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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.
Snarere egnet som Mini Metode Vurdering
"Digital veiledningsløsning for gravide" som metode er vurdert til ikke å gjøres som
nasjonal metodevurdering: https://nyemetoder.no/metoder/digitalveiledningslosning-for-gravide
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

OUS

Klinikk/avdeling/seksjon: Avdeling for Fostermedisin
Kontaktperson:

Gun Lisbet Opheim ( OUS), Kristian Wright ( Karolinska sykehuset )

E-post:

glopheim@gmail.com, Kristianwk@gmail.com

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)
Vurdere innføring av ny metode for å forbedre fosterdiagnostikk tilbudet ved OUS. Endring i lovgivningen
medfører en markant økning i pasientvolumer og derav behov for ressursøkning og effektivisering.

3. Hvilke spørsmål er særlig viktig å få belyst i denne mini-metodevurderingen?
Effekt
Sikkerhet
Kostnader
Organisatoriske konsekvenser
Etiske aspekter
Annet (spesifiser i kommentarfeltet)
I presentasjon for rådet ved OUS ble det bemerket at digitale løsninger er et relativt nytt
felt hvor innovasjon anses viktig.
At feltet er relativt nytt og hetrogent gjør det potensielt mer vanskelig å evidensvurdere i
henhold til standard metoder men ikke mindre viktig.
Det ble bemerket at Fosterdiagnostikk er et etisk og medisinsk komplekst felt for både
pasient og kliniker. Om man lykkes i å utvikle gode løsninger innen Fosterdiagnostikk så
kanskje erfaringer kan videreføres til andre felt.
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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)

A: Gravide kvinner som får tilbud om tidlig UL og NIPT
B: Gravide kvinner som har gjennomført UL og NIPT

A: NIPT-skolen: Interaktiv digital multimedia veileder.
B: Resultatformidling av negative resultat ved digitalt sertifikat

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.

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

A : Tradisjonell informasjons med video og konsultasjon med lege/
jordmor
B. Resultatformidling ved brev eller telefonoppringning.

A: Grad av pasienttilfredshet/kunnskap/beslutningsdyktighet/informert
valg FØR fosterdiagnostikk samt kostnad for helsevesen for å oppnå
dette.
B: Ressursbruk og tilfredshet ved resultatformidling hos pasient og
helsepersonell

Digitale løsninger er et relativt nytt felt i helsevesenet. Vi har fokusert på
fosterdiagnostikk men har sett litt på andre fagområder ettersom feltet
er i stadig utvikling. Vi har søkt og gransket etter følgende effekt:

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

A: Studier som belyser digitale løsningers effekt på pasienter FØR
fosterdiagnostikk.
Studier som belyser digitale løsningers effekt innen andre fagfelt
(veiledning, kunnskap, informert valg, pasienttilfredshet, ressursbruk)
B: Studier som belyser digitale løsningers effekt resultathåndtering for
pasienter/helsevesen.
( kunnskap hos pasient før resultatutgivelse, ulike resultats effekt på
pasienten, informert valg, pasienttilfredshet, effektivitet for pasient og
helsevesen/ ressursbruk )
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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)

Metoden kalles "NIPT-skolen" men dette er bare et navn.
Metoden kalles det OUS Fagmiljø ønsker.
Endringer i spesifikke tekster som relaterer til rutiner ved OUS gjøres i samarbeid med
Fagmiljø OUS.
NIPT-skolen er en digital informasjonsløsning for å øke kunnskap, beslutningsdyktighet og
informert valg hos den gravide/partner FØR fosterdiagnostikk.
NIPT-skolen er pasientstyrt og leder til ustedelse av et digitalt sertifikat.
Utviklingen har pågått siste 4 år i tett dialog med fagmiljø og pasienter. Kontinuerlige
oppdateringer er sentralt i digitale løsninger. NIPT-skolen er derfor dynamisk i sin
grunnstruktur.
Vi tror gode digitale metoder kan heve kvaliteten i helsevesenet samtidig som man
effektiviserer.
Om man ser på ledende digitale metoder innen andre området så har de ofte blitt utviklet
gjennom små innovasjonsprosjekt, testing og utvikling i liten skala før store investeringer.
Denne metodefremgang er kanksje litt uvanlig innen helsevesenet men mulig noe å notere
for å skape grobunn for utvikling.

6. Gi en kort beskrivelse av den aktuelle metoden som skal vurderes:
Kvinnen/paret gjennomgår NIPT-skolen når de ønsker/ i hjemmet/ venterom FØR
fosterdiagnostikk.
Veilederen brukes som informasjon og beslutningstøtte for å sikre informert valg. Dette
skjer i forkant av konsultasjon med jordmor/lege slik at pasienten møter forberedt.
Etter å ha gjennomgått alle steg av NIPT-skolen så utstedes et Digitalt Sertifikat.
Med Digitalt Sertfifikat så er kvinnen forberedt for sitt sykehusbesøk.
Lege/jordmor på sykehuset kan fokusere på individuelle spørsmål og deretter diagnostikk.
Når resultat foreligger så bekreftes Digitalt Sertifikat igjen. OUS kan da med et tastetrykk gi
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ut normal resultat til pasienten digitalt.
Pasienten får et SMS varsel og kan velge å trygt logge inn med BankID og lese resultat når
hun selv ønsker det.
Noter:
Inkonklusive og avvikende resultat er en kjent faktor ved NIPT. Disse resultat ringes ut av
helsepersonell. NIPT-skolen beskriver inkonklusive/avvikende type resultat nøye og derav
vet pasienten hva som anbefales videre. (Studie Referanse 5,7,8)
NIPT-skolen har 4 grunnprinsipper
1. Pasientstyrt og interaktiv for å sikre delaktighet fra pasienten.
2. Digital sertifisering for å sikre transparens rundt veiledning og resultatutgivelse.
3. Fullstendig informasjon og beslutningstøtte for å sikre informert valg
( NIPT-skolen bruker flere medier og har Basale og Fordypningsforklaringer etter feedback
fra pasienter og studier).
4. Digital tilnærming; småskala tester, løpende digitale pasientundersøkelser og
kontinuerlig forbedring for å henge med i digitaliseringen.
NIPT-skolen er utviklet under siste 4 år basert på erfaringer fra klinisk praksis ved
universitets sykehus, analyse av studier og fagmiljø og pasient engasjement.

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
Metoden omfatter ikke medisinsk utstyr.
Vi har ikke funnet lignende digitale løsninger i andre deler av verden som var grunnen til at
prosjektet startet. ( opprinnelig startet NIPT-skolen som et kvalitetsprosjekt for å forbedre
informert valg før fosterdiagnostikk).
Metoden har vært i testmodus frem til Juni 2021. Metoden brukes nå av 21 klinikker i
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Norge. 3450 norske pasienter har gjennomgått metoden per november 2021.
Metoden fungerer godt i klinisk praksis, pasienter gir god feedback og er engasjerte vilket
gjør metoden intressant å utvikle videre.
Det er ønskelig med videreutvikling og kompetanse fra fagmiljøet ved OUS ettersom
metoden kan heve og effektivisere OUS sitt tilbud. Men, også fordi metoden potensielt
kan ha nytte innen andre fagområder.

Beskrivelse av dagens praksis
8. Gi en kort beskrivelse av eventuelt eksisterende metode(r).
Systemet som skal etableres i Norge er ikke helt avklart. Ulike sykehus velger ulike veier
frem.
Plan per nå ved OUS:
Kvinner ved OUS bes se en 12 minutter lang videofilm før ankomst OUS.
(Vennligst snakk med Dr. Anne Blomhoff om dette)
Kvinnen møter så til personlig veileding og UL samt blodprøvetaking.
(Vennligst snakk med Dr. Vasilis Sitras om dette)
Fostermedisin får analyse svar fra Medisinsk Genetikk.
Jordmor/ lege / sekretær gransker indikasjon for diagnostikk i pasientens journal og
resultat formidles via brev eller telefon. Samtykke skjema scannes manuelt.
(Prosessene over krever manuelle moment, og de er ressurskrevende iflg. Fostermedisin)

9. Vil den nye metoden komme i tillegg til eller erstatte allerede eksisterende metode(r)?
Spesifiser.
Metoden erstatter eksisterende metode.
Metoden kan komme i tillegg om det ønskes.

10. Er det noen metoder som brukes på sykehuset nå som bør fases ut dersom den nye
metoden innføres? Spesifiser.
- Resultatutgivelse:
Rutiner for utgivelse av NIPT- resultat gjennom brev og telefon kan fases ut da dette gjøres
digitalt.
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- Modell og tidsbruk for veileding kan effektiviseres.
- Veiledningsmetodikken som brukes i dag bør kontinuerlig vurderes når man går fremover
og man bør gjøre digitale justeringer jevnlig slik at man kan fokusere på pasienten og
effektivisere egnede deler av pasientreisen.
-Informert valg bør forbedres:
Ivaretagelse av kvinnens rett til informert valg og kvalitet på veiledning er i studier vist å
variere stort. Grunnet rask utvikling innen genetikk så bør veiledningen på området følge
utviklingen. Man bør bygge dynamiske løsninger og sikre at strukturen rundt det
informerte valget håller i dag og men også fremover da det er grunn til å tro at
kompleksiteten på feltet bare kommer til å øke.
(Studiereferanse 4,7,8)

Utfasing av metoder generelt:
Digitale løsninger er et komplement men kan ikke erstatte individtilpasset, menneskelig og
kompleks helseomsorg.
Studier viser at utvikling av digitale løsninger som faktisk fungerer for pasientene er viktig
men vanskelig og kostbart fordi det krever tett dialog med brukere. Kort sagt utvikling i det
små og mange justeringer før man skalererer. Om man gjør dette bra så er det grunn til å
tro at inneffektive løsninger på sykehuset kan fases ut slik at man i pasientmøtet kan
fokusere mer på pasientens behov og virkelige medinsinske tiltak.

