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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:

Nei, det fantes ingen tidligere utførte mini-metodevurderinger om metoden

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)

Nei, det fantes ingen relevante metodevarsler om metoden
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C) Søk etter norske metodevurderinger
I det nasjonale systemet for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten, kalt "Nye
Metoder", utføres det metodevurderinger på nasjonalt nivå og mini-metodevurderinger i
sykehusene.
Søk på nettsiden til Nye metoder for å se om den aktuelle metoden har blitt vurdert på
nasjonalt nivå. Hvis det enten finnes en ferdigstilt eller pågående metodevurdering om
metoden, er det i de fleste tilfeller ikke nødvendig med en mini-metodevurdering. På
nettsiden til Nye Metoder kan man lese mer om systemet.
Finnes det en pågående eller ferdigstilt metodevurdering om metoden i Nye Metoder?
Ja, oppgi tittel på metodevurderingen

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

i

Oslo universitetssykehus

Klinikk/avdeling/seksjon: Ortopedisk klinikk
Kontaktperson:

Ida Marie Bredesen

E-post:

uxidbr@ous-hf.no

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

i

Annet (spesifiser i kommentarfeltet)

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

i

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

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

Intervention (Metode/tiltak)

Pasienter i risiko for trykkskade

Sub Epidermal Moisture scanner

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.

rutine behandling/usual care (mobilisering, hudpleie, trykkfordelende
underlag, stillingsendring, ernæring )

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

forekomst, sensitivitet, spesifisitet

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

pre-post, korhorte, RCT
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Beskrivelse av metoden som skal vurderes
5. Hvilken type metode dreier det seg om?

i

Diagnostisk metode
Medisinsk utstyr i
Prosedyre (medisinsk eller helsefaglig)

i

Organisatorisk tiltak
Annet (spesifiser)

6. Gi en kort beskrivelse av den aktuelle metoden som skal vurderes:
Skanneren er CE-merket og godkjent av FDA for måling av ødem under huden(Sub
Epidermal Moisture, SEM) påvirket av trykk/skjærende krefter på hæler og sakrum.
Teknologi kan nå identifisere tidlig skade på hæler og sakrum, i form av SEM. Man skanner
4 områder pr hæl og 6 på sakrum etter en beskrivelse fra produsent. Skanneren måler en
delta SEM pr lokasjon og ved SEM lik eller større enn 0,6 indikerer ødem som kan utvikle
seg til sår. Kliniske studier har vist at skanneren kan oppdage skade 3-10 dager før det er
synlig på huden. Skanneren er håndholdt, gir en objektiv målemetode og er enkel å lære
og kan synliggjøre behov for trykkfordelende tiltak i en tidlig fase.

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
Nytt produkt i Norge. Arjo er distributør. Skanneren har vært i klinisk bruk siden 2014 i
andre land. skanneren er FDA godkjent og CE-merket.
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Beskrivelse av dagens praksis
8. Gi en kort beskrivelse av eventuelt eksisterende metode(r).
Nå gjøres en risikovurdering av pasienter med numerisk eller ikke-numeriske
risikovurderingsinstrument + klinisk vurdering. Ingen av instrumentene er optimale og
klinisk vurdering avhenger av personalets subjektive vurdering som igjen avhenger av
kunnskap, kompetanse og holdninger.

9. Vil den nye metoden komme i tillegg til eller erstatte allerede eksisterende metode(r)?
Spesifiser.
Skanneren er et tillegg til usual care/retningslinje for forebygging av trykksår/skade.

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

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

i

Dokumenter søket etter retningslinjer:
Oppgi hvilke kilder det ble utført søk i (sett kryss):
Helsedirektoratets nettside
Helsebibliotekets samlinger med retningslinjer og veiledere
Andre kilder for retningslinjer (spesifiser)
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) & regional HTA
National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
Oppgi søkeord og vis hvordan disse blir kombinert (AND/OR) i de ulike kildene:
Helsedirektoratets nettside
Lest gjennom titlene på alle nasjonale retningslinjer
Søk: trykksår, decubitus
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Helsebibliotekets samlinger med retninglinjer og veiledere
Inngang retningslinjer > Hud , leste gjennom tilene
Andre kilder (spesifiser)
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) & regional HTA:
SEM, SEM scanner, Sub Epidermal scanner, SubEpidermal scanner, Sub Epidermal Moisture,
trycksår, dekubitus
National Institute for Health and Care Excellence (NICE) :
NICE Guidance > Conditions and diseases > Skin conditions > Pressure ulcers > All NICE
products on pressure ulcers

Oppgi søkedato:

19. jan. 2022

Oppgi antall treff i de ulike kildene:
Helsedirektoratets nettside

Ingen relevante

Helsebibliotekets nettside

Ingen relevante

Andre kilder (spesifiser)

SBU: ingen relevante
NICE: 11

List opp relevante retningslinjer, med lenker:

12. Litteratursøk etter systematisk oppsummert forskning
(kunnskapsoppsummeringer)

i

Systematisk oppsummert forskning skal være hovedkilde for dokumentert effekt og
sikkerhet. Dersom det ikke finnes oppdatert oppsummert forskning skal primærstudier
benyttes (se spørsmål 13).
Dokumenter søket etter oppsummert forskning:
Oppgi hvilke databaser det ble utført søk i (sett kryss):
Cochrane Database of Systematic Reviews (Wiley)
Epistemonikos (Broad Synthesis, Structured Summary, Systematic Review)
International HTA database (INAHTA)
Eventuelt PubMed (NLM) eller Ovid MEDLINE (avgrens søket)
Andre kilder for oppsummert forskning (spesifiser)
Folkehelseinstituttet - Publikasjoner

