiv felleskostnader. Størrelsesorden på tallene vil variere fra foretak til foretak og vil også være ulik på forskjellige
avdelinger innad på et foretak. Eksempelvis vil et liggedøgn på Brannskaden typisk være dyrere enn på Hudavdelingen.
Det må angis hvilke aktivitetstall som er benyttet for å beregne pris pr. enhet.
Dersom disse tallene brukes skal det angis fra hvilket år disse KV-tallene hentes fra og fra hvilken avdeling tallene hentes fra.
Dersom flere avdelingers KV-tall skal brukes må det angis satser for hver avdeling.

Hjelpeark for beregning av personalkostnader

Fyll kun ut celler med orange farge

VEILEDNING:
Denne a rkfa nen er et hjelpeark i fm. å es ti mere pers ona l kos tna der s om medgå r i pa s i entforl øpet.
Nedenfor fi nnes det tre s kjema der pers ona l kos tna der ka n es ti meres for hver del a v pa s i entforl øpet (di a gnos ti s eri ng, beha ndl i ng og oppføl gni ng).
Kos tna d pr. pers onel l gruppe (pri s pr. mi nutt) hentes a utoma ti s k fra a rkfa nen "Foruts etni nger". (Ders om pri s pr. mi nutt i kke er fyl l t ut betyr det a t det ma ngl er ta l l i a rkfa nen "Foruts etni nger".)
Ta med a l l ti d s om medgå r i de ul i ke s tegene i forl øpet.

Personalkostnad ifm. Diagnostisering (sum personalkostnad er linket til personalkostnader under arkfane "Diagnostisering")
Inkluder all tid som medgår til 1 diagnostisering, dvs inkluder tid som medgår til alle konsultasjoner, forberedelser, epikriseskriving o.l.
Yrkesgruppe *
Merkantil / Hjelpepleier
Sykepleier
Radiograf
Anestesisykepleier
Operasjonssykepleier
LIS
Overlege
Kirurg
Anestesilege
Fysioterapi
Ergoterapeut
Intensivsykepleier
Kontor
Annet personell (Fyll ut )
Annet personell (Fyll ut )
Annet personell (Fyll ut )
Annet personell (Fyll ut )
Annet personell (Fyll ut )
Annet personell (Fyll ut )
Personalkostnad pr. diagnostisering ***

Gammel metode
Pris pr. minutt** Antall minutt Kostnad

5,58
6,40
7,83
7,83
13,30
19,70
18,13
13,30
5,54
-

0

Ny metode
Antall minutt Kostnad

-

60
120
300
0
240
60

780

Kommentarer

335,04
939,74
2 349,34
4 351,39
797,75
8 773,25

Setter av 1 time til merkantilt støtte ifm innkalling, oppsett av program mv

1 Spl hele tiden under inngrepet som er estimert til 2 timer
To operasjons sykepleierere i 2,5 timer. Satt av 0,5 timer ekstra for å synliggjøre forberedelse og etterarbeid på stua.
Hva er tidsbruk på visit og for/etterarbeid med pasienten?
To timer på to kirurger
Tidsbruk på anestesilege settes til 1 time

* Yrkes gruppe hentes a utoma ti s k fra a rkfa ne "Foruts etni nger"
** Pri s pr. mi nutt hentes a utoma ti s k fra a rkfa nen "Foruts etni nger"
*** Pers ona l kos tna d pr. di a gnos ti s eri ng overføres a utoma ti s k ti l a rkfa ne "Di a gnos ti s eri ng", ti l Pers ona l kos tna d …

Personalkostnad ifm. Behandling ekskl. kirurgikostnad (sum personalkostnad er linket til personalkostnader under arkfane "Behandling")
Inkluder tid som medgår til behandling utover pleie som er inkludert i kostnad for liggedøgn.
Inkluder all tid som medgår til behandling, dvs. inkluder alle konsultasjoner, forberedelser, epikriseskriving o.l. (kostn til kirurgi beregnes separat i arkfane "Behandling")
Yrkesgruppe *
Merkantil / Hjelpepleier
Sykepleier
Radiograf
Anestesisykepleier
Operasjonssykepleier
LIS
Overlege
Kirurg
Anestesilege
Fysioterapi
Ergoterapeut
Intensivsykepleier
Kontor
Annet personell (Fyll ut )
Annet personell (Fyll ut )
Annet personell (Fyll ut )
Annet personell (Fyll ut )
Annet personell (Fyll ut )
Annet personell (Fyll ut )
Personalkostnad ifm. behandling ekskl. kirurgikostnad ***