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)
Nordic Federation of Societies of Obstetrics and Gynecology
https://nfog.org/about-us/guidelines/
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Svensk Förening för obstetrik & Gynekologi (SFOG)
https://www.sfog.se/start/raadriktlinjer/sfog-riktlinjer/
National Institute for Health and Care Excellence (NICE)

Oppgi søkeord og vis hvordan disse blir kombinert (AND/OR) i de ulike kildene:
Helsedirektoratets nettside
Søkeord: Fosterdiagnostikk - avgrenset til artikkel/dokument/tema
Helsebibliotekets samlinger med retninglinjer og veiledere
sett under gynekologi og fødsel
Andre kilder (spesifiser)
sett gjennom lister

Oppgi søkedato:

18.11.2021

Oppgi antall treff i de ulike kildene:
Helsedirektoratets nettside

31

Helsebibliotekets nettside

sett gjennom liste

Andre kilder (spesifiser)

NFSOG, NICE, SFOG

List opp relevante retningslinjer, med lenker:
Non-invasive prenatal testing (NIPT) for trisomy 13, 18 and 21
http://www.nfog.org/files/guidelines/NIPT%202016%2006%2005%20.pdf
Prenatal diagnostics
http://www.nfog.org/files/guidelines/5%20NGF%20Obstet%20Prenatal%20diagnosis%
20Haugen.pdf
Prenatal diagnosikk (Norsk gynekologisk forening)
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/
veiledere/veileder-i-fodselshjelp/prenatal-diagnostikk/
Helsenorge
https://www.helsenorge.no/undersokelse-og-behandling/fosterdiagnostikk#Hvem-kan-f
Antenatal care overview (NICE) - Information and support
https://pathways.nice.org.uk/pathways/antenatal-care#content=view-node%3Anodesinformation-and-support
Shared decision making overview (NICE)
https://pathways.nice.org.uk/pathways/shared-decision-making
SFOG Riktlinje NIPT 2016-06-30
https://www.sfog.se/media/298967/sfog_riktlinje_nipt_2016-06-30.pdf
Riklinjer NIPT baseras på SBU-rapport
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-utvarderar/Analys-av-foster-DNA-i-kvinnans-blodicke-invasiv-fosterdiagnostik-NIPT-for-trisomi-13-18-och-21/
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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)

Oppgi søkeord og vis hvordan disse blir kombinert (AND/OR) i de ulike kildene:
Cochrane Database of Systematic Reviews (Wiley)
#1 MeSH descriptor: [Prenatal Diagnosis] explode all trees
#2 (nipt OR amniocentesis OR "chorionic villi sampling" OR fetoscop* OR (maternal NEXT
(blood OR serum) NEAR/1 (screen* OR test*))):ti,ab,kw
#3 (((down syndrome OR "trisomy 13" OR "trisomy 18") NEAR/2 (test* OR screen)) OR
((prenatal OR antenatal OR fetal OR foetal OR fetus OR foetus OR first trimester*) NEAR/2
(test* OR screen* OR diagnos*))):ti,ab,kw
#4 ((ultrasonograph* OR ultrasound*) AND (prenatal OR antenatal OR trimester*)):ti,ab,kw
#5 {OR #1-#4}
#6 MeSH descriptor: [Genetic Counseling] this term only
#7 MeSH descriptor: [Counseling] explode all trees
#8 MeSH descriptor: [Patient Education as Topic] explode all trees
#9 (educat* OR school* OR counsel* OR inform* OR advice* OR teach* OR instruct* OR
support*):ti,ab,kw
#10 (patient* OR client* OR wom?n OR parent* OR couple* OR partner* OR spouse* OR
prenatal OR antenatal OR genetic) NEAR/2 (educat* OR school* OR counsel* OR inform* OR
advice* OR teach* OR instruct* OR support*):ab
#11 (decision* NEAR/1 (aid* OR support*)):ti,ab,kw
#12 {OR #6-#11}
#13 #5 AND #12 with Cochrane Library publication date Between Jan 2010 and Nov 2021, in
Cochrane Reviews
Epistemonikos
(title:(nipt OR amniocentesis OR "chorionic villi sampling" OR fetoscop* OR (maternal AND
(blood OR serum) AND (screen* OR test*)) OR ((down* syndrome OR "trisomy 13" OR "trisomy
18") AND (test* OR screen)) OR ((prenatal OR antenatal OR fetal OR foetal OR fetus OR foetus
OR first trimester*) AND (test* OR screen* OR diagnos*)) OR ((ultrasonograph* OR
ultrasound*) AND (prenatal OR antenatal OR trimester*))) OR abstract:(nipt OR amniocentesis
OR "chorionic villi sampling" OR fetoscop* OR (maternal AND (blood OR serum) AND (screen*
OR test*)) OR ((down* syndrome OR "trisomy 13" OR "trisomy 18") AND (test* OR screen)) OR
((prenatal OR antenatal OR fetal OR foetal OR fetus OR foetus OR first trimester*) AND (test*
OR screen* OR diagnos*)) OR ((ultrasonograph* OR ultrasound*) AND (prenatal OR antenatal
OR trimester*)))) AND title:(educat* OR counsel* OR inform* OR advice* OR teach* OR
Side 14

instruct* OR support* OR "decision* aid" OR "desicion* aids" OR "decision* support") last 10
years
International HTA
Søk 1:
((ehealth OR e-health OR telehealth OR tele-health OR mhealth OR m-health OR mobile* OR
app OR apps OR digital OR smartphone* OR smart-phone* OR electronic* OR tablet* OR web
based)[title]) AND ((counsel* OR educat* OR inform* OR advice* OR teach* OR instruct* OR
support*)[title])
2009-2021
Søk 2:
"Patient Education as Topic"[mh] OR "Counseling"[mh] OR "Genetic Counseling"[mh]
2010-2021
Søk 3:
((((counsel* OR educat* OR inform* OR advice* OR teach* OR instruct* OR support*))
[keywords]) AND (((ehealth OR e-health OR telehealth OR tele-health OR mhealth OR m-health
OR mobile* OR app OR apps OR digital OR smartphone* OR smart-phone* OR electronic* OR
tablet* OR web based))[keywords])) OR (("Mobile Applications"[mh]))
2010-2021
Eventuelt PubMed (NLM) eller Ovid MEDLINE
SØK 1: OVID (MEDLINE)
1 prenatal diagnosis/ or amniocentesis/ or chorionic villi sampling/ or fetoscopy/ or maternal
serum screening tests/ or noninvasive prenatal testing/ or ultrasonography, prenatal/ or
cervical length measurement/ or nuchal translucency measurement/
2 Maternal Serum Screening Tests/ or (nipt or amniocentesis or chorionic villi sampling or
fetoscop* or (maternal adj (blood or serum) adj2 (screen* or test*))).tw,kf.
3 (((down syndrome or trisomy 13 or trisomy 18) adj3 (test* or screen)) or ((prenatal or
antenatal or fetal or foetal or fetus or foetus or first trimester*) adj3 (test* or screen* or
diagnos*))).tw,kf.
4 ((ultrasonograph* or ultrasound*) and (prenatal or antenatal or trimester*)).tw,kf.
5 or/1-4
6 genetic Counseling/ or Counseling/ or patient education as topic/ or prenatal education/
7 (educat* or school* or counsel* or inform* or advice* or teach* or instruct* or
support*).ti,kf.
8 ((patient* or client* or wom?n or parent* or couple* or partner* or spouse* or prenatal or
antenatal or genetic) adj3 (educat* or school* or counsel* or inform* or advice* or teach* or
instruct* or support*)).ab.
9 (decision* adj2 (aid* or support*)).tw,kf.
10 or/6-9
11 5 and 10
12 limit 11 to (yr="2010 -Current" and (danish or english or norwegian or swedish) and
"reviews (maximizes specificity)")
13 Telemedicine/ or Video Recording/ or Videoconferencing/ or exp video-audio media/ or
Mobile Applications/ or digital technology/ or exp audiovisual aids/ or (app or apps or
application*).ti.
14 (ehealth or e-health or mhealth or m-health or electronic* or web based or internet based
or ((web or mobile*) adj2 (app or apps or application*)) or video* or multimedia or digital or
telemedicine or telehealth or tele-health).tw,kf.
15 telephone/ or cell phone/ or smartphone/ or text messaging/ or (phon* or telephon* or
text messag* or smartphone* or (written adj2 material*)).tw,kf.
16 decision support techniques/ or (decision* adj2 (aid or aids or tool or tools)).tw,kf.
17 (posttest* or post-test* or pretest* or pre test* or timing or interactiv* or feed back* or
feedback*).tw,kf.
18 exp "Referral and Consultation"/ or consult*.tw,kf.
19 or/13-18
20 (autonomous decision* or reproductive autonomy or (making adj2 choice*) or (decision*
adj2 conflict*) or (decision* adj2 making)).tw,kf.
21 Decision making/ or Choice behavior/ or Conflict, psychological/ or (decision* or choice* or
conflict*).ti,kf.
22 Informed consent/ or ((informed adj2 consent*) or (informed adj2 decision*) or (informed
adj2 choice*)).tw,kf.
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23 patient satisfaction/ or patient preference/ or (preference* or satisfaction or experience*
or view* or opinion* or perceiv*).ti,kf.
24 communication/ or "diffusion of innovation"/ or information dissemination/ or ((deliver* or
shar* or communicat* or receiv* or process*) adj3 (result* or information* or
diagnose*)).tw,kf.
25 Anxiety/ or Stress, Psychological/ or px.fs. or (stress* or distress* or anxious* or
anxiet*).tw,kf.
26 economics/ or exp "costs and cost analysis"/ or (cost* or econom*).tw,kf.
27 or/20-26
28 11 and 19 and 27
29 limit 28 to (yr="2010 -Current" and (danish or english or norwegian or swedish) and
"reviews (best balance of sensitivity and specificity)")
30 ((("semi-structured" or semistructured or unstructured or informal or "in-depth" or indepth
or "face-to-face" or structured or guide) adj3 (interview* or discussion* or questionnaire*)) or
(focus group* or qualitative or ethnograph* or ethnological or fieldwork or field work or field
stud* or key informant or focus group* or narrat* or phenomenolog* or hermeneutical or
ethonurs* or grounded theory)).tw,kf. or interviews as topic/ or focus groups/ or narration/ or
qualitative research/
31 ethics, professional/ or ethics, clinical/ or ethics, medical/ or ethics, nursing/ or es.fs. or
(ethic* or bioethic*).ti,kf.
32 30 or 31
33 11 and 19 and 32
34 limit 33 to (yr="2010 -Current" and (danish or english or norwegian or swedish) and
"reviews (best balance of sensitivity and specificity)")
35 12 or 29 or 34
SØK 2: OVID (MEDLINE)
uten NIPT i søket, hovedvekt på digitale løsninger
1 Counseling/ or patient education as topic/ or patient education.ab,kf.
2 (educat* or counsel* or inform* or advice* or teach* or instruct* or support* or (decision*
and (aid* or tool*))).ti.
3 1 or 2
4 Mobile Applications/ or smartphone/
5 (ehealth or e-health or telehealth or tele-health or mhealth or m-health or mobile* or app or
apps or digital or smartphone* or smart-phone* or electronic or tablet* or web based).ti.
6 4 or 5
7 (autonomous decision* or reproductive autonomy or (making adj2 choice*) or (decision*
adj2 conflict*) or (decision* adj2 making)).tw,kf.
8 Decision making/ or Choice behavior/ or Conflict, psychological/ or (decision* or choice* or
conflict*).ti,kf.
9 Informed consent/ or ((informed adj2 consent*) or (informed adj2 decision*) or (informed
adj2 choice*)).tw,kf.
10 patient satisfaction/ or patient preference/ or (preference* or satisfaction or experience*
or view* or opinion* or perceiv*).ti,kf.
11 communication/ or "diffusion of innovation"/ or information dissemination/ or ((deliver* or
shar* or communicat* or receiv* or process*) adj3 (result* or information* or
diagnose*)).tw,kf.
12 Anxiety/ or Stress, Psychological/ or px.fs. or (stress* or distress* or anxious* or
anxiet*).tw,kf.
13 economics/ or exp "costs and cost analysis"/ or (cost* or econom*).tw,kf.
14 ((("semi-structured" or semistructured or unstructured or informal or "in-depth" or indepth
or "face-to-face" or structured or guide) adj3 (interview* or discussion* or questionnaire*)) or
(focus group* or qualitative or ethnograph* or ethnological or fieldwork or field work or field
stud* or key informant or focus group* or narrat* or phenomenolog* or hermeneutical or
ethonurs* or grounded theory)).tw,kf. or interviews as topic/ or focus groups/ or narration/ or
qualitative research/
15 or/7-14
16 3 and 6 and 15
17 limit 16 to (yr="2016 -Current" and (danish or english or norwegian or swedish) and
"reviews (maximizes specificity)")
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Andre kilder (spesifiser)

Oppgi søkedato:

17.11.2021

Oppgi antall treff i de ulike kildene:
Cochrane Library

91 systematic reviews

Epistemonikos

reviews: 22, broad synthesis: 1

International HTA

Søk 1: 62 Søk 2: 54 Søk 3: 13 (kun noen få relevante)

PubMed (NLM) eller MEDLINE

Søk 1: 201 (143 valgt ut) Søk 2: 179

Andre kilder (spesifiser)

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)
Maternity & Infant Care Database MIDIRS (Ovid)
Svemed+
Oppgi søkeord og vis hvordan disse blir kombinert (AND/OR) i de ulike kildene:
Cochrane Library

PubMed/MEDLINE
Ovid MEDLINE(R) ALL <1946 to November 18, 2021>
1 prenatal diagnosis/ or amniocentesis/ or chorionic villi sampling/ or fetoscopy/ or maternal
serum screening tests/ or noninvasive prenatal testing/ or ultrasonography, prenatal/ or
cervical length measurement/ or nuchal translucency measurement/
2 Maternal Serum Screening Tests/ or (nipt or amniocentesis or chorionic villi sampling or
fetoscop* or (maternal adj (blood or serum) adj2 (screen* or test*))).tw,kf.
3 (((down syndrome or trisomy 13 or trisomy 18) adj3 (test* or screen)) or ((prenatal or
antenatal or fetal or foetal or fetus or foetus or first trimester*) adj3 (test* or screen* or
diagnos*))).tw,kf.
4 ((ultrasonograph* or ultrasound*) and (prenatal or antenatal or first trimester*)).tw,kf.
5 or/1-4
6 genetic Counseling/ or Counseling/ or patient education as topic/ or prenatal education/
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7 (educat* or school* or counsel* or inform* or advice* or teach* or instruct*
orsupport*).ti,kf.
8 ((patient* or client* or wom?n or parent* or couple* or partner* or spouse* or prenatal or
antenatal or genetic) adj5 (educat* or school* or counsel* or inform* or advice* or teach* or
instruct* or support*)).ab.
9 (decision* adj2 (aid* or support*)).tw,kf.
10 or/6-9
11 Telemedicine/ or Video Recording/ or Videoconferencing/ or exp video-audio media/ or
Mobile Applications/
12 (ehealth or e-health or mhealth or m-health or electronic* or web based or internet based
or ((web or mobile*) adj2 (app or apps or application*)) or interactiv* or video* or digital or
telemedicine or telehealth or tele-health).tw,kf.
13 telephone/ or cell phone/ or smartphone/ or text messaging/ or (phon* or telephon* or
text messag* or smartphone* or (written adj2 material*)).tw,kf.
14 decision support techniques/ or (decision* adj2 (aid or aids or tool or tools)).tw,kf.
15 (posttest* or post-test* or pretest* or pre test* or timing or feedack* or feed back*).tw,kf.
16 exp "Referral and Consultation"/ or consult*.tw,kf.
17 or/11-16
18 (autonomous decision* or reproductive autonomy or (making adj2 choice*) or (decision*
adj2 conflict*) or (decision* adj2 making)).tw,kf.
19 Decision making/ or Choice behavior/ or Conflict, psychological/ or (decision* or choice* or
conflict*).ti,kf.
20 Informed consent/ or ((informed adj2 consent*) or (informed adj2 decision*) or (informed
adj2 choice*)).tw,kf.
21 patient satisfaction/ or patient preference/ or (preference* or satisfaction or experience*
or view* or opinion* or perceiv*).ti,kf.
22 communication/ or "diffusion of innovation"/ or information dissemination/ or ((deliver* or
shar* or communicat* or receiv* or process*) adj3 (result* or information* or
diagnose*)).tw,kf.
23 Anxiety/ or Stress, Psychological/ or px.fs. or (stress* or distress* or anxious* or
anxiet*).tw,kf.
24 economics/ or exp "costs and cost analysis"/ or (cost* or econom*).tw,kf.
25 or/18-24
26 5 and 10 and 17 and 25
27 ((randomized controlled trial or controlled clinical trial).pt. or randomized.ab. or
placebo.ab. or clinical trials as topic.sh. or randomly.ab. or trial.ti. or metaanaly.ti. or meta
analy*.ti.) not (exp animals/ not humans.sh.)
28 26 and 27
29 limit 28 to (yr="2010 -Current" and (danish or english or norwegian or swedish))
30 ((("semi-structured" or semistructured or unstructured or informal or "in-depth" or indepth
or "face-to-face" or structured or guide) adj3 (interview* or discussion* or questionnaire*)) or
(focus group* or qualitative or ethnograph* or ethnological or fieldwork or field work or field
stud* or key informant or focus group* or narrat* or phenomenolog* or hermeneutical or
ethonurs* or grounded theory)).tw,kf. or interviews as topic/ or focus groups/ or narration/ or
qualitative research/ or ethics, professional/ or ethics, clinical/ or ethics, medical/ or ethics,
nursing/ or es.fs. or (ethic* or bioethic*).ti,kf.
31 noninvasive prenatal testing/ or ((noninvasive or non-invasive) adj prenatal adj (test* or
screen*)).tw,kf.
32 genetic Counseling/ or Counseling/ or patient education as topic/ or prenatal education/ or
((decision* adj2 (aid* or support*)) or educat* or school* or counsel* or inform* or advice* or
teach* or instruct* or support*).ti,kf.
33 17 and 25 and 30 and 31 and 32
34 limit 33 to (yr="2010 -Current" and (danish or english or norwegian or swedish))
35 29 or 34
Embase

Andre kilder (spesifiser)
Maternity & Infant Care Database (MIDIRS) <1971 to November 09, 2021>
1 (nipt or amniocentesis or chorionic villi sampling or fetoscop* or (maternal adj (blood or
serum) adj2 (screen* or test*))).mp.
2 (((down* syndrome or trisomy 13 or trisomy 18) adj3 (test* or screen)) or ((prenatal or
antenatal or fetal or foetal or fetus or foetus or first trimester*) adj3 (test* or screen* or
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diagnos*))).mp.
3 ((ultrasonograph* or ultrasound*) and (prenatal or antenatal or first trimester*)).mp.
4 or/1-3
5 (educat* or school* or counsel* or inform* or advice* or teach* or instruct* or support* or
(decision* adj2 aid*)).mp.
6 (ehealth or e-health or mhealth or m-health or electronic* or web based or internet based or
((web or mobile*) adj2 (app or apps or application*)) or video* or digital or telemedicine or
telehealth or tele-health).mp.
7 (phon* or telephon* or text messag* or smartphone* or (written adj2 material*)).mp.
8 (decision* adj2 (aid or aids or tool or tools)).mp.
9 (posttest* or post-test* or pretest* or pre test* or timing or interactiv* or feed back* or
feedback* or consult*).mp.
10 or/6-9
11 (autonomous decision* or reproductive autonomy or (making adj2 choice*) or (decision*
adj2 conflict*) or (decision* adj2 making)).mp.
12 (decision* or choice* or conflict*).mp.
13 ((informed adj2 consent*) or (informed adj2 decision*) or (informed adj2 choice*)).mp.
14 (preference* or satisfaction or experience* or view* or opinion* or perceiv*).mp.
15 ((deliver* or shar* or communicat* or receiv* or process*) adj3 (result* or information* or
diagnose*)).mp.
16 (stress* or distress* or anxious* or anxiet*).mp.
17 (cost* or econom*).mp.
18 ((("semi-structured" or semistructured or unstructured or informal or "in-depth" or indepth
or "face-to-face" or structured or guide) adj3 (interview* or discussion* or questionnaire*)) or
(focus group* or qualitative or ethnograph* or ethnological or fieldwork or field work or field
stud* or key informant or focus group* or narrat* or phenomenolog* or hermeneutical or
ethonurs* or grounded theory)).mp.
19 (ethic* or bioethic*).mp.
20 or/11-19
21 4 and 5 and 10 and 20
22 limit 21 to yr="2010 -Current"
Svemed+
1
2
3
4
5
10
12
13
14
15

exp:"Counseling"
exp:"Patient Education as Topic"
exp:"Prenatal Education"
exp:"Genetic Counseling"
#1 OR #2 OR #3 OR #4
exp:"Prenatal Diagnosis"
nipt OR prenatal test* OR prenatal screen*
#10 OR #12
#5 AND #13
#5 AND #13 Limits: granskning:"peer reviewed" AND year:[2010 TO 2019]

Oppgi søkedato:

18.11.2021

Oppgi antall treff i de ulike kildene:
Cochrane Library
PubMed/MEDLINE

55 (valgt ut 31)

Embase

Andre kilder (spesifiser)

Maternity & Infant Care Database (MIDIRS) : 293 (valgt ut 43)
Svemed+: 3
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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:
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:
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Oppgi hvilke databaser det ble utført søk i (sett kryss):
PubMed (NLM) eller Ovid MEDLINE
Embase (Ovid)
Andre kilder for helseøkonomiske evalueringer (spesifiser)
Studier som tar for seg økonomi dukket også opp i søkene ovenfor. Noen av disse har vi listet
under i linker. Flere artikler om helseøknomisk gevist ved gode digitale
informasjonsløsninger finnes innen andre områder av medisinen.
Oppgi søkeord og vis hvordan disse blir kombinert (AND/OR) i de ulike kildene:
PubMed (NLM) eller Ovid MEDLINE

Embase (Ovid)

Andre kilder (spesifiser)

Oppgi søkedato:

18.11.2021

Oppgi antall treff i de ulike kildene:
PubMed / MEDLINE
Embase (Ovid)
Andre kilder (spesifiser)
List opp relevante helseøkonomiske evalueringer, med lenker:
Kostnader for manglende veileding glemmes, pre-test info er viktig for informert valg.
Livskvalitet og nytte må tas i betraktning ved inkonklusive og avvikende svar.
The role of information provision in economic evaluations of non-invasive prenatal testing: a
systematic review. John NM. Eur J Health Econ. 2019;20(8):1123-31.

Gode nett baserte pasient løsninger er kostnadseffektivt for helsevesenet og gir økt
kunnskap og pasienttilfredshet.
Web-Based Patient Education in Orthopedics: Systematic Review. Dekkers T. J Med Internet
Res. 2018;20(4):e143.
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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
Decision aids for prenatal testing: A systematic review and meta-analysis. Yu L et
al. J Adv Nurs. 2021

Referanse
Ant. primærstudier inkludert

18

Studiedesign på inkl. studier

RCT studier selektert basert på PRISMA guidelines.

Dato for litteratursøket

Oktober 2020

Populasjon:

Gravide som skulle gjøre fosterdiagnostikk

Antall pasienter totalt (N)
Intervensjonsgruppe:
Metode

Beslutningsverktøy for gravide FØR fosterdiagnostisk testing

Antall pasienter (n)

Hvis oppgitt

Kontrollgruppe:
Metode(r)

Ingen bruk av beslutnings verktøy

Antall pasienter (n)

Hvis oppgitt

i

Utfallsmål:

Kunnskap, beslutningkonflik, uro

RESULTATER
Effekt:

Informasjonsverktøy har positiv påvirkning på beslutningsprosessen før
fosterdiagnostikk (metaanalyse).

i

Redusert beslutningsvegring p<0,005
Økt kunnskap hos pasientene P<0,0004
Bedre informert valg P<0,001
Redusert indre uro P <0,14 (ikke signifikant)
Bivirkninger og komplikasjoner

Sikkerhet:

ANNET (valgfritt)
Metodisk kvalitet
(iht. sjekkliste)

+

Evt. kommentarer

i

Høy
The results of subgroup analysis showed that there were
significant differences when DAs were in the form of an interactive
computer program.
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Referanse nr.