Embase Classic+Embase 1947 to 2022 January 24

Oppgi søkeord og vis hvordan disse blir kombinert (AND/OR) i de ulike kildene:
Side 11

Cochrane Database of Systematic Reviews (Wiley)
#1 MeSH descriptor: [Pressure Ulcer] explode all trees 800
#2 ((pressure near/2 (ulcer* or sore* or injur*))):ti,ab,kw 2146
#3 ((decubitus near/2 (ulcer* or sore*))):ti,ab,kw 177
#4 ((bedsore* or "bed sore" or "bed sores")):ti,ab,kw 195
#5 #1 or #2 or #3 or #4 2300
#6 MeSH descriptor: [Risk] explode all trees 39036
#7 ((detect* or assess* or risk* or predict* or diagnos* or eval* or determin* or measur* or
judg* or objective*)):ti,ab,kw 1336415
#8 #6 or #7 1336672
#9 ((biocapacitance or capacitance or bioimpedance or impedance or dielectric or
electrophysiolog* or "surface electric" or "surface electrical" )):ti,ab,kw 10096
#10 #5 and #8 and #9 7
#11 ("Sub Epidermal scanner" or "Sub Epidermal scanners" or "Sub Epidermal scanning" or
"SubEpidermal scanner" or "SubEpidermal scanners" or "SubEpidermal scanning" or "SEM
scanner" or SEMscann* or "Sub Epidermal Moisture" or "Subepidermal Moisture"):ti,ab,kw 6
#12 #10 or #11 12
Epistemonikos
Title/abstract:
(("pressure ulcer" OR "pressure ulcers" OR "pressure sore" OR "pressure sores" OR "pressure
injury" OR "pressure injuries" OR "decubitus ulcer" OR "decubitus ulcers" OR "bed sore" OR
"bed sores" OR bedsore*) AND (detect* OR assess* OR risk* OR predict* OR diagnos* OR
eval* OR determin* OR measur* OR judg* OR objective*) AND (biocapacitance OR capacitance
OR bioimpedance OR impedance OR dielectric OR electrophysiolog* OR "surface electric" OR
"surface electrical"))
OR ("Sub Epidermal scanner" OR "Sub Epidermal scanners" OR "Sub Epidermal scanning" OR
"SubEpidermal scanner" OR "SubEpidermal scanners" OR "SubEpidermal scanning" OR "SEM
scanner" OR SEMscann* OR "Sub Epidermal Moisture" OR "Subepidermal Moisture")
International HTA
Søk 1:
All (("pressure ulcer" OR "pressure ulcers" OR "pressure sore" OR "pressure sores" OR
"pressure injury" OR "pressure injuries" OR "decubitus ulcer" OR "decubitus ulcers" OR "bed
sore" OR "bed sores" OR bedsore*) ) AND ((detect* OR assess* OR risk* OR predict* OR
diagnos* OR eval* OR determin* OR measur* OR judg* OR objective*) ) AND ((biocapacitance
OR capacitance OR bioimpedance OR impedance OR dielectric OR electrophysiolog* OR
"surface electric" OR "surface electrical"))
Søk 2:
All (SEM OR "Sub Epidermal scanner" OR "Sub Epidermal scanners" OR "Sub Epidermal
scanning" OR "SubEpidermal scanner" OR "SubEpidermal scanners" OR "SubEpidermal
scanning" OR "SEM scanner" OR SEMscann* OR "Sub Epidermal Moisture" OR "Subepidermal
Moisture")
Eventuelt PubMed (NLM) eller Ovid MEDLINE
Ovid MEDLINE(R) ALL 1946 to January 24, 2022:
1 Pressure Ulcer/ 13047
2 (pressure adj2 (ulcer* or sore* or injur*)).ti,ab,kf. 13002
3 (decubitus adj2 (ulcer* or sore*)).ti,ab,kf. 2080
4 (bedsore* or bed sore*).ti,ab,kf. 792
5 or/1-4 18950
6 risk/ or logistic models/ or protective factors/ or exp risk assessment/ or risk factors/
1318961
7 (detect* or assess* or risk* or predict* or diagnos* or eval* or determin* or measur* or
judg* or objective*).ti,ab,kf. 15061368
8 or/6-7 15274706
9 and/5,8 11577
10 (biocapacitance or capacitance or bioimpedance or impedance or dielectric or
electrophysiolog* or surface electric*).ti,ab,kf. 221870
11 and/9-10 48
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12 ("Sub Epidermal scanner" or "Sub Epidermal scanners" or "Sub Epidermal scanning" or
SubEpidermal scann* or "SEM scanner" or SEMscann* or "Sub Epidermal Moisture" or
Subepidermal Moisture).ti,ab,kf. 40
13 or/11-12 79
14 (Animal Experimentation/ or exp Animals/ or exp Models, Animal/) not Humans/ 4948874
15 13 not 14 72
16 "Meta Analysis"/ or "Systematic Review"/ or (review and (pubmed or medline)).ti,ab,kw. or
((systematic* or literature) adj3 (overview or review* or search*)).ti,ab. or (meta-anal* or
metaanal* or meta-regression* or umbrella review* or overview of reviews or review of
reviews or (evidence* adj2 synth*) or synthesis review*).ti,ab. 743421
17 and/15-16 3
Andre kilder (spesifiser)
Folkehelseinstituttet (FHI) - Publikasjoner:
trykksår, decubitus, SEM, “SEM scanner”, "Sub Epidermal scanner", "SubEpidermal scanner",
Sub Epidermal Moisture"
Embase Classic+Embase 1947 to 2022 January 24:
# Searches Results
1 exp decubitus/ 24973
2 (pressure adj2 (ulcer* or sore* or injur*)).ti,ab,kf. 16904
3 (decubitus adj2 (ulcer* or sore*)).ti,ab,kf. 2794
4 (bedsore* or bed sore*).ti,ab,kf. 1426
5 or/1-4 30329
6 risk/ or risk factor/ or risk assessment/ or protection/ or early diagnosis/ 2271206
7 (detect* or assess* or risk* or diagnos* or predict* or eval* or determin* or measur* or
judg* or objective*).ti,ab,kf. 20163621
8 or/6-7 20485501
9 and/5,8 19220
10 (biocapacitance or capacitance or bioimpedance or impedance or dielectric or
electrophysiolog* or surface electric*).ti,ab,kf. 268515
11 and/9-10 99
12 ("Sub Epidermal scanner" or "Sub Epidermal scanners" or "Sub Epidermal scanning" or
SubEpidermal scann* or "SEM scanner" or SEMscann* or "Sub Epidermal Moisture" or
Subepidermal Moisture).ti,ab,kf. 50
13 or/11-12 137
14 (exp animal/ or exp animal model/ or nonhuman/) not exp human/ 7527288
15 13 not 14 126
16 "Meta Analysis"/ or "Systematic Review"/ or (review and (pubmed or medline)).ti,ab,kw. or
((systematic* or literature) adj3 (overview or review* or search*)).ti,ab. or (meta-anal* or
metaanal* or meta-regression* or umbrella review* or overview of reviews or review of
reviews or (evidence* adj2 synth*) or synthesis review*).ti,ab. 982995
17 and/15-16 4
18 limit 17 to conference abstracts 1
19 17 not 18 3