Gammel metode
Pris pr. minutt** Antall minutt Kostnad

5,58
6,40
0,00
7,83
7,83
13,30
19,70
18,13
13,30
0,00
0,00
0,00
5,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0

Ny metode
Antall minutt Kostnad

-

0

Kommentarer

-

* Yrkes gruppe hentes a utoma ti s k fra a rkfa ne "Foruts etni nger"
** Pri s pr. mi nutt hentes a utoma ti s k fra a rkfa nen "Foruts etni nger"
*** Pers ona l kos tna d i fm. beha ndl i ng eks kl . ki rurgi kos tna d overføres a utoma ti s k ti l a rkfa ne "Beha ndl i ng", ti l Pers ona l kos tna d…

Personalkostnad ifm. Oppfølgningskostnader (sum personalkostnad er linket til personalkostnader under arkfane "Oppfølgning")
Inkluder all tid som medgår pr. oppfølgning, dvs. inkluder tid til forberedelser, epikriseskriving o.l.
Yrkesgruppe *
Merkantil / Hjelpepleier
Sykepleier
Radiograf
Anestesisykepleier
Operasjonssykepleier
LIS
Overlege
Kirurg
Anestesilege
Fysioterapi
Ergoterapeut
Intensivsykepleier
Kontor
Annet personell (Fyll ut )
Annet personell (Fyll ut )
Annet personell (Fyll ut )
Annet personell (Fyll ut )
Annet personell (Fyll ut )
Annet personell (Fyll ut )
Personalkostnad ifm. oppfølgning ***

Gammel metode
Pris pr. minutt** Antall minutt Kostnad

5,58
6,40
0,00
7,83
7,83
13,30
19,70
18,13
13,30
0,00
0,00
0,00
5,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0

Ny metode
Antall minutt Kostnad

-

* Yrkes gruppe hentes a utoma ti s k fra a rkfa ne "Foruts etni nger"
** Pri s pr. mi nutt hentes a utoma ti s k fra a rkfa nen "Foruts etni nger"
*** Pers ona l kos tna d i fm. oppføl gni ng overføres a utoma ti s k ti l a rkfa ne "Oppføl gni ng", ti l Pers ona l kos tna d…

0

Kommentarer

-

Oppstartskostnader (investeringer og engangskostnader)

Investeringer inkl. MVA.
Utstyr A
Lisens
Servicekostnader
Bygg, ombyggingskostnader
IKT
Teknisk tilrettelegging
maskin
Annet (spesifiser)
Annet (spesifiser)
Annet (spesifiser)

Innkjøp inkl.
Innkjøp år
MVA

Sum årlig avskrivningskostnad

Fyll kun ut celler med orange farge

Årlig avskrivningskostnad
Levetid

1

-

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kommentarer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hvilket år oppstår engangskostnaden

Andre engangskostnader ekskl. MVA. (ikke investering)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kommmentarer

Opplæringskostnader ifm ny metode
IKT
Lisens
Inventar
Mindre ombygginger
Annet (spesifiser)
Annet (spesifiser)
Annet (spesifiser)
Annet (spesifiser)

Engangskostnader som følge av ny metode

Driftskostnader (avskrivninger og engangskostnader)

-

År 1

Investeringer (årlig avskrivningskostnad)
Andre engangskostnader
Sum årlige avskrivninger og andre engangskostnader

Kontantstrøm (investeringer og engangskostnader)
Investeringsbehov
Andre engangskostnader
Likviditetsbehov ift investeringer og engangskostnader