2

BESKRIVELSE AV KUNNSKAPSOPPSUMMERINGEN
Decision aids to improve informed decision-making in pregnancy care: a
systematic review. Vlemmix F, BJOG. 2013;120(3):257-66.

Referanse
Ant. primærstudier inkludert

10

Studiedesign på inkl. studier

RCT

Dato for litteratursøket

Mars 2011

Populasjon:

Gravide kvinner som skal ta valg under graviditet

Antall pasienter totalt (N)
Intervensjonsgruppe:
Metode

Beslutningssverktøy sammen med standard veiledning

Antall pasienter (n)

Hvis oppgitt

Kontrollgruppe:
Metode(r)

Standard veiledning

Antall pasienter (n)

Hvis oppgitt

i

Utfallsmål:

Kunnskap, kunnskapsvegring, indre uro

RESULTATER
Effekt:

Beslutningsverktøy reduserer beslutningsvegring (P = 0.016), indre uro (P=0.007),
samt øker kunnskap (P <0.001) før beslutninger som skal tas av kvinner under
graviditet.
( metaanalyse. )

i

Bivirkninger og komplikasjoner

Sikkerhet:

ANNET (valgfritt)
Metodisk kvalitet
(iht. sjekkliste)

i

Høy

Evt. kommentarer

Informasjonsløsninger øker transparensen rundt valg som kan behøve tas under
graviditeten.

Referanse nr.

3

+

BESKRIVELSE AV KUNNSKAPSOPPSUMMERINGEN
Referanse

Digital tools in the informed consent process: a systematic review. BMC Med
Ethics. 2021;22(1):18. Gesualdo F.

Ant. primærstudier inkludert

73

Studiedesign på inkl. studier

RCT studier selektert utfra "Preferred Reporting Items for Systematic reviews and
Meta-Analyses" (PRISMA) guidelines

Dato for litteratursøket

Oktober 2020

Populasjon:

Voksne individer

Antall pasienter totalt (N)
Intervensjonsgruppe:
Metode

Digitale verktøy som støtte i informert samtykke prosessen.
(Video only, non-interactive multimedia, interactive multimedia )

Antall pasienter (n)

Hvis oppgitt

Kontrollgruppe:
Metode(r)

Ingen bruk av digitale verktøy som støtte i informert samtykke prosessen.

Antall pasienter (n)

Hvis oppgitt
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i

Utfallsmål:

Digitale verktøy sin effekt i informert samtykke prosessen
(Impact of digital tools for informed consent)

RESULTATER
Effekt:

Multimediaverktøy, spesielt interaktive, virker fordelaktiv for å sikre informert
samtykke.

i

Basert på samled effektestimat av 73 RCT studier
Bivirkninger og komplikasjoner

Sikkerhet:

ANNET (valgfritt)
Metodisk kvalitet
(iht. sjekkliste)

i

Høy
Multimedia og interaksjon er fordelaktig for å sikre informert valg. Multimedia
virker fordelaktig fremfor video alene.
Denne oversikt artikkelen tar for seg medisinske områder hvor informert
samtykke iblant ønskes; kliniske og kirurgiske prosedyrer, fosterdiagnostikk og
forskning.
Vi har inkludert studien ettersom løsningen som vurderes kanskje skape
innovasjon og evt. vise vei også på andre områder.

Evt. kommentarer

Forfatterne belyser at digitale løsninger er hetrogene og derav vanskelige å
sammenligne. De løfter at løsningene ofte behøver kontinuerlig forbedring. De
belyser også at utviklingskostnader er uklare.
Vår erfaring er at det er lett å undervurdere hvor tidkrevende og dyrt det er å
utvikle løsninger som faktisk fungerer for pasienten. Digital utvikling egner seg
ofte i mindre skala før man gjør store investeringer.

+
Referanse nr.

4

BESKRIVELSE AV KUNNSKAPSOPPSUMMERINGEN
Referanse

Facilitating informed choice about non-invasive prenatal testing (NIPT): a
systematic review and qualitative meta-synthesis of women's experiences.
Cernat A. BMC Pregnancy Childbirth. 2019;19(1):27.

Ant. primærstudier inkludert

30

Studiedesign på inkl. studier

Peer reviewed; kvalitative empiriske studier.

Dato for litteratursøket

September 2017

Populasjon:

Gravide kvinner og klinikere med erfaring med NIPT

Antall pasienter totalt (N)
Intervensjonsgruppe:
Metode

N/A

Antall pasienter (n)

Hvis oppgitt

Kontrollgruppe:
Metode(r)

N/A Survey of qualitiative studies and US guidelines

Antall pasienter (n)

Hvis oppgitt

Utfallsmål:

i

Analyse for å besvare av kvinners erfaringer med ulike veiledere/løsnigner og
preferanser for å gjøre informert valg ved NIPT
How do women experience informed decision making
about NIPT?
How do they use information and negotiate
between different aspects of the test to make a decision?
What are their preferences for the facilitation of informed
choice?

RESULTATER
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Effekt:

Bred tilgang til troverdig og fullstendig informasjon rundt NIPT og bevissthet
rundt veiledning kan bedre det informerte valget

i

(Forfatterne gjorde systematiske analyser av studier som de bedømte at hadde
tilstrekkelig primær data eller kvantitative mål)
Bivirkninger og komplikasjoner

Sikkerhet:

ANNET (valgfritt)
Metodisk kvalitet
(iht. sjekkliste)

i

Middels
Les gjerne diskusjonen. Her diskuteres noen av forfatternes spesifikke funn.
Blant annet behovet for kunnskap hos helsepersonell ved veiledning. De belyser
at kvinner savner fullstendig informasjon ( testspesifikke data mm)
De belyser risiko for at kvinnen ikke kan gjøre et informert valg. De belyser
tidspress under konsultasjoner. De belyser at interaktivitet før beslutning om
NIPT er fordel. De belyser at det er en fordel om kvinnen/paret kan ta til seg
informasjon når de selv ønsker.

Evt. kommentarer

- In addition to a perceived lack of clinician knowledge,
appointment time constraints also contributed to women’s
dissatisfaction with counselling
-If NIPT is routinized, women may not be provided with adequate
opportunity to decline testing, or may not receive sufficient information to make an informed decision and may ultimately feel
disempowered, rather than empowered, by their choice.

+
Referanse nr.

5

BESKRIVELSE AV KUNNSKAPSOPPSUMMERINGEN
Referanse

The implications of non-invasive prenatal testing failures: a review of an underdiscussed phenomenon. Yaron Y. Prenat Diagn. 2016;36(5):391-6.

Ant. primærstudier inkludert

12

Studiedesign på inkl. studier

Peer reviewed artikler som omhandlet NIPT analyser. Studier med over 1000
pasienter ble inkludert

Dato for litteratursøket

Okt 2011-2015

Populasjon:

NIPT analyser

Antall pasienter totalt (N)

429 624

Intervensjonsgruppe:
Metode

Analyse av ulike NIPT teknologier / En sammenligning av MPS, SNP og CSS

Antall pasienter (n)

Hvis oppgitt

Kontrollgruppe:
Metode(r)

N/A

Antall pasienter (n)

Hvis oppgitt

i

Utfallsmål:

Implikasjoner av inkonklusive NIPT svar

RESULTATER
Effekt:

i

Studien belyser at inkonklusive svar ved NIPT er en fenomen man bør erkjenne.
Derav at man bør informere pasienten om alle mulige resultat som kan oppstå.
Dette basert på en analyse av 12 enkeltstudier som tar for seg ulike NIPT
teknologier og rapporterer testresultat på over 400 000 kvinner.

Sikkerhet:

Bivirkninger og komplikasjoner

ANNET (valgfritt)
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Metodisk kvalitet
(iht. sjekkliste)

+

i

Høy
Alment så anses NIPT som en meget bra test men den er ikke perfekt og dette
bør kvinner informeres om. Enkelte havner i situasjoner hvor svar ikke kan gis.

Evt. kommentarer

Før kvinnen gjør NIPT så bør pasienten få informasjon om alle typer svar som kan
forekomme ved NIPT, inkludert inkonklusive resultat.

Referanse nr.

6

BESKRIVELSE AV KUNNSKAPSOPPSUMMERINGEN
Referanse

Socioeconomic Differences in Informed Decisions About Down Syndrome
Screening: A Systematic Review and Research Agenda. J Health Commun. Smith
SK. 2016

Ant. primærstudier inkludert

33

Studiedesign på inkl. studier

RCT, retrospektive studier, intervensjonsstudier alle med kvantitativ data på
sosioøknomisk posisjon hos kvinnen samt og informert valg relatert til Downs
syndrom testing ble søkt etter.

Dato for litteratursøket

Sept 2014

Populasjon:

Gravide som skal ta valg om Down syndrom testing.

Antall pasienter totalt (N)
Intervensjonsgruppe:
N/A Review for å vurdere om socioøkonomisk status påvirker informert valg før
Down syndrom screening
Antall pasienter (n)

Hvis oppgitt

Kontrollgruppe:
N/A Review for å vurdere om socioøkonomisk status påvirker informert valg før
Down syndrom screening
Antall pasienter (n)

Hvis oppgitt

i

Utfallsmål:

Hvorvidt socioøkonomisk posisjon påvirker informert valg før Down syndrom
screening

RESULTATER
Effekt:

Lavere socioøkonomisk posisjon gjør det vanskeligere å foreta informert valg

i

Basert på systematisk analyse av 33 enkeltstudier.
Bivirkninger og komplikasjoner

Sikkerhet:

ANNET (valgfritt)
Metodisk kvalitet
(iht. sjekkliste)

i

Middels
For å sikre lik rett og mulighet til informert valg før fosterdiagnostikk er det
ønskelig med transparens og tydelige standarder innen veiledingen.

+
Referanse nr.

7

BESKRIVELSE AV KUNNSKAPSOPPSUMMERINGEN
Referanse

Genetic counselling, patient education, and informed decision-making in the
genomic era. Metcalfe SA. Semin Fetal Neonatal Med. 2018

Ant. primærstudier inkludert

N/A

Studiedesign på inkl. studier

Seminar artikkel

Dato for litteratursøket

N/A

Populasjon:

N/A
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Antall pasienter totalt (N)
Intervensjonsgruppe:
Metode

N/A

Antall pasienter (n)

Hvis oppgitt

Kontrollgruppe:
Metode(r)

N/A

Antall pasienter (n)

Hvis oppgitt

i

Utfallsmål:

Prinsipper for genetisk veiledning, pasientinformasjon og informert valg

RESULTATER
Effekt:

Bevissthet rundt den medisinske utviklingen på feltet og pasientinformasjon er
viktig.

i

Basert på forfatters analyse
Bivirkninger og komplikasjoner

Sikkerhet:

ANNET (valgfritt)
Metodisk kvalitet
(iht. sjekkliste)

+

i

Lav

Evt. kommentarer

Kunnskap er sentralt for informert valg. De fleste får beroligende svar ergo det
finnes en risiko for at veilending nedprioriteres i et felt som vokser og øker i
kompleksitet.

Referanse nr.