Oppgi søkedato:

25. jan. 2022

Oppgi antall treff i de ulike kildene:
Cochrane Library

0

Epistemonikos

4 systematic review

International HTA

Søk1: 0
Søk 2: 0

PubMed (NLM) eller MEDLINE

3
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Embase: 3

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)
CINAHL
Oppgi søkeord og vis hvordan disse blir kombinert (AND/OR) i de ulike kildene:
Cochrane Library
#1 MeSH descriptor: [Pressure Ulcer] explode all trees 800
#2 ((pressure near/2 (ulcer* or sore* or injur*))):ti,ab,kw 2146
#3 ((decubitus near/2 (ulcer* or sore*))):ti,ab,kw 177
#4 ((bedsore* or "bed sore" or "bed sores")):ti,ab,kw 195
#5 #1 or #2 or #3 or #4 2300
#6 MeSH descriptor: [Risk] explode all trees 39036
#7 ((detect* or assess* or risk* or predict* or diagnos* or eval* or determin* or measur* or
judg* or objective*)):ti,ab,kw 1336415
#8 #6 or #7 1336672
#9 ((biocapacitance or capacitance or bioimpedance or impedance or dielectric or
electrophysiolog* or "surface electric" or "surface electrical" )):ti,ab,kw 10096
#10 #5 and #8 and #9 7
#11 ("Sub Epidermal scanner" or "Sub Epidermal scanners" or "Sub Epidermal scanning" or
"SubEpidermal scanner" or "SubEpidermal scanners" or "SubEpidermal scanning" or "SEM
scanner" or SEMscann* or "Sub Epidermal Moisture" or "Subepidermal Moisture"):ti,ab,kw 6
#12 #10 or #11 12
PubMed/MEDLINE
Ovid MEDLINE(R) ALL 1946 to January 24, 2022:
# Searches Results
1 Pressure Ulcer/ 13047
2 (pressure adj2 (ulcer* or sore* or injur*)).ti,ab,kf. 13002
3 (decubitus adj2 (ulcer* or sore*)).ti,ab,kf. 2080
4 (bedsore* or bed sore*).ti,ab,kf. 792
5 or/1-4 18950
6 risk/ or logistic models/ or protective factors/ or exp risk assessment/ or risk factors/
1318961
7 (detect* or assess* or risk* or predict* or diagnos* or eval* or determin* or measur* or
judg* or objective*).ti,ab,kf. 15061368
8 or/6-7 15274706
9 and/5,8 11577
10 (biocapacitance or capacitance or bioimpedance or impedance or dielectric or
electrophysiolog* or surface electric*).ti,ab,kf. 221870
11 and/9-10 48
12 ("Sub Epidermal scanner" or "Sub Epidermal scanners" or "Sub Epidermal scanning" or
SubEpidermal scann* or "SEM scanner" or SEMscann* or "Sub Epidermal Moisture" or
Subepidermal Moisture).ti,ab,kf. 40
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13 or/11-12 79
14 (Animal Experimentation/ or exp Animals/ or exp Models, Animal/) not Humans/ 4948874
15 13 not 14 72
16 "Meta Analysis"/ or "Systematic Review"/ or (review and (pubmed or medline)).ti,ab,kw. or
((systematic* or literature) adj3 (overview or review* or search*)).ti,ab. or (meta-anal* or
metaanal* or meta-regression* or umbrella review* or overview of reviews or review of
reviews or (evidence* adj2 synth*) or synthesis review*).ti,ab. 743421
17 and/15-16 3
18 15 not 17 69
19 limit 18 to (danish or english or norwegian or swedish) 67
Embase
# Searches Results
1 exp decubitus/ 24973
2 (pressure adj2 (ulcer* or sore* or injur*)).ti,ab,kf. 16904
3 (decubitus adj2 (ulcer* or sore*)).ti,ab,kf. 2794
4 (bedsore* or bed sore*).ti,ab,kf. 1426
5 or/1-4 30329
6 risk/ or risk factor/ or risk assessment/ or protection/ or early diagnosis/ 2271206
7 (detect* or assess* or risk* or diagnos* or predict* or eval* or determin* or measur* or
judg* or objective*).ti,ab,kf. 20163621
8 or/6-7 20485501
9 and/5,8 19220
10 (biocapacitance or capacitance or bioimpedance or impedance or dielectric or
electrophysiolog* or surface electric*).ti,ab,kf. 268515
11 and/9-10 99
12 ("Sub Epidermal scanner" or "Sub Epidermal scanners" or "Sub Epidermal scanning" or
SubEpidermal scann* or "SEM scanner" or SEMscann* or "Sub Epidermal Moisture" or
Subepidermal Moisture).ti,ab,kf. 50
13 or/11-12 137
14 (exp animal/ or exp animal model/ or nonhuman/) not exp human/ 7527288
15 13 not 14 126
16 "Meta Analysis"/ or "Systematic Review"/ or (review and (pubmed or medline)).ti,ab,kw. or