-

År 2
-

År 1

År 3
-

År 2
-

-

År 4
-

År 3
-

-

År 5
-

År 4
-

-

År 6
-

År 5
-

-

År 7
-

År 6
-

-

År 8
-

År 7
-

-

År 9
-

År 8
-

-

Kommmentarer

År 10
-

År 9
-

-

-

Kommmentarer

År 10
-

-

Diagnostisering

Fyll kun ut celler med orange farge

VEILEDNING:
Dersom endring i metode medfører endring i diagnostisering må denne arkfanen fylles ut.
Dersom det ikke er noen endring i måten pasienten diagnostiseres på skal ikke denne arkfanen fylles ut, i så tilfelle må dette angis i kommentarfeltet nedenfor.
1) Start med å fylle ut arkfanene "Forutsetninger" og "Hjelpeark perskost" som vil gi personalkostnader pr. diagnostisering. Personalkostnad pr. diagnostisering overføres automatisk til denne arkfanen.
2) Fyll deretter ut andre aktuelle kostnader pr. diagnostisering som endres i gammel og ny metode.
3) Angi forventet antall pasienter pr. år med ny og gammel metode.
4) Sum diagnostiseringskostnader pr. år med ny og gammel metode angis automatisk i rad 25.

ESTIMERT KOSTNAD PR. DIAGNOSTISERING
Personalkostnader ifm. diagnostisering (hentes fra hjelpeark)*
Forbruksmateriell
Medisiner
Røntgentjenester
Labtjenester
Liggedøgn
Pasienthotell
Annet (fyll ut)
Annet (fyll ut)
Annet (fyll ut)
Annet (fyll ut)
Annet (fyll ut)
Annet (fyll ut)
Sum kostnader pr. diagnostisering
Endring kostnad pr. diagnostisering

Gammel metode

Ny metode

Kostnad

Kostnad

-

8 773

-

-

-

-

-

8 773
8 773

Forventet antall pas pr. år
Sum diagnostiseringskostnader pr. år gitt tot. ant. pasienter

Begrunnelse dersom arkfanen "Diagnostisering" ikke er fyllt ut:

Eks: Det er ingen endringer i måten man diagnostiserer pasienten på.

Kommentarer

0
-

5
43 866

Personalkostnader beregnes i arkfane personellkostnader, hentes automatisk fra timepris "Diagnostisering"

Behandling

Fyll kun ut celler med orange farge

VEILEDNING:
Denne arkfanen fylles ut dersom det er endringer i behandlingsmetoden av en pasient. Dersom dette ikke er aktuelt skal det angis i kommentarfelt under regnestykkene.
Behandlingskostnader er delt opp i to regnestykker: man kan enten fylle ut begge regnestykkene eller bare ett av disse. Fyll ut for aktuelle kostnader. Merk at felleskostnader er ikke en del av estimeringen.
A) Operasjonskostnader: Eget oppsett for beregning av kostnader ifm. kirurgi. Dersom gammel eller ny metode ikke involverer kirurgi skal ikke oppsett A fylles ut.
B) Andre behandlingskostnader : Dette kan være påfølgende behandlingskostnader etter kirurgisk inngrep (som f.eks. intensivdøgn, liggedøgn og andre kostnader), eller estimering av behandlingskostnader som ikke
involverer kirurgi.
Utfylling:
1) Ved estimering av operasjonskostnader (oppsett A) fyller man ut hvor mange timer hver yrkesgruppe vil bruke på operasjonen, fyll inn antall personer fra hver yrkesgruppe. Denne tidsbruken ganges opp med aktuell
timepris pr. yrkesgruppe. Timeprisen pr. yrkesgruppe hentes automatisk fra arkfane "Forutsetninger". Dersom det er andre yrkesgrupper som er aktuelle må dette manuelt tas med.
2) Angi andre kostnader som er aktuelle vedrørende selve kirurgien, eksempelvis medikamenter, nytt forbruksmateriell.
3) Dersom det kirurgiske inngrepet krever tid på oppvåkning / recovery er dette tenkt fanget opp ved bruk av intensivsykepleier.
4) Andre behandlingskostnader (oppsett B) : Start med å fylle ut arkfane "Forutsetninger", fortsett med personalkostnader i arkfane "Hjelpeark perskost" for å estimere personalkostnad pr. behandling (ekskl.
kirurgikostnad). Personalkostnad pr. behandling blir automatisk overført til denne arkfanen.
5) Angi andre kostnader som er aktuelle i behandlingsøyemed. Herunder skal behandlingskostnader etter kirurgisk inngrep inkluderes (dvs. alle kostnader som oppstår etter at pasient
eksempelvis er kommet til sengepost).