8

BESKRIVELSE AV KUNNSKAPSOPPSUMMERINGEN
Referanse

The importance of pre- and post-test counseling for prenatal cell-free DNA
screening for common fetal aneuploidies. Vedran Stefanovic

Ant. primærstudier inkludert

N/A

Studiedesign på inkl. studier

Expert Review of Molecular Diagnostics

Dato for litteratursøket

1. jan. 2019

Populasjon:

N/A

Antall pasienter totalt (N)
Intervensjonsgruppe:
Metode

N/A

Antall pasienter (n)

Hvis oppgitt

Kontrollgruppe:
Metode(r)

N/A

Antall pasienter (n)

Hvis oppgitt

i

Utfallsmål:

Viktighet av pre og post test veiledning ved NIPT

RESULTATER
Effekt:

Sikkerhet:

i

Review finansiert av Helsinki Univ Sykehus.
Forfatteren belyser viktigheten av pre og post test veiledning ved NIPT.
Forfatteren referer til ulike enkelstudier siste årene og egne erfaringer ved
innføring av NIPT ved sykehus i Finland.
Bivirkninger og komplikasjoner

ANNET (valgfritt)
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i

Metodisk kvalitet
(iht. sjekkliste)

Lav
Forfatteren belyser viktigheten av veiledning pre og post NIPT.
Despite being the most accurate method for screening of common fetal
aneuploidies,

Evt. kommentarer

the knowledge and counseling should be substantially improved. Cell-free DNA
screening is not
a replacement for diagnostic testing and its use in prenatal testing is complex and
limited.

+

b) Evidenstabeller for primærstudier
Referanse nr.

i

9

BESKRIVELSE AV STUDIEN
Referanse

Computerized prenetal genetics testing decision assiting tool. Kuppermann.
Obstet Gynecol. 2009

Land

California, USA

Studiedesign

RCT

Populasjon:

Gravide

Intervensjonsgruppe:
Metode

Randomisering til digitalt interaktivt beslutningsverktøy

Antall pasienter (n)

496

Kontrollgruppe:
Ikke interaktiv Informasjons brosjyre

Metode(r)
Antall pasienter (n)
i

Utfallsmål:

Vurdere effekt av interaktivt informasjonsverktøy på informet beslutning i
fosterdiagnostikk

RESULTATER
Effekt:

Interaktive fosterdiagnotiske beslutningsverktøy resulterer i mer informerte
beslutninger enn standard brosjyrer

i

Økt kunnskap P<.001
Høyere pasienttilfredshet P<.001
Mindre beslutningusikkerhet P<.001
Bivirkninger og komplikasjoner

Sikkerhet:

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

Studiens finansieringskilde
i

Lav risiko for systematiske feil
Intervensjonsgruppen hadde høyere kunnskap og høyre pasienttilfredshet.

+
Referanse nr.

10

BESKRIVELSE AV STUDIEN
Referanse

Does an informational film increase women's possibility to make an informed
choice about second trimester ultrasound? Öhman. Prenatal diagnostics 2012
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Land

Sverige

Studiedesign

RCT

Populasjon:

Gravide som før fosterdiagnostisk ultralyd

Intervensjonsgruppe:
Metode

Randomisering til informasjons film om fosterdiagnostikk og veiledning

Antall pasienter (n)

184

Kontrollgruppe:
Metode(r)

Ingen informasjonsfilm før veiledning

Antall pasienter (n)

206

i

Utfallsmål:

Øker informasjonsvideo kvinners mulighet til å gjøre informert valg før
fosterdiagnostisk ultralyd

RESULTATER
Effekt:

Informasjons video øker ikke kvinners kunnskap eller antallet kvinner som gjør et
informert valg om fosterdiagnostisk ultralyd

i

Of those in the intervention group, 81.3% made an informed choice regarding
second trimester ultrasound examination compared with 76.1% in the control
group (p = 0.21)
Bivirkninger og komplikasjoner

Sikkerhet:

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

Studiens finansieringskilde
i

Lav risiko for systematiske feil

Evt. kommentarer

+
Referanse nr.

11

BESKRIVELSE AV STUDIEN
Referanse

A randomized trial of a prenatal genetic testing interactive computerized
information aid. Lynn M Yee, Prenatal Diag 2014

Land

Chicago, USA

Studiedesign

RCT

Populasjon:

Gravide kvinner uke 6-26

Intervensjonsgruppe:
Metode

Randomisering til interaktivt dataprogram før standard veileding

Antall pasienter (n)

75

Kontrollgruppe:
Metode(r)

Standard veiledning

Antall pasienter (n)

75

i

Utfallsmål:

Kunnskapsbasert spørreundersøkelse umiddelbart etter veilednin og etter 2-4
uker.

RESULTATER
Effekt:
Sikkerhet:

i

Kvinner i intervensjonsgruppen svarte signifikant mer korrekt umiddelbart
8p<.001 ) og etter 2-4 uker (p=0.001) enn de i kontrollgruppen.
Bivirkninger og komplikasjoner
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ANNET (valgfritt)
Finansieringskilde
Metodisk kvalitet
(iht. sjekkliste)

+

Studiens finansieringskilde
i

Lav risiko for systematiske feil
Pasient rettet interaktive dataprogram gir bedre kunnskap for diagnostikken som
forestår.

Evt. kommentarer

Referanse nr.

12

BESKRIVELSE AV STUDIEN
The effect of a decision aid on informed decision-making in the era of noninvasive prenatal testing: a randomised controlled trial. Beulen L. Eur J Hum
Genet. 2016;24(10):1409-16.
Land

Nederland

Studiedesign

RCT

Populasjon:

Gravide kvinnner på fosterdiagnostiske sentra 18 år eller eldre frem til
uke 21.

Intervensjonsgruppe:
Randomisering til web basert multimedia informasjonsverktøry og standard
veiledning
Antall pasienter (n)

157

Kontrollgruppe:
Metode(r)

Standard veiledning uten multimedia informasjonsverktøy

Antall pasienter (n)

157

i

Utfallsmål:

Øker bruk av web basert multimediaverktøy informert valg før fosterdiagnostikk

RESULTATER
Effekt:

Bruk av web basert multimedia informasjonsverktøy økte informert valg.
(P=0.004)

i

Bivirkninger og komplikasjoner

Sikkerhet:

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

+

Evt. kommentarer

Studiens finansieringskilde
i

Lav risiko for systematiske feil
Forfatterne belyser at web baserte løsninger kan organiseres med flere nivåer av
informasjon slik at kvinne/partner kan velge mengde informasjon ( basal og
avansert), samt takt og tiden de vil gjøre veiledingen. Flere kvinner gjør et
informert val om å ikke gjøre fosterdiagnostikk.

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

i
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A) Studiedesign (og evt. studiekvalitet): Er studiene som er funnet egnet til å besvare
spørsmålet om effekt? i
Ja, vi bedømmer at studiene som ligger til grunn er egnet til å besvare spørsmålet om
effekt av metoden.
Flere av studiene som er inkludert er RCT med kontrollgrupper eller systematiske
metanalyser på studier med høy metodisk kvalitet.
Det er alikevel verdt å erkjenne at evidensvurderinger av digitale løsningner er et nytt felt.
Digitale løsninger er hetrogene og ikke alltid like egnet/enkle å evidensvurdere med
klassiske kvantitative standarder som. Brukeropplevelse er en faktor som spiller inn og
som i noe større grad må tas hensyn til med disse løsningene men som ikke alltid
gjenspeiles i studier.
Vi har i søket både forsøkt å identifisere løsninger som er innen feltet fosterdiagnostikk
men også forsøkt å litt på andre fagområder som jobber med digitale pasientløsninger når
vi har vurdert evidens og potensiale for effekt.
B) Konsistens: Peker resultatene for effekt av tiltaket i de ulike systematiske oversiktene/
primærstudiene i samme retning? i
Ja, resultatene av studiene peker i retning av at interaktive digitale løsninger gir økt kunnskap og
derav økt grad av informert valg hos kvinnen.
Studier indikerer også at gode digitale løsninger kan spare ressurer for helsevesenet.
C) Overførbarhet: Er resultatene overførbare til din kliniske virkelighet?

i

Flere av studiene er utført i klinisk virkelighet og ansees overførbare.
I enkle systematiske studier foretatt på NIPT-skolen under utviklingen og i klinisk praksis så
har vi også sett høy grad av pasientkunnskap, pasientilfredshet og effektivisering i
veiledning.
D) Hva er etter din vurdering hovedkonklusjonen når det gjelder klinisk effekt av metoden?
Begrunn svaret. i
Metoden kan øke transparensen og kvaliteten på det fosterdiagnostiske tilbudet. Metoden
kan øke kunnskapen hos pasienten og graden av informert valg. Metoden kan senke
ressursbruken for helsevesenet.
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
Nei.
Metoden kan heve transparensen og sikkerheten rundt det fosterdiagnostiske tilbudet
sammenlignet med eksisterende metode.
B) For personalet: Basert på forskningsstudiene, foreligger det sikkerhetsproblemer for
personalet knyttet til metoden? Hvis ja, spesifiser:
Nei.
Metoden kan øke sikkerheten for personal og personalets interaksjon med pasienten
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ettersom man vet at pasienten har fått et minimum av informasjon og resultater gis ut
basert på et verifisert digitalt sertifikat.
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.

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
Metoden øker sikkerheten rundt det fosterdiagnostiske tilbudet ved OUS.

Etikk
19. Utfordrer metoden etablerte verdier i samfunnet?

i

Innføringen av økt fosterdiagnostisk tilbud ved OUS utfordrer verdier i samfunnet. Studier
belyser også dette basert på innføring i andre land.
Fosterdiagnostikk berører menneskeverd/ livssyn og pasientene kan settes i situasjoner
hvor man må ta stilling til spørsmål rundt eksempelvis abort.
Fosterdiagnostikk er også prøveteknisk og statistisk komplekst å forklare.
Fosterdiagnostikk er av denne grunn et sensitivt fagfelt.
Den gravide kvinne skal kunne gjøre et upåvirket informert valg. Det innebærer at hun skal
ha tid til å tenke seg om før hun utfører diagnostikken.
"NIPT-skolen" er utviklet for å sikre en etisk forsvarlig tilnærmingn til fosterdiagnostikk og
for å sikre kvinnen et informert valg.
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Organisasjon
20. Vil det ved innføring av metoden være særskilt behov for kompetanseheving av
personalet?
Nei

21. Vil det ved innføring av metoden være behov for endringer relatert til arbeidstid,
bemanning, arbeidsmiljø/sikkerhet e.l.? i
Store investeringer behøves for å imøtekomme nytt fosterdiagnostisk tilbud ved OUS.
Forhåpningen er at NIPT-skolen kan spare OUS kostnader relatert til bemanning, arbeidstid
og sikkerhet i dag. Men, enda mer i tiden fremover gjennom kontinuerlig digitalisering og
tilpasning til pasientens behov.

22. Finnes det lokaler som er egnet til bruk for gjennomføring av metoden, eller er det
behov for bygningsmessige endringer? Spesifiser.
Ingen behov for dette

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
Ingen påvirkning.
Men NIPT-skolen vil effektivisere pasientstrømmen gjennom å sikre at alle pasienter som
kommer til OUS møter mer forberedt og får samme informasjon.
Resultatutgivelse vil gå mer effektivt.