((systematic* or literature) adj3 (overview or review* or search*)).ti,ab. or (meta-anal* or
metaanal* or meta-regression* or umbrella review* or overview of reviews or review of
reviews or (evidence* adj2 synth*) or synthesis review*).ti,ab. 982995
17 and/15-16 4
18 limit 17 to conference abstracts 1
19 17 not 18 3
20 15 not 19 123
21 limit 20 to conference abstracts 40
22 20 not 21 83
Andre kilder (spesifiser)
CINAHL:
S1 (MH "Pressure Ulcer+") 14,898
S2 TI ( (pressure N2 (ulcer* or sore* or injur*)) ) OR AB ( (pressure N2 (ulcer* or sore* or
injur*)) ) 12,687
S3 TI ( (decubitus N2 (ulcer* or sore*)) ) OR AB ( (decubitus N2 (ulcer* or sore*)) ) 470
S4 TI ( (bedsore* or bed sore*) ) OR AB ( (bedsore* or bed sore*) ) 308
S5 S1 OR S2 OR S3 OR S4 18,135
S6 (MH "Risk Factors") OR (MH "Risk Assessment") 297,195
S7 TI ( (detect* or assess* or risk* or predict* or diagnos* or eval* or determin* or measur* or
judg* or objective*) ) OR AB ( (detect* or assess* or risk* or predict* or diagnos* or eval* or
determin* or measur* or judg* or objective*) ) 3,066,339
S8 S6 OR S7 3,130,227
S9 TI ( (biocapacitance or capacitance or bioimpedance or impedance or dielectric or
electrophysiolog* or surface electric*) ) OR AB ( (biocapacitance or capacitance or
bioimpedance or impedance or dielectric or electrophysiolog* or surface electric*) ) 22,930
S10 S5 AND S8 AND S9 40
S11 TI ( ("Sub Epidermal scanner" or "Sub Epidermal scanners" or "Sub Epidermal scanning" or
SubEpidermal scann* or "SEM scanner" or SEMscann* or "Sub Epidermal Moisture" or
Subepidermal Moisture) ) OR AB ( ("Sub Epidermal scanner" or "Sub Epidermal scanners" or
"Sub Epidermal scanning" or SubEpidermal scann* or "SEM scanner" or SEMscann* or "Sub
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Epidermal Moisture" or Subepidermal Moisture) ) 53
S12 S10 OR S11
Limiters - Peer Reviewed; Exclude MEDLINE records 56
S13 ((((systematic* OR integrative OR comprehensive*) N3 (review* OR bibliographic* OR
literature))) OR ((information OR data) N2 (synthesis OR extract*)) OR (meta-analy* or
metaanaly*) OR (medline or pubmed or psyclit or cinahl or psycinfo or “web of science” or
scopus or embase) OR (MH “Systematic Review”) or (MH “Meta Analysis”)) 107,342
S14 S12 AND S13
Limiters - Peer Reviewed; Exclude MEDLINE records 2
S15 S12 NOT S14
Limiters - Peer Reviewed; Exclude MEDLINE records 54

Oppgi søkedato:

25. jan. 2022

Oppgi antall treff i de ulike kildene:
Cochrane Library

12

PubMed/MEDLINE

67

Embase

83

Andre kilder (spesifiser)

CINAHL: 54 (Exclude MEDLINE records)

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

15. Litteratursøk etter helseøkonomiske evalueringer (VALGFRITT)

i

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

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

Embase (Ovid)

Andre kilder (spesifiser)

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

NICE, UK. SEM Scanner 200 for preventing pressure ulcers.Medical technologies
guidance [MTG51], 2020

Ant. primærstudier inkludert

7 studier inkludert, 3 artikler og 4 abstrakt

Studiedesign på inkl. studier

Informasjon om søk funnet i tilleggsinformasjon/rapport fra EAC for NICE
Medical technologies guidance:
Ikke en systematisk oversikt, men en gjennomgang med nøye søk av litteratur
ved External Assessment Centre i forbindelse med mulig innføring av SEM
skanner i NHS (National Health Services).
2 før/etter studier
5 single arm observasjonsstudier

Dato for litteratursøket

oktober 2019

Populasjon:

voksne

Antall pasienter totalt (N)
Intervensjonsgruppe:
Metode

Metoden som skal vurderes

Antall pasienter (n)

Hvis oppgitt

Kontrollgruppe:
Metode(r)

Metoden(e) det sammenlignes med

Antall pasienter (n)

Hvis oppgitt

Utfallsmål:

i

redusert insidens, diagnostisk nøyaktighet

RESULTATER
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Effekt:

2 studier sett på insidens før og etter implementering av SEM skanner i tillegg til
standard rutine. Begge viser reduksjon i insidens med SEM skanner: fra 2.17% til
0.95% (Hancock and Lawrance 2019) og den andre en reduksjon fra 13% til 1%
(Raizman et al. 2018)
3 studier sett på diagnostisk nøyaktighet: bruk av visuell hudvurdering for å måle
diagnostisk nøyaktighet kan underestimere spesifisitet ettersom ikke synlig skade
korrekt identifisert med SEM skanner blir vurdert som falsk. 3 studier fant skade
før synlig på huden.
Studiene viser lovede resultat for å forebygge trykkskade, men ikke god nok
kvalitet på evidens til at de anbefalte innføring av SEM skanner i hele NHS

i

Kostnad
De viser til beregning gjort av produsent som ville gi en innsparing på 59 pund pr
pasient (stillingsendring hver 4-6 t, tenkt insidens rundt 4%, 18 pund per hour,
høyere kostnad for forebygging, men lavere kostnader for behandling). Brukt noe
gamle tall.
EAC gjorde en egen beregning blant annet økt til 37 pund per hour og økt pris på
utstyr med 3.5%: insidens på 8.05%. SEM + visuell hudvurdering økte kostnad
med 45 pund per pasient enn med visuell hudvurdering alene med deres
oppdaterte beregninger. Ikke tatt høyde for fordelen med tidligere oppdagelse
av skade med SEM skanneren.

ingen funn av adverse events

Sikkerhet:

ANNET (valgfritt)
Metodisk kvalitet
(iht. sjekkliste)

+

Evt. kommentarer

i

Ikke utført
EAC gjorde en revisjon av kostnadsberegning med oppdaterte tall og fant ikke
SEM skanner kostnadseffektiv for bruk ved siden av visuell hudvurdering
EAC har vurdert kvaliteten på de studiene de har inkludert. 4 kongressabstrakt.
Flere studier er industrien involvert i.

b) Evidenstabeller for primærstudier
Referanse nr.

i

4

BESKRIVELSE AV STUDIEN
Referanse

Lustig mfl A machine learning algorithm for early detection of heel deep tissue
injuries based on a daily history of sub-epidermal moisture measurements. Int
wound j, s.1-10, 2021

Land

USA og UK

Studiedesign

Retrospektiv analyse, utvikling av algoritme

Populasjon:

voksne, akutt og postakutte avdelinger

Intervensjonsgruppe:
Metode

Metoden som skal vurderes

Antall pasienter (n)

10

Kontrollgruppe:
Metode(r)

Metoden(e) det sammenlignes med

Antall pasienter (n)

163

Utfallsmål:

i

skille ut risikopasienter ved bruk av algoritme basert på SEM måling

RESULTATER
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Effekt:

Retrospektiv bruk av data fra en studie med 173 pasienter med SEM målinger
(Okonkwo et al, 2020, referanse 14). 10 av pasientene hadde utviklet dyp
vevsskade. Dette er den første utviklingen av en algoritme for vevvskade basert
på SEM målinger over 6 dager. Algoritmen hadde en sensitivitet på 80 % og
spesifisitet på 77 %, med en generell klassifiseringsnøyaktighet på 77 %.

i

Bivirkninger og komplikasjoner

Sikkerhet:

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

+

fått unrestricted educational grant fra SEM skanner produsent
i

Få pasienter inkludert med trykkskade (10 stk).Trengs flere studier som tester ut
Artificial Intelligence/ML. Ikke intergrert i software eller tilgjengelig for allment
bruk. Tatt med for å belyse utvikling av AI som mulig hjelpemiddel etterhvert for
å finne de riktige risikopasientene.

Evt. kommentarer

Referanse nr.

11

BESKRIVELSE AV STUDIEN
Evans et al. The impact of skin barrier cream on variation in sub-epiderma
mositure readings. Wounds UK, 16(2), s. 29-35,2020
Land

UK

Studiedesign

Eksplorativ, ublindet, prospektiv kohort

Populasjon:

Friske voksne, sin egen kontroll

Intervensjonsgruppe:
Metode

Barriere produkt Medi derma-S + SEM måling på hæl og sete

Antall pasienter (n)

22

Kontrollgruppe:
Metode(r)

SEM måling på hæl og sete

Antall pasienter (n)

22

i

Utfallsmål:

Påvirker bruk av barriereprodukter målinger med SEM skanner?

RESULTATER
Effekt:

Hæl: ingen forskjell på måling på hæl med og uten barriereprodukt
Sakrum: noe høyere måling med barriereprodukt når gjennomført på et lite
område vs når hele sakrum var dekket etter 5 minutter (p =0.044. KW test).
Denne forskjellen endret seg over tid og med vasking, ingen statistisk forskjell i
delta i subgrupper : Fitzpatrik skala (hud type), BMI, alder eller kjønn

i

Ujevn applisering av barriereprodut kan påvirke skanningresultat, men risikoen
for dette avtar over tid/hudrensing/vasking

Sikkerhet:

ANNET (valgfritt)
Delvis finansiert av SEMskanner produsent, men de har ikke hatt en rolle i design,
metode, rekruttering, innsamling eller analyse

Finansieringskilde
Metodisk kvalitet
(iht. sjekkliste)
Evt. kommentarer

+
Referanse nr.

i

Liten studie med 22 unge deltakere (36.6 ± 11.6 år). De var sin egen kontroll på
hæl skanningene med og uten produkt. Friske deltakere uten tilleggssykdommer.