(A) OPERASJONSKOSTNADER / KIRURGISK PROSEDYRE
Operasjonssykepleier
Kirurg
Anestesilege
Antestesisykepleier
Intensivsykepleier
Annen yrkesgruppe (fyll ut)
Annen yrkesgruppe (fyll ut)
Implantater/spesielle prosedyrekostnader
Oppdekkingskostnad
forbruksmateriell, probe
Medikamenter (medisin A)
Annen kostnad (fyll ut)
Annen kostnad (fyll ut)
Annen kostnad (fyll ut)
Annen kostnad (fyll ut)
Annen kostnad (fyll ut)

Felles input

Gammel metode

Timer ifm.
Pris pr. time * operasjon

Antall pers.

Ny metode
Timer ifm.
operasjon

Kostnad

469,87
1087,85
797,75
469,87
0,00

-

Kommentarer

Antall pers.

120
120
60
120

Kostnad

2
2
1
1

112 768
261 083
47 865
28 192
-

-

449 909

Endring kostnad pr. operasjon
* Pris pr. time pr yrkesgruppe hentes fra arkfane "Forutsetninger"

449 909

Gammel metode

(B) ANDRE BEHANDLINGSKOSTNADER (EKSKL. KIRURGIKOSTNADER I (A))
Intensivdøgn
Liggedøgn
Personalkostnader ifm. behandling (eksl kirurgikostnader) **
Forbruksmateriell
Medikamenter (medisin A)
Radiologiske tjenester
Labtjenester
Liggedøgn
Annen kostnad (fyll ut)
Annen kostnad (fyll ut)
Annen kostnad (fyll ut)
Annen kostnad (fyll ut)

Pris pr. stk.

Sum behandlingskostnader ekskl. kirurgi

-

Antall

Ny metode

Kostnad

Pris pr. stk.

-

Antall

Kostnad

-

102 500

17 400

Implantat på 95' og forbruksmateriell på 7,5'

Lagt til grunn to liggedøgn. 1 på intermediær og 1 på vanlig.

Annet kost skal inn her? Radiologiske tjenester?

-

119 900
119 900

-

5
-

Positivt tall = merkostnad, Negativt tall = mindrekostnad

569 809

Forventet antall pasienter pr. år
Sum behandlingskostnader pr. år gitt tot. ant. pasienter

Positivt tall = merkostnad, Negativt tall = mindrekostnad

Kommentar

Endring kostnad pr. behandling (ekskl. kirurgi)
** Personalkostnader i behandlingen hentes automatisk fra arkfane "Hjelpeark perskost"

Sum behandlingskostnader pr. pasient (kirurgi + andre beh.kostn)

Her beregnes kostnad basert på hvor mange timer det tar pr yrkesgruppe x antall pr. yrkesgruppe
Her beregnes kostnad basert på hvor mange timer det tar pr yrkesgruppe x antall pr. yrkesgruppe
Her beregnes kostnad basert på hvor mange timer det tar pr yrkesgruppe x antall pr. yrkesgruppe
Her beregnes kostnad basert på hvor mange timer det tar pr yrkesgruppe x antall pr. yrkesgruppe
Her beregnes kostnad basert på hvor mange timer det tar pr yrkesgruppe x antall pr. yrkesgruppe
Her beregnes kostnad basert på hvor mange timer det tar pr yrkesgruppe x antall pr. yrkesgruppe
Her beregnes kostnad basert på hvor mange timer det tar pr yrkesgruppe x antall pr. yrkesgruppe
Fyll inn totalkostnad for innsatsfaktor pr. operasjon
Fyll inn totalkostnad for innsatsfaktor pr. operasjon
Fyll inn totalkostnad for innsatsfaktor pr. operasjon
Fyll inn totalkostnad for innsatsfaktor pr. operasjon
Fyll inn totalkostnad for innsatsfaktor pr. operasjon
Fyll inn totalkostnad for innsatsfaktor pr. operasjon
Fyll inn totalkostnad for innsatsfaktor pr. operasjon
Fyll inn totalkostnad for innsatsfaktor pr. operasjon
Fyll inn totalkostnad for innsatsfaktor pr. operasjon

-

Sum kostnader for kirurgi

Veiledning for utfylling av orange felter:

2 849 044

Begrunnelse dersom arkfanen "Behandling" ikke er fyllt ut:

Eks: Det er ingen endring i behandlingsmetoden av en pasient med denne sykdommen. Det er kun oppfølgningen av pasienten som er annerledes.