25. Hvordan vil innføring av metoden eventuelt påvirke samarbeidet med
primærhelsetjenesten?
"NIPT-skolen" vil gjøre at Primærhelsetjenesten og dens pasienter kan tilegne seg
informasjon om fosterdiagnostikk på en transparent og effektiv måte.
Løsningen vil forhåpentligvis senke belasningen på primærhelsetjenesten ettersom de har
et sted å henvise pasienter for brukervennlig og fullstendig informasjon. ( NIPT-skolen har
også en chat funksjon som kan tas i bruk om OUS ønsker ).
(Studiereferanse 4, 5,6,7)
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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:
Metoden krever ingen store organisatoriske endringer. Det er mer intressant å se på sikt
om metoden kan være nyttig også i andre virksomheter ved OUS.
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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
Hovedantagelser:
1. En kvinne som møter til fosterdiagnostisk veileding og ultralyd har mer kunnskap og kan gjøre et
mer informert valg om hun er grundig informert FØR ankomst OUS.
2. Helsepersonell ved OUS behøver ikke legge like mye tid på standard informasjon og kan fokusere
på pasientens spørsmål. Resultatet blir en bedre veiledning som kan gjøres på kortere tid.
3. Normale svar på Fosterdiagnostikk/NIPT kan gis ut digitalt noe som krever mindre tid enn
eksistrende metoder for lege/jordmor/sektretær. Pasienten får resultatet raskere og kan lese det når
det passer henne. Dette kan også minimere mengden pasienter som kokntakter OUS fordi de venter
på sine svar.
4. Inkonklusive eller avvikende svar som ringes ut av lege/jordmor krever mindre tidsbruk om
pasienten allerede FØR diagnostikk vet hva inkonklusive eller avvikende svar leder til. Dette
omhandles nøye i NIPT-skolen.
(Studiereferanse 5,6,7)
5. Den genetiske fosterdiagnostikken er i rask utvikling, i andre land har vi sett at det er tøft for
helsevesenet å henge med. Den raske utviklingen krever stadig oppdateringer på kunnskaps og
veiledningsfronten. NIPT-skolen er dynamisk og har tatt høyde for slike endringer innen feltet slik at
løsningen hele tiden kan tilpasses helsevesenets behov.
(Studiereferanse 7,8 )
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FOR UTFYLLING AV RESTEN AV DEN ØKONOMISKE VURDERINGEN,
BRUK HJELPEFILEN I EXCEL i
Internett-adresse (url) til ferdig utfylt Excel-skjema:
Excel-skjema 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

248000

C12

Andre engangskostnader

171000

C13

Sum

419000

C14

Eventuelle kommentarer:
Å forutse økonomiske besparelser er vanskelig men etter beregninger gjort av Controller i dialog med
Fostermedisn OUS har man lagt til grunn 10 minutter i spart tid for jordmødre og 10 minutter spart
tid for sektretærer på manuellt arbeid.
Investeringsbehov på 248.000 er ikke nødvendig men relaterer til skreddersøm for OUS om ønskelig.
NIPT-skolen kan tas i bruk som den er i dag uten disse investeringer. Vi regner da en kostnad på 18
kroner per pasient for teknisk håndtering.

29. Hva er pasientgrunnlaget for ny og gammel metode? Tallene må korrespondere med
de som oppgis i Excel-filen. i
3000 pasienter i dag, omlag 9500 pasienter ila 2022.
30. Oppsummer endringer i driftskostnadene.
Tallene hentes fra Excel-filen under fanen "Summert - DRIFTSKOSTNADER".
Nummeret på cellene tallene skal hentes fra er indikert.
Driftskostnader - per pasient
Diagnostisering

Gammel
metode

Ny
metode

?

18

Behandling

C5

E5

Oppfølging

?

E6

C7

E7

Sum kostnad per pasient

Side 36

Merkostnad/mindrekostnad ved skifte av metodeper pasient

E9
Gammel
metode

Antall
pasienter

9500

?

9500

18

Behandling

B13

C13

D13

E13

Oppfølging

B14

C14

D14

E14

Driftskostnader - alle pasienter
Diagnostisering

Sum totalkostnader pasientforløp

Antall
pasienter

Ny
metode

C15

Merkostnad/mindrekostnad ved skifte av metodealle pasienter

E17

E17

Eventuelle kommentarer:
Jordmødre har avsatt 45 minutter til veiledning og diagnsotikk. Det er ikke ønskelig å kalkulere
besparelser før dette systemet er igangsatt, hvilket det ikke er. Vi forventer at digitalisering kan spare
vesentlige manuelle ressurser, men det er ikke noe man vil gjøre før dagens tilbud ( eller eventuell ny
metode ) er satt i system og testet.
Beregninger som er gjort av controller tilsier at vi kan spare
733.000 NOK på jordmorsiden, disse står oftest for veiledning og diagnostikk
508,479 NOK på administrativ side, sektrætrer står ofte for denne del av jobben.
Vi har ikke gjort beregninger på besparelser for leger og andre faktorer i systemet da det anses for
uvisst.
Fosterdiagnostikk og genetikk er et felt i stor vekst. I Norge innføres analyse av enkelte tilstander
mens i naboland og Europa, Asia, USA så finnes det allerede et bredere tilbud. Disse landende startet
som Norge initialt med et smalere tilbud. Det er ikke sikkert, men det er grunn til å tro at vi vil se den
samme utviklingen i Norge som i andre land. Dette er etisk komplekst. Det innbærer i såfall at man i
årene som kommer må endre på informasjonstilbudet for å sikre at pasienter får pålitelig informasjon.
Det er derfor fornuftig med dynamiske løsninger som ikke krever store oppgraderinger og endringer i
systemet. NIPT-skolen er bygd for dette.

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

B17

C17

Ingen

Likviditetsbehov ift. investeringer og engangskostnader

B18

C18

Ingen

-823000

- 1071086

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

B20

C20

Netto

B21

C21

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

Besparelser

Beskrivelse: Vurdering av budsjettmessige konsekvenser:
Besparelser har ikke vært fokus i denne vurderingen men beregninger gjort tilsier potensielle
besparelser på 823000 første året. Og 1,071 086 NOK år 2. Dette basert på mindre manuell tidsbruk
hos jordmødre og sekretærer. Vi har vurdert besparinger hos leger/ i resten av systemet

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
Basert på studier som er gjort innen feltet så er det sannsynliggjort at ny metode er like god eller
bedre enn dagens praksis.
Basert på bruk av metoden i klinisk praksis er det også sannsynliggjort at metoden er like god eller
bedre enn dagens praksis.
Annet:
Det er notert fra personell ved OUS at dagens praksis ikke har gjennomgått samme utviklingsprosess
og effektvurdering som NIPT-skolen.

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
NIPT-skolen er utviklet på en systematisk måte for å sikre kunnskap hos kvinnen så hun kan gjøre et
informert valg. Løsningen utvikling er basert på analyser av studier, anbefalinger fra fagmiljø og
feedback fra pasienter. Tekster er utviklet basert på systematisk feedback gjennom intervjuer og
digitale spørsmål som dukker opp i veilederen.
NIPT-skolen er testet i ett år i klinisk praksis før den ble tatt i bruk i full skala og brukes nå av flere
norske klinikker (28 per i dag).
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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
Det er ønskelig å innføre metoden i sykehusets kliniske rutine ettersom OUS skal øke kapasiteten på
det fosterdignostiske tilbudet betraktelig i året som kommer.

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)
Kommentarer

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)
Sikrer dagens praksis kvinnens rett til å gjøre et informert valg?
Er dagens praksis god nok for å møte de etiske dilemma som pasienter og helsepersonell må ta
stilling til ?
Er dagens praksis god nok for å møte stadig større volumer og eventuell kompleks diagnostikk i
fremtiden?

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
Det er også et ønske om å publisere erfaringene av denne metoden ved OUS for å
drive feltet fremover.
Implementeringstudier må avklare nøyaktig med Avd. for Fostermedisin OUS. I første
omgang har vi diskutert en spørreskjemabasert oppfølgning. Ny metoden bør følges
opp i minst ett år. Det er et sterkt ønske å igansette større forskingstudier.
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Habilitet og signatur for forslagsstiller
1. Har du personlige økonomiske interesser som kan påvirke vurderingen?
Ja - spesifiser under
Nei
Gun Lisbet Opheim, Fostermedisiner, OUS har ingen økonomiske interesser som kan påvirke
vurderingen. Gun Lisbet og flere andre kollegaer innen fostermedisin og genetikk i Norge har testet
løsningen etterhvert som den har blitt tatt i bruk.
Kristian Wright Barnelege/Nyfødtmedisin, Karolinska har utviklet konseptet siden 2017. Utvikling har
pågått i samråd med kollegaer aktive innen genetikk, fosterdiagnsotikk og neonatologi i Norge og
Sverige. Kristian har bekostet utviklingen med private midler og fra 2018 gjennom opprettelsen av
Edda Labs AB. Firma ble etablert for å formalisere de økonomiske investeringene og fordi kostnadene
gradvis ble økende. Rene økonomiske investeringer per Desember 2021 beløper seg til 3 millioner
NOK. Utviklingen har skjedd stegvis og i startup ånd. Ingen andre enn har bidratt økonomisk. Av
denne grunn har Kristian Wright økonomiske bindinger.
Ingen fagpersoner i Norge eller Sverige har fått lønn for utvikling av NIPT-skolen. Kristian Wright har
heller ikke fått lønn for jobben med NIPT-skolen de siste 4 årene. Utviklingen har skjedd på kvelder,
helger og i ferier.

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
NIPT-skolen er uavhengig og har ingen bindinger til industrien. Konseptet er utviklet for å kunne
støtte sykehus og klinikker innen fosterdiagnostikk, men også potensielt utvikles videre for å forbedre
andre områder av medisinen helt uavhengig av industri/fagfelt.

Oslo

21/12/2021

Gun Lisbet Opheim/Kristian Wright

Sted

Dato

Navn
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Presentasjon av potensielle interessekonflikter
relatert til følgende nye metode og mini-metodevurdering:
«NIPT – digital fosterdiagnostikk. Veileder for gravide»
Gun Lisbet Opheim
● Overlege PhD, Fostermedisinsk avdeling OUS (50% permisjon perioden 01.05.21
30.04.22)
● Helprivat spesialistpraksis Askergynekologen (50% i perioden 01.05.21 30.04.22)
● Bidratt med gjennomlesing av manus/nettsider og kommet med faglige innspill i
forbindelse med utviklingen av NIPT skolen i perioden fra sommer/høst 2020 til dags
dato (ulønnet).
Kristian Wright
● Spesialistlege Barnemedisin/Nyfødtmedisin.
Siste 15 år yrkesaktiv ved Karolinska Universitetssjukhuset. Nylig flyttet til Oslo.
Permittert fra klinisk jobb frem til 01.06.2022 for å jobbe med utviklingen av digital
veileder.
●

NIPT-skolen (niptskolen.no) er utviklet av Kristian Wright. Utvikling startet i 2017.
Alle kostnader for utvikling av NIPT-skolen er dekket av Kristian Wright. Kristian
etablerte Edda Labs i 2018 etter ett år med finansiering av NIPT-skolen uten noe
formelt firma. I regi av Edda Labs har utvikling kunnet gjøres i klinisk praksis. Kristian
eier Edda Labs og er eneste økonomiske bidragsyter. Kristian har siste 4 år investert
omlag 3MNOK i utvikling av NIPT-skolen. Alt arbeid siste 4 år har vært ulønnet og er
gjort på helger, kvelder og i ferier.