12

BESKRIVELSE AV STUDIEN
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Referanse

Musa mfl. Clinical impact of the sub-epidermal mositure scanner: what is the
real-world use? Journal of wound care, 30(3), s.198-208, 2021

Land

UK

Studiedesign

kohort, pragmatisk

Populasjon:

Voksne pasienter (ortopedi/kar, medisinsk/kirurgisk, slag/nevrologisk
rehab/geriatri, palliativ)

Intervensjonsgruppe:
Metode

SEM i tillegg til usual care

Antall pasienter (n)

1478

Kontrollgruppe:
Metode(r)

usual care

Antall pasienter (n)

12128

i

Utfallsmål:

klinisk nytteverdi av SEM skanner, reduksjon i insidens (Kategori II-IV)

RESULTATER
Effekt:

Setting: Insidens før inkl SEM (med trykksår/total), Etter (med trykksår/total),
oppfølgingstid, %vis reduksjon:
Akutt (13 ulike avd): 192/11521 (1,67 %), 5/1315 (0,38%), 1,5-6 mnd (77,5 %
reduksjon)
av de akutte var 5 ortopediske: 74/5298 (1,4%, ), 2/522 (0,38%), 1,75-6 mnd(72,8
% reduksjon). Intensiv 1 avdeling: 1/12 (8.3%), 0/12 (0%), 1.25 mnd (100 %)
Palliativ: 34/377 (9%), 7/146 (4.8%), 6 mnd
hjemmebasert/kommune: 37/230 (16.1), 2/17 (11.8-%), 3 mnd

i

Total reduksjon i institusjonservervet trykkskadeinsidens for alle stedene: 87.2 %
for akutt, 46.7 for palliativ og 26.7 for hjemmebasert/kommune. 10 av 15 steder
hadde 100 % reduksjon ila 1,5-6 mnd bruk
Tiltak påvirket av måleresultat: sett på %vis endring personalet hadde på
tiltaksavgjørelser i 9 avd: 49 – 90 % endring basert på SEM måling med økt
stillingendring/mobilisering, bytte av madrass, hælbeskyttelse/eleverte hæler,
forebyggende bandasje og barriereprodukt

Ingen rapportering av skade

Sikkerhet:

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

Evt. kommentarer

+
Referanse nr.

utstyr fritt utlånt fra SEM skanner produsent
i

Studien har pågått 2014-2019, reduksjon i insidens mulig noe Hawthorne effekt
pga pågående studie. Dessuten kort oppfølgingstid på endel av post-data (1,5
mnd). Ikke spesifisert hva som ligger i usual care ifht spesifikk madrasstype,
intervall stillingsendring. Ulik tidslengde på insidensdata før inkl av SEM (1,5-11
mnd).
Sett på reduksjon i kategori II-IV, ikke tatt med kategori I
14

BESKRIVELSE AV STUDIEN
Referanse

Okonkwo mfl. A blinded clinical study using the subepidermal misture
biocapacitance measurement device for early detection of pressure injuries.
Wound Rep Reg, 28, s.364-374, 2020

Land

USA og UK

Studiedesign

Blindet, longitudinell prospektiv studie
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Populasjon:

189 pasienter over 55 år uten trykkskade som kunne følges i minimum 6
dager og opptil 21. 12 akutt og postakutte avdelinger (ortopedi, med/kir,
langtidsavd, intensiv, rehab, nevrologi, mixed)
26 pasienter inkludert fra ortopedisk avd, 17 fra intensiv

Intervensjonsgruppe:
Metode

Metoden som skal vurderes

Antall pasienter (n)
Kontrollgruppe:
Metoden(e) det sammenlignes med

Metode(r)
Antall pasienter (n)
i

Utfallsmål:

Evaluere sensitivitet (70%) og spesifisitet (55 %) på SEM sammenlignet med
gullstandard klinisk hud- og vevsvurdering og tiden fra SEM endring til diagnose
av trykksår

RESULTATER
Effekt:

Intention to treat 182 pas, per protocol 170 pas
Sett på SEMmålinger på hæl og sakrum, 6-21 dagers oppfølging
ITT:Sensitivitet var 87.5 % (74.8-95.3 %) og spesifisitet 32.9 % (28.3-37.8%).
Per Protocol: Sensitivitet var 84.2 % (68.8-94%) og spesifisitet 32.9 % (27-39.3%).
Areal Under Curve 0.6713 (CI 0.5969, 0.7457)
SEM endringer observert 4.7 ± 2.4 dager tidligere enn med klinisk vurdering.
Intervensjoner kan ha påvirket spesifisitet
26% i ITT gruppen (48/182) utviklet ett trykksår
89.6% av deltakerne mottok ett eller flere forebyggende tiltak

i

5 hendelser på pasienter som deltok, men ingen av de var forårsaket/relatert til
studien/skanneren

Sikkerhet:

ANNET (valgfritt)
produsent av SEM skanner finansiert studien og noen deltakere har fått betaling
for foredrag fra firmaet

Finansieringskilde
Metodisk kvalitet
(iht. sjekkliste)

+

i

Evt. kommentarer

Referanse nr.

Sårspesialister gjorde risiko, hud og kategorivurdering. SEM målinger
gjennomført av en annen gruppe. Disse to gruppene var blindet for hverandre.
De viser til 89.6% hadde implementerte tiltak, og det ble innsamlet data for dette
daglig. Iverksetting av tiltak kan ha påvirket spesifisiteten. Gjennomført i USA og
England. Viser ikke til ulikheter mellom avdelinger (feks ortopedi)
15

BESKRIVELSE AV STUDIEN
Referanse

O’Brien mfl The relationship between nures assessment of early pressure ulcer
damage and sub epidermal moisture measurement: a prospective explorative
study. Journal of tissue viability, 27, s232-237, 2018

Land

Irland

Studiedesign

Deskriptiv prospektiv observasjonsstudie

Populasjon:

Pasienter på medisinisk og kirurgisk avdeling på ett sykehus i Irland (62
senger)

Intervensjonsgruppe:
Metode

Metoden som skal vurderes

Antall pasienter (n)
Kontrollgruppe:
Metode(r)