Angi forventet antall behandlinger (pasienter) pr. år
Total kostnad for behandling pr. år gitt forventet pasientgrunnlag

Pris for intensivdøgn settes inn ift. hvilke forutsetninger som satt i arkfane "Forutsetninger"
Pris for liggedøgn settes inn ift. hvilke forutsetninger som satt i arkfane "Forutsetninger"
Personalkostnader som medgår i behandlingsøyemed (ekskl. kirurgi) beregnes i arkfane "Hjelpeark perskost"
Fylles ut ved behov, spesifiser hva det gjelder
Fylles ut ved behov, spesifiser hva det gjelder
Fylles ut ved behov, spesifiser hva det gjelder
Fylles ut ved behov, spesifiser hva det gjelder
Fylles ut ved behov, spesifiser hva det gjelder
Fylles ut ved behov, spesifiser hva det gjelder
Fylles ut ved behov, spesifiser hva det gjelder
Fylles ut ved behov, spesifiser hva det gjelder
Fylles ut ved behov, spesifiser hva det gjelder

Oppfølgning / etterbehandling i spesialisthelsetjenesten

Fyll kun ut celler med orange farge

VEILEDNING:
Fylles ut dersom ny metode medfører endringer i måten pasient følges opp på. Dersom det ikke er endringer trenger ikke skjema fylles ut, i så fall kommentèr nederst.
Etter at behandling er gjennomført kan pasienten trenge oppfølgning, evt. at endring i metode krever annet oppfølgningsprogram med f.eks. hyppigere eller sjeldnere
oppfølgning. I dette skjemaet skal man angi hvor mye hver oppfølgning vil koste, hvor mange oppfølgninger man estimerer pr. år og hvor mange år man antar at pasienten skal
ha oppfølgning.
Utfylling:
1) Bruk arkfane "Hjelpeark perskost" for å estimere personalkostnad pr. oppfølgning, kostnad pr. oppfølgning blir automatisk overført til denne arkfanen.
2) Fyll ut andre kostnader ifm. oppfølgning som er aktuelle

ESTIMERT KOSTNAD PR. OPPFØLGNING
Personalkostnader ifm. oppfølgning *
Labtjenester
Radiologiske tjenester
Forbruksmateriell
Leger
Kontor
Annet (fyll ut)
Annet (fyll ut)
Annet (fyll ut)
Annet (fyll ut)
Annet (fyll ut)
Sum oppfølgningskostnader, pr. oppfølgning

Gammel metode
Kostnad

Kommentarer

Ny metode
Kostnad

-

-

-

591
55

-

647

Endring kostnad pr. oppfølgning

647

30 min per konsultasjon på lege
10 min på kontor per konsultasjon

Estimerte oppfølgningskostnader pr. oppfølgning
Positivt tall = merkostnad, Negativt tall = mindrekostnad

* Personalkostnader i oppfølgningen hentes automatisk fra arkfane "Hjelpeark perskost"

Antall oppfølgninger første år i spesialisthelsetjenesten
sum oppfølgningskostnader første år i spesialisthelsetjenesten

4
-

2 586

Forventet antall oppfølgninger første år
Kun første års oppfølgningskostnad

Videre oppfølgning etter første år:
Antall oppfølgninger totalt sett fra og med år 2 i spesialisthelsetjenesten

0

sett inn estimert kostnad pr. oppfølgning fra og med år 2:
Samlet oppfølgingskostnad per pasient

-

Forventet antall pasienter pr. år

Totale oppfølgningskostnader gitt tot. antall pas.

Begrunnelse dersom arkfanen "Oppfølgning" ikke er fyllt ut:

Eks: Det er ingen oppfølgning av pasient etter at behandling er utført.