Andre bidragsytere i større eller mindre grad
●

Følgende fagspesialister (norske og svenske ) har bistått i utviklingen uten lønn:
Personene under er også oppført i MMV og på niptskolen.no og har bidratt i større
eller mindre grad. Primært har det dreid seg om råd, testing av løsning, og
granskning av fagtekster og innhold.
Gun Lisbet Opheim PhD/Fostermedisin
Peter Lindgren PhD/Fostermedisin
Per Winberg PhD/Fosterkardiologi
Britt Marie Anderlid PhD/Genetikk
Marco Bartocci PhD/Neonatologi
Elena Palleri PhD/ Neonatologi
Karl Sallin/BarneNevrologi
Birgit Borgstrøm PhD/ BarneEndokrinologi
Lars Hagenes PhD/ BarneEndokrinologi

Flere fagpersoner i tillegg til de nevnt over har bidratt de siste 4 årene, ingen har fått lønn.
●

Det har vært viktig for å hele tiden ha pasientorganisasjoner og etikere på banen.
Niklas Juth, Associate Professor i Helseetikk, Charlotta Ingvoldstad, Genetisk
Veileder/PhD og leder i SNIF (svensk nettverk for informasjon rundt

fosterdiagnostikk), samt leder i Svensk Downforening har kommentert og korrigert
etiske aspekter. Disse personene vil ikke stå med offentlig gitt sine roller.
Sverige/Norge
●

Noter at utviklingen startet i 2017 altså 4 år før Tidlig Ultralyd og NIPT ble et tilbud i
Norge. Norske sykehus har gjort og gjør fortsatt analyser i Sverige. OUS er første
Norske sykehus med egen NIPT kapasitet. Dette er årsaken til at svenske og
etterhvert norske kollegaer har bidratt. Noter derfor at alle former for informasjon
på NIPT-skolen relatert til laboratorier, personvern etc. ikke gjelder for OUS. OUS har
eget laboratorium og en egen logistikk. Alle tekster endres, tilpasses og utvikles i
samarbeid med Fagpersoner ved Avd. for Fostermedisin ved implementering.

Bruk i klinisk praksis
●

Virksomheter som bruker digital veileder i klinisk praksis (niptskolen.no) siden høsten
2021:
Askergynekologen, Spesialist senteret for kvinner, Oslo Gynekologene, Smestad
Gynekologene, Vestfold Gynekologi, Bærum Gynekologen, Medicus As, C-Medical,
Byporten Legesenter, NIMO Drammen, Gynklinikk Nydalen, Elvebredden Gynekologi
Kristiansand, Levanger Ultralydklinikk, Oslo Jordmor og UItralydsklinikk, Oslo
Jordmor og Kvinnesenter, Klinikk Hausken, Fertilitetsklinikken, Majorstua
Kvinneklinikk, Klinikk Spiren, Mandal Legesenter, Porsgrunngynekologene

●

Metoden er presentert for HDIR, HOD og NyeMetoder.no
Nye metoder vurderte at metoden lå utenfor mandatet til Nye metoder.
Se Referat:

Kjennskap:

https://nyemetoder.no/metoder/digital-veiledningslosning-for-gravide
https://nyemetoder.no/Documents/Bestillerforum%20RHF%20%20%28%20innkallinger%20og%20referater%29/Protokoll_Bestillerforum%20for%20nye%20metoder%2021.06.202
1.pdf
https://nyemetoder.no/Documents/Bestillerforum%20RHF%20%20%28%20innkallinger%20og%20referater%29/Sakspapirer%20Bestillerforum%2021.06.21%20Offentlig%20utgave
_siste.pdf

Utvikling videre:
●

Utviklingen har vært i startup ånd siden 2017. I slutten av 2019 opplevde jeg, Kristian
Wright, at pasienter responderte positivt på konseptet. Arbeidet økte betraktelig.
Utover våren 2021 ble det vanskeligere å håndtere utvikling parallelt med
sykehusjobb. Jeg ba derfor om permisjon fra jobb ved Karolinska sommeren 2021 og
flyttet til Oslo November 2021. Jeg har vært i dialog med HDIR og HOD siden våren
2020 og vist løsningen til disse myndigheter. HDIR indikerte at utvikling og
innovasjon skjer på virksomhetsnivå. Flere som har testet eller bruker løsningen har
påpekt at konseptet fungerer bra og kan ha potensiale i andre deler av helsevesenet.
Det er grunnen til at vi har bedt om en MMV.

Detaljinformasjon om utviklingen av NIPT-skolen og Kristian Wright.
I 2015 observerte jeg diskusjoner om fosterdiagnostikk og informasjonretten til gravide/par. NIPT ble
stadig mer aktualisiert i medisinsk litteratur. Jeg opplevde at feltet var i raskt utvikling. Det var
løpende diskusjoner blant kollegaer på sykehuset om hvordan vi skulle møte utviklingen. Jeg forsøkte
hente penger for å starte et prosjekt og skape en fremtidsrettet digital løsning men mislyktes.
2017: Jeg fikk stadige påminnelser på jobb, gjennom pasienter, venner og kollegaer at en digital
løsning var ønsket for å bemøte spørsmål innen fosterdiagnostikk og besluttet i 2017 å finansiere
utviklingen av en enkel digital veileder for å teste konseptet. Jeg startet i det små, pratet med
pasienter og kollegaer for å identifisere hva som var ønsket av en digital veileder og lagde en første
enkel versjon.
2018: Jeg etablerte Edda Labs i 2018 for å kunne håndtere økende kostnader med utvikling av
veilederen og for å kunne utvikle løsningen i klinisk praksis. Frem til da hadde jeg betalt av egen
lomme uten å ha et firma. Jeg satt inn egenkapital på omlag 1MNOK 2018/2019. Jeg jobbet med
utvikling på helger og kvelder.
2019: I regi av Edda Labs gjorde jeg tester på første versjon av digital veileder i klinisk praksis. I 2019
testet 300 pasienter løsningen. Alle pasienter fikk veiledning på tradisjonell måte av Genetisk
Veileder ( som jeg betalte ) eller meg. Etter veiledning foretok jeg pasient intervjuer for å utvikle
videre. Fokus var på brukeren, altså pasienten og hva hun søkte svar på. Konsultasjoner tok rundt 1t.
2020: Basert på intervjuer av pasienter så startet jeg utviklingen av en komplett digital løsning som
ble testet høsten 2020 i regi av Edda Labs. Pasienter gjennomgikk den digitale løsningen og etter
dette veiledning med Genetisk Veileder ( som fikk betalt ) eller meg. Etter veiledning foretok jeg
intervjuer for å identifisere videre utviklingsbehov. NIPT analyser ble foretatt ved Karolinska
Universitetslaboratoriet eller Life Genomics i Gøteborg. Vi fikk her første indikasjon på at konseptet
ble verdsatt av pasienter. Vi opplevde at pasienter spontant ga god feedback på fremgangsmåten.
Veiledningstiden gikk ned betraktelig ( 20 minutter i snitt) da pasienter var godt forberedt før
veiledningssamtale. Spesialistleger innen Fostermedisin, Fosterkardiolgi, Genetikk, Neonatologi,
Barnenevrologi, Barneendokrinologi, Genetisk Veiledning, Etiker og pasient representanter testet
løsningen og bidro med tilbakemeldinger på tekstmateriale, filmer, illustrasjoner og generell
feedback. Noen bidro mer enn andre av ren interesse og innsikt på området. Ingen fikk lønn. Denne
utviklingen var mer tidkrevende og omfattende tekninsk og kostet mer. Ytterligere 2MNOK ble
investert steg for steg.
2021: En heldigital løsning ble lansert tidlig 2021. Systematisk endring av tekster, video, illustrasjoner
ble igangsatt gjennom en digital spørrefunksjon som tester hva pasienter forstår av tekster og
illustrasjoner. Bruk av løsningen i Norsk klinisk praksis startet August 2021. Det pågår kontinuerlig
den dag i dag kontinuerlig utvikling.
2021: Arbeidsmengden økte stort i 2020 og 2021. Sommeren 2021 klarte jeg ikke lenger å håndtere
virksomheten ved siden av jobb. Jeg ansatte da 2 administratorer for å hjelpe med opplæring av
digital løsning, resultathåndtering og support for klinikker og pasienter som bruker NIPT-skolen. Disse
2 ansatte mottar lønn i regi av Edda Labs. Jeg, Kristian Wright har per dags dato ikke mottatt lønn for
arbeidet. En digital løsning som denne innebærer stadige endringer for å nå en god balanse i
tilgjengelighet og forståelse ovenfor bruker/pasient. Virksomheten går i minus, dette er helt som
ventet ved utvikling av en løsning som denne.

Dagens situasjon:
Jeg, Kristian Wright har stått for alle investeringer i NIPT-skolen. Ingen utenforstående investeringer
er gjort. Investeringer beløper seg til omlag 3MNOK. Utover dette så har jeg jobbet ulønnet med
utvikling på kvelder og helger og i ferier siste 4 år.
Nye, gode, evidensbaserte digitale løsninger og utvikling på dette området er ukjent farvann.
Dynamisk og agil utvikling innen helse som fagfelt er utfordrende men kjennetegner delvis den
tekniske hverdagen vi lever i. Mange løsninger vi bruker i dag i samfunnet kom opprinnelig fra små
prosjekt og dernest kontinuerlig utvikling og tett dialog med bruker og spesialister. Det finns få
erfaringer fra helsesektoren på dette området, men vi håper å finne nøkler i forståelsen av digitale
løsninger og gode veier fremover som kan bidra positivt innen helsesektoren.

Regneark for mini-metodevurdering
Fyll inn tittel på mini-metodevurderingen:

NIPT-Skolen, interaktiv digital veileder.
Vi tror primært på besparinger etter innføring år 1.
Vennligst noter at vi har diskutert besparinger med Ledere ved Fostermedisin og Controller Fostermedisn har gjort beregninger.
I enighet med disse har vi bare valgt å belyse potensielle besparinger ved NY METODE
Vi anser det ikke rett å basere vurderingen og relevans for bruk av Ny Metode på økonomiske besparinger.
Samtidig ønsker vi å belyse at Ny Metode ikke innehar merkostnader sammenlignet med Dagens praksis men snarere potensielle besparinger.
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

Vi har valgt å bare se på kostnader/besparinger for jordmødre og sektretærer selvom leger iblant også involveres i arbeidet.
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
Fysiker
Annet personell (Fyll ut )
Annet personell (Fyll ut )
Annet personell (Fyll ut )
Annet personell (Fyll ut )
Annet personell (Fyll ut )
Annet personell (Fyll ut )

Kostnadsgrunnlag for kategoriene under

Kostnadsgrunnlag ekskl.
felleskostnader

Pris pr. stk

Konvensjonell røntgen
CT
MR
PET CT

LAB tjenester

Kreatinin
Lab prøve 1
Lab prøve 2
Lab prøve 3

Feriepenger

429 000
620 000

Pris pr. liggedøgn
Pris pr. intensivdøgn
Poliklinisk konsultasjon
Kilde for kostnadsgrunnlaget, år

Radiologiske tjenester

Beregning av timer pr. årsverk:

Pris pr. stk

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

Aktivitet

Arbeidsgiveravgift

KLP

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

584 913
845 329
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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

351
507
-

Kostnad pr.
minutt

5,84
8,44
-

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%.