Metoden(e) det sammenlignes med

Antall pasienter (n)
Utfallsmål:

i

Se på sammenheng mellom spl hudvurdering på pasienter i risiko og SEM måling.
Er SEM mer sikker i å oppdage vevsforandringer sammenlignet med visuell
hudvurdering alene?
Side 23

RESULTATER
Effekt:

47 pasienter deltok. 40 % ble vurdet til å ha skadet hud via visuell vurdering (19
stk med 21 skader i kat 1). 81 % av skadene var på sakrum. Oppdaget etter 2 til
11 dager.
SEM: 66 % (31/47) hadde avvik. Oppdaget etter 1 til 8 dager med SEM, sakrum
mest med 59%
Sterk korrelasjon mellom spl vurd og SEM for sakrum r=.65, medium og lav for
hæler. Overall korrelasjon for kategori 1 visual/SEM: r=.47
Sensitivitet for SEM: 100 % (CI 83.89 - 100)
Spesifisitet for SEM: 83.33 % (CI 75.44-89.51)
SEM oppdaget skade 4 dager tidligere enn syn/visuell vurdering

i

Bivirkninger og komplikasjoner

Sikkerhet:

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

+

Evt. kommentarer

Referanse nr.

industrielt samarbeid med produsent, finansierer uavhengig forskning
i

Daglig hudvurdering av sykepleiere. Forsker gjennomførte SEM skanningen.
Sykepleierne var blindet for SEM måling og forebyggende tiltak var ikke påvirket
av SEM målingene. De skriver bare at de fulgte sykehusets retningslinje for tiltak,
men ikke spesifisert type madrass, intervall på stillingsendring etc.
Spesifisitet på 83 %: pasienter ble skrevet ut tidligere eller studien ble avsluttet
ved 13 av de 20 falske positive.
17

BESKRIVELSE AV STUDIEN
Referanse

Raizman mfl. Utility of a sensor-based technology to assist in the prevention of
pressure ulcer: a clinical comparison. Int Wound J (15), s 1033-1044, 2018

Land

Canada

Studiedesign

Kohort

Populasjon:

Sykehuspasienter, 1 sykehus

Intervensjonsgruppe:
Metode

Fase 2: Standard rutine: risikovurdering og intervensjoner. Ble skannet og
skanningresultat ble benyttet i tillegg til risikovurdering ved vurdering av
iverksetting av tiltak. Akuttmottak/ alternativ pleieavdeling (rehab/ventet på
plass i førstelinjetjeneste)

Antall pasienter (n)

195

Kontrollgruppe:
Metode(r)

Fase 1: Standard rutine: risikovurdering og intervensjoner. Ble skannet, men
skanning ikke benyttet i iverksetting av tiltak. Medisinsk/slag avdeling

Antall pasienter (n)

89

i

Utfallsmål:

Evaluere klinisk nytte av SEM skanneren

RESULTATER
Effekt:

i

Sikkerhet:

Fase 1: insidens på 13.5% (12/89)
Fase 2: insidens på 1 % (2/195)
Bivirkninger og komplikasjoner

ANNET (valgfritt)
Finansieringskilde

Produsent av SEM skanner, utlån av skanner til ingen kostnad
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Metodisk kvalitet
(iht. sjekkliste)

Evt. kommentarer

+

i

1 sykehus. ulikt utvalg i fase 1 og 2, så ikke sammenlignbart. Pasientene som
deltok i fase 2 var derimot mer inkontinente, mindre mobile og lengre opphold.
Ulik lengde på datainnsamling fase 1 (1 mnd, 5 skanninger pr uke for 1 mnd eller
til utskrivelse) og 2 (ca 5 mnd, 3-5 skanninger pr uke opptil 14 dager)
Viser til algoritme for iverksetting av tiltak relatert til lav, moderat og høy risiko,
men viser ikke data for hvor mange som var i de ulike nivåene i de to fasene av
studien

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

i

A) Studiedesign (og evt. studiekvalitet): Er studiene som er funnet egnet til å besvare
spørsmålet om effekt? i
Det er ikke publisert noen systematiske oversiktsartikler eller RCT studier med denne
typen SEM skanner ved søk. RCT er gullstandard for effekt. Klinisk synlig hudskade er ikke
best egnet for sammenligning med SEM skanneren ettersom det er en hudskade tilstede
vs SEM skanner skal oppdage denne før den er synlig. Det er gjort en pilot studie (Gefen &
Gershon, 2018, ikke inkl i oversikt) som har sammenlignet SEM skanner, ultralyd og synlig
hudskade på 15 pasienter. SEM og ultralyd resultat var like ifht tidlig oppdagelse i denne
studien.
Effekt på redusert forekomst: 2 studier (Musa et al., 2021 og Raizman et al., 2018) viser til
redusert forekomst med 26.7 - 100 % etter innføring med SEM skanner. Høyest reduksjon
på sykehusavdelinger.
Tidlig oppdagelse av skade: Okonkwo mfl. 2020 fant SEM endring 4,7 dager tidligere enn
synlig på huden. O'Brien mfl 2018: visuell skade oppdaget etter 2 til 11 dager, SEM
oppdaget etter 1-8 dager, SEM fant skade gjennomsnittlig 4 dager tidligere enn visuell.
Sensitivitet og spesifisitet:Okonkwo mfl 2020: sens 87,5 %, spes: 32,9 %, AUC 0,67. Lustig
mfl 2021. Algoritmen hadde en sensitivitet på 80 % og spesifisitet på 77 %. utvalg tatt fra
Okonkwo mfl 2020