2 586
5

-

12 930

Personalkostnader som medgår i oppfølgningsøyemed beregnes i arkfane "Hjelpeark perskost"
Fylles ut ved behov, spesifiser hva det gjelder
Fylles ut ved behov, spesifiser hva det gjelder
Fylles ut ved behov, spesifiser hva det gjelder
Fylles ut ved behov, spesifiser hva det gjelder
Fylles ut ved behov, spesifiser hva det gjelder
Fylles ut ved behov, spesifiser hva det gjelder
Fylles ut ved behov, spesifiser hva det gjelder
Fylles ut ved behov, spesifiser hva det gjelder
Fylles ut ved behov, spesifiser hva det gjelder
Fylles ut ved behov, spesifiser hva det gjelder

Forventet antall oppfølgninger totalt sett etter første år

Oppsummering: Investerings- og engangskostnader

Investeringsbehov ift investeringer og engangskostnader

År 1

Investeringer (årlig avskrivningskostnad)
Andre engangskostnader
Sum

År 2
-

For flere år se arkfane "Oppstartskostnader"

-

Oppsummering: Likviditetsbehov ift investeringer og engangskostnader

Likviditetsbehov ift. investeringer og engangskostnader
Investeringsbehov
Andre engangskostnader
Sum

Andre effekter på lang sikt som må hensyntas

År 1

År 2

-

For flere år se arkfane "Oppstartskostnader"

-

Overfør tallene i tabellen til word-filen, pkt. 28

Oppsummering: Driftskostnader
Gammel metode

Driftskostnader - per pasient
Diagnostisering
Behandling
Oppfølgning
Sum kostnad per pasient

Ny metode

-

Merkostnad / mindrekostnad ved skifte av metode - per pasient
Driftskostnader - alle pasienter
Diagnostisering
Behandling
Oppfølgning
Sum totalkostnader pasientforløp
Merkostnad / mindrekostnad ved skifte av metode - alle pasienter

Andre effekter på lang sikt som må hensyntas

Antall
pasienter

0
0
0

Gammel metode

-

Antall
pasienter

5
5
5

8 773
569 809
2 586
581 168

Overfør tallene i tabellen til word-filen, pkt. 30

581 168

Positivt tall = merkostnad, Negativt tall = mindrekostnad

Ny metode

43 866
2 849 044
12 930
2 905 840
2 905 840

Positivt tall = merkostnad, Negativt tall = mindrekostnad

Vurdering av inntekter
Antall pasienter, inneliggende
ISF inntekt, angitt v/index
Enhetspris pr DRG / Samlet inntekt inneliggende
Antall pasienter, polikliniske / dagkirurgi
ISF inntekt, angitt v/index
Enhetspris pr DRG / Samlet inntekt inneliggende
Egenandelinntekt

Fyll kun ut celler med orange farge

Input

Gammel metode Input

-

-

-

Sum inntekt

Ny metode

5
11,00
46 719
20
0,01
46 719
365

-

Endring i inntekt som følge av ny metode

Vurdering av budsjettmessige konsekvenser
Budsjettmessige konsekvenser

Fire kontroller i etterkant av en operasjon

4 672
7 300
2 581 517
2 581 517 Positivt tall = merinntekt, Negativt tall = mindreinntekt

Inneværende
budsjett år

Neste budsjett
år
Kommentar

Endring i inntekt som følge av ny metode
Likviditetsbehov ift. investeringer og engangskostnader
Årlig merkostnad/mindrekostnad som følge av ny metode - alle pasienter

0
0
0

Evt. annet; inntekter (+) / utgifter (-)
Netto

0
0

Andre effekter på lang sikt som må hensyntas

2 569 545

2 581 517
0 Ingen investeringsbehov
2 905 840

0
-324 323

Vi fant noen eksempler på pasienter som har vært i utlandet for denne behandlingen tre år tilbake i tid. Toltalsum for behandling ink reise og opphold ble på ca 400 000 kr.
Ny metode vil gi aktuelle pasienter økt livskvalitet og større deltakelse med samfunnsøkonomiske gevinster.
Enkelte av pasienter blir i dag fulgt opp poliklinisk av akuttklinikken. Disse time frigjøre og kan brukes til andre pasientgrupper.

Tallene i tabellen kan eventuelt overføres til tabellen i word-filen, pkt. 31
Det må foretas en separat vurdering av hvilke budsjettmessige konsekvenser innføring av ny metode vil ha.