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.
Etter vurderi ng med Control l er s å ha r vi va l gt å ba re fokus ere på potens i el l bes pa ri ng med NY METODE. Vi ha r ba re gjort beregni nger s om a ngå r jordmødre el l er s ektretærer s el vom l eger i bl a nt ogs å del ta r i a rbei det.
( gjør i bl a nt ul tra l yds unders økel s er, gi r ut s va r etc. )

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
Fysiker
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

8,44
-

0

0

Ny metode
Antall minutt Kostnad

-

-95000

-95000

#########
#########

Kommentarer
Vi belyser er potensielle besparelser. 9500 pasienter ligger til grunn
9500 * 10 minutter = 95000 minutter
Ny metode kan potensiellt gi 10 minutter besparelser for jordmor og 10 minutter for sektretærer.
Jordmor: 10 minutters besparing på veiledning = 802 000 kr
Sektretær: 10 minutters besparing på resultathåndtering = 508.478 NOK
Totalt omkring 1,35 millioner NOK i besparelser

* 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
Fysiker
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

5,84
8,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0

Ny metode
Antall minutt Kostnad

-

Kommentarer

-

0

* 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
Fysiker
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

5,84
8,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0

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…

-95000

-555 057

-95 000

-555 057

Kommentarer
Sektretær: 10 minutters besparing på resultathåndtering = 555 000 NOK

Oppstartskostnader (investeringer og engangskostnader)

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

Fyll kun ut celler med orange farge

Innkjøp inkl.
MVA
Innkjøp år

Sum årlig avskrivningskostnad

248 000

2 022

Årlig avskrivningskostnad
Levetid

10

248 000

Kommentarer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

24 800
-

24 800
-

24 800
-

24 800
-

24 800
-

24 800
-

24 800
-

24 800
-

24 800
-

Kostnader for teknisk håndtering (SMS, BankID) 9500 pasienter á 18kr
24 800 Ev skreddersøm for OUS: Design og IKT (ikke nødvendig)
-

24 800

24 800

24 800

24 800

24 800

24 800

24 800

24 800

24 800

24 800

4

5

6

7

8

9

10

Hvilket år oppstår engangskostnaden

Andre engangskostnader ekskl. MVA. (ikke investering)

1

2

3

Kommmentarer

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

Ev skreddersøm for OUS: Design og IKT (ikke nødvendig)

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
24 800

År 3
24 800
24 800

24 800

År 1

År 2
248 000
248 000

-

År 4
24 800
24 800

År 3
-

-

År 5
24 800
24 800

År 4
-

-

År 6
24 800
24 800

År 5
-

-

År 7
24 800
24 800

År 6
-

-

År 8
24 800
24 800

År 7
-

-

År 9
24 800
24 800

År 8
-

-

Kommmentarer

År 10
24 800
24 800

År 9
-

-

24 800
24 800

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
Kostnader for teknisk håndtering (SMS, BankID)
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
Forventet antall pas pr. år
Sum diagnostiseringskostnader pr. år gitt tot. ant. pasienter

Gammel metode

Ny metode

Kostnad

Kostnad

-

Kommentarer

-802 180

Personalkostnader beregnes i arkfane personellkostnader, hentes automatisk fra timepris "Diagnostisering"
Vi ser potensiale for å spare 802.000 NOK på jordmorsiden, disse står oftest for veiledning og diagnostikk

171 000

-

-631 180
-631 180

9500
-

-

Begrunnelse dersom arkfanen "Diagnostisering" ikke er fyllt ut:

Vi ser potensielle besparinger ved at jordmor ikke behøver avsette like mye tid til veiledning som er en del av konsultasjoen når diagnostikken gjøres.

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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Antall pers.

Kommentarer
Kostnad

-

-

-

-

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

-

Gammel metode

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

-

-

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

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

Kostnad

-

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

-

-

Positivt tall = merkostnad, Negativt tall = mindrekostnad

Kommentar

Positivt tall = merkostnad, Negativt tall = mindrekostnad

-

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

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:

Angi forventet antall behandlinger (pasienter) pr. år

-

Begrunnelse dersom arkfanen "Behandling" ikke er fyllt ut:

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

-

Total kostnad for behandling pr. år gitt forventet pasientgrunnlag

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
Annet (fyll ut)
Annet (fyll ut)
Annet (fyll ut)
Annet (fyll ut)
Annet (fyll ut)
Annet (fyll ut)
Annet (fyll ut)

Kommentarer

Gammel metode Ny metode
Kostnad
Kostnad

Sum oppfølgningskostnader, pr. oppfølgning

-

-555 057

-

-555 057

Endring kostnad pr. oppfølgning

-555 057

Vi ser potenseille besparinger for adminsitrativt
personal som skal stå for deler av resultathåndering
Vi har ikke beregnet potensielle besparinger for
jordmødre eller leger da det ikke er tydelig hvordan
dette vil utspille seg i året som kommer.

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

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

Forventet antall oppfølgninger totalt sett etter første år

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.

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

Begrunnelse dersom arkfanen "Oppfølgning" ikke er fyllt ut:

Vi ser for oss potensielle besparinger på 508.000NOK for sektretærer som i dagens praksis driver manuell resultathåndering.

Oppsummering: Investerings- og engangskostnader

Investeringsbehov ift investeringer og engangskostnader

År 1

Investeringer (årlig avskrivningskostnad)
Andre engangskostnader
Sum

År 2
24 800
24 800

For flere år se arkfane "Oppstartskostnader"

24 800
24 800

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

Ny metode vil sannsynligvis på sikt muliggjøre ytterligere besparinger

År 2

248 000
248 000

For flere år se arkfane "Oppstartskostnader"

-

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

Oppsummering: Driftskostnader

Husk å inkludere konsekvenser for andre klinikk/avdelinger ved HF, sett inn flere linjer etter behov

Gammel
metode

Driftskostnader - per pasient
Diagnostisering
Behandling
Oppfølgning
Sum kostnad per pasient
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

EKS: Vil ny metode redusere antall reinnleggelser?
EKS: Minsker ny metode risko for infeksjoner?
Sparte kostnader på sikt pga. digitalisering

Ny metode

-

MIndrekostnad
Antall
pasienter

0
0

Gammel
metode

-

Antall
pasienter

0
0
0

-631 180
-555 057
-1 186 237

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

-1 186 237

Positivt tall = merkostnad, Negativt tall = mindrekostnad

Ny metode

-

Positivt tall = merkostnad, Negativt tall = mindrekostnad

Vurdering av inntekter

Fyll kun ut celler med orange farge

Input

Gammel metode Input

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
Sum inntekt

-

-

-

-

-

-

Endring i inntekt som følge av ny metode

Vurdering av budsjettmessige konsekvenser
Budsjettmessige konsekvenser

Endring i inntekt som følge av ny metode
Likviditetsbehov ift. investeringer og engangskostnader
Årlig merkostnad/mindrekostnad som følge av ny metode - alle pasienter
Evt. annet; inntekter (+) / utgifter (-)
Netto

Andre effekter på lang sikt som må hensyntas

Vil ny metode redusere antall reinnleggelser?
Minsker ny metode risko for infeksjoner?
Andre effekter på lang sikt som kan gi økonomisk effekt

Ny metode

-

Inneværende
budsjett år

*fyll DRG dersom den finnes, eller bruk tilnærmet prosedyrekode

Positivt tall = merinntekt, Negativt tall = mindreinntekt

Neste budsjett
år
Kommentar

248 000
-624 737

Ingen endring i inntekt med eksisterende takster
Design og teknisk OUS tilpasning. Ta høyde for investeringer på 200.000 etter
-1 187 000 Pasientvolum øker fra 5000 i 2022 til 9500 i 2023 (helårseffekt)

376 737

1 187 000

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.

I samarbeid med Controller ved Avdeling for Fostermedisin Toril Selstad Vaage og Leder Vasilis Sitras.
Konklusjon:
Ny Metode kan potensielt bespare OUS omlag 900 000 NOK år ett og 1,2MNOK årene deretter.
Dette er potensielle besparinger og vi understreker at fokus ved vurdering av NIPT-skolen har vært på kvalitet for pasient og helsevesen, ikke primært på at metoden umiddelbart skal føre til besparerelser.
Utregning basert på 9500 pasienter
Ny Metode Besparelser sammenlignet med Gammel Metode
Minutter spart per pasient

Lønn

Pensjon

Feriepenger

Arbeidsgiveravgift Totale besparelser

År 1

Jordmor

10

538333

100668

64600

99208

802810

Sektretær

10

372083

69580

44650

68570

554883

År 2

1357693

1357693

1357693

Ny Metode
Investeringskostnad oppsta

248000

248000

248000

Driftkostnad årlig

171000

171000

171000

171000

419000

419000

171000

938693

1186693

Besparelser ved bruk av Ny Metode

Dagens metode ved OUS
Det er avsatt 45 min til ultralydsundersøkelse/konsultasjon ved OUS.
En fullstendig informasjonsløsning som kvinnen gjennomgår før ankomst OUS muliggjør at helspersonell på konsultasjonen kan fokusere på individuelle spørsmål.
Konsultasjonen kan derav ta mindre tid uten at kvaliteten faller på kunnskapen og det informerte valget. Dette viser også studier.
Når svar foreligger så kommer resultatet i pasientens journal, lege/jordmor eller sektrtær må da kontrollere resultatet og deretter sende brev til pasienten med resultat. Eventuelle inklusive og avvikene svar må følges opp av lege.

Økonomi handler da om 2 hovedområder
Veiledning/konsultasjonstid
Vi ser potensiale for 10 minutters besparelser per pasient på konsultasjonen.
Dette gir besparelser på omlag 800 000 kroner

Resultatutgivelse
Vi ser potensiale for 10 minutters besparelser ved digital resultathåndtering.
Dette gir besparelser på omlag 550 000 kroner

Andre aspekter
Inkonklusive resultat
NIPT-skolen beskriver dette fenomenet nøye i henhold til retningslinjer og studier og det er grunn til å tenke at besparelser kan hentes på dette.

Avvikende resultat
Ved avvikende resultat så anbefales pasienten en invasiv prøve.
NIPT-skolen beskriver dette fenomenet nøye i henhold til retningslinjer og studier og det er grunn til å tenke at besparelser kan hentes på dette.

Sikkerhet og evidens i relasjon til effektivitet/økonomi.
Studier indikerer at kunnskap og informert valg øker hos kvinner som gjennomgår interaktive digitale løsnigner før veiledning. Man kan da begrense generell informasjon og fokusere på individuelle spørsmål.
Digitalt sertifikat utstedes når kvinnen har gjennomgått alle steg av interaktiv veileder.
Det digitale sertifikatet er direkte knyttet til Resultatutgivelse og kvalifiserer pasienten for digital resultatutgivelse.
Inkonklusive og høy sannsynslighets svar gis ut personlig men det digitale sertifikatet sikrer et transparent og sikkert fundament rundt veiledning
Man vil altså aldri havne i en situasjon hvor pasienten får et NIPT-resultat uten at hun har gjennomgått digital veileder.

Dagens metode ved OUS
Det er avsatt 45 min til ultralydsundersøkelse/konsultasjon ved OUS.
En fullstendig informasjonsløsning som kvinnen gjennomgår før ankomst OUS muliggjør at helspersonell på konsultasjonen kan fokusere på individuelle spørsmål.
Konsultasjonen kan derav ta mindre tid uten at kvaliteten faller på kunnskapen og det informerte valget. Dette viser også studier.
Når svar foreligger så kommer resultatet i pasientens journal, lege/jordmor eller sektrtær må da kontrollere resultatet og deretter sende brev til pasienten med resultat. Eventuelle inklusive og avvikene svar må følges opp av lege.
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Digitalt sertifikat utstedes når kvinnen har gjennomgått alle steg av interaktiv veileder.
Det digitale sertifikatet er direkte knyttet til Resultatutgivelse og kvalifiserer pasienten for digital resultatutgivelse.
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