B) Konsistens: Peker resultatene for effekt av tiltaket i de ulike systematiske oversiktene/
primærstudiene i samme retning? i
Få studier, men positive resultat for tidlig oppdagelse av vevsskade, tidlige intervensjoner
og dertil redusert forekomst.
C) Overførbarhet: Er resultatene overførbare til din kliniske virkelighet?

i

Studier gjennomført på akutt/postakutte avdelinger er overførbare. Det er noe redusert
informasjon om hva som har vært inkludert i usual care/rutine på avdelingene som er
inkludert i studiene. Bla madrasstyper og intervall på stillingsendring.
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D) Hva er etter din vurdering hovedkonklusjonen når det gjelder klinisk effekt av metoden?
Begrunn svaret. i
Oppsummeringer av litteraturen viser til lovende resultat for klinisk effekt ved å være en
objektiv metode som oppdager en skade før det er synlig på huden. Dagens rutine
oppdager ikke skaden før den er synlig på huden og vurdering er basert på klinisk hud og
risikovurdering. Skanneren er enkel og håndtere og man trenger en kort innføring i bruk.
Mangler studier på om den kan skille ødem av trykkskade vs ødem av medisinsk
behandling feks på intensivpasienter. Er kun godkjent for vurdering på hæl og sakrum,
men hoveddel av trykkskader oppstår her. Det er noe kort oppfølgingstid i de studiene
som er publisert. Om de lovende resultatene er basert på en pågående studie/Hawthorne
effekt er noe usikkert.
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
Det er ikke funnet alvorlige komplikasjoner med skanneren i de studiene som hittil er
gjennomført. En studie viste 5 hendelser på pasienter, men ingen som var knyttet til
skanneren. Kan øke pasientsikkerheten og redusere trykkskadeforekomst ved å
individualisere trykkskadeforebyggende tiltak basert på et objektivt mål.
B) For personalet: Basert på forskningsstudiene, foreligger det sikkerhetsproblemer for
personalet knyttet til metoden? Hvis ja, spesifiser:
Nei
C) Stråling: Innebærer metoden bruk av stråling?

i

Metoden innebærer ikke bruk av stråling
Metoden innebærer økt bruk av stråling sammenlignet med dagens praksis (for
pasient og/eller personell). Spesifiser.
Metoden innebærer redusert bruk av stråling sammenlignet med dagens praksis (for
pasient og/eller personell). Spesifiser.

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:
Det er en liten mulighet for kontaminering mellom pasienter hvis de hygieniske prinsipper
ikke følges (sprite av, bytte sensor mellom pasienter).
E) Hva er etter din vurdering hovedkonklusjonen når det gjelder sikkerheten ved metoden?
Begrunn svaret. i
Skanneren er en ikke-invasiv metode som gir et objektivt mål på eventuell vevskade som
ikke er mulig å oppdage klinisk. Det er en risiko for falske positive pasienter (ikke får sår),
men det "verste" er at de får tiltak de evt ikke har behov for. Samtidig vil man med å bruke
skanneren kunne redusere utvikling av vevsskade og redusere kostnad for behandling (for
både spesialist- og primærhelsetjeneste) og lidelse hos pasienter. Det benyttes endel
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medisinsk teknisk utstyr på alle avdelinger og rutiner for hygiene/bytte prober etc og
rengjøring av utstyr mellom pasienter er godt implementert.

Etikk
19. Utfordrer metoden etablerte verdier i samfunnet?

i

Nei

Organisasjon
20. Vil det ved innføring av metoden være særskilt behov for kompetanseheving av
personalet?
Alt personalet vil ha behov for opplæring i bruk av utstyr. Kan implementeres inn i
fagundervisning som eksisterer, nyansattopplæring. Produsent tilbyr opplæring i startfase
og ansatte kan overta opplæring til nyansatte etterhvert.

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

22. Finnes det lokaler som er egnet til bruk for gjennomføring av metoden, eller er det
behov for bygningsmessige endringer? Spesifiser.
Det er ikke behov for endring i lokaliteter. Skanning gjennomføres på pasientrom.

23. Hvordan vil andre avdelinger eller servicefunksjoner på sykehuset eventuelt bli påvirket
ved innføring av metoden?
Det vil evt være et objektivt mål på vevsskade som må følges videre ved overføring til
andre avdelinger. Medisinsk teknisk avdeling vil være involvert ifht registrering og evt
utskifting av utstyr.

24. Hvordan vil innføring av metoden eventuelt føre til endring av pasientstrømmer mellom
sykehus og helseregioner? i
ingen endring

25. Hvordan vil innføring av metoden eventuelt påvirke samarbeidet med
primærhelsetjenesten?
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Det er kort liggetid ved norske sykehus. Dagens situasjon er at vevsskaden kan ha blitt
påført på sykehus, men blir visuelt synlig først etter utskrivelse og behandlingskostnaden
faller på primærhelsetjenesten. Ved å skanne sakrum og hæler ved ankomst (ikke
sykehuserervet skade) og utskrivelse (mulig ervervet skade under opphold) har man et
objektivt mål for mulig skade og medfølgende iverksetting av videre tiltak. Ikke avhengig
av personalets subjektive vurdering av risiko.
26. Hvis innføring av metoden krever/fører til andre viktige organisatoriske endringer som
ikke er dekket av spørsmålene over, kan dette føres opp i kommentarfeltet under:
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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
Redusere trykksårforekomst, kostnad forebygging og behandling av ulike kategorier. Tiltak kun til de
pasientene som faktisk er i risiko basert på funn med SEMskanner --> redusere kostnad for innleie av
trykkfordelende madrass?
2 studier (Padula et al., 2020 og Gefen et al., 2020) viser til matematiske beregninger for SEM
skanneren med tall fra UK og USA hvor SEM skanneren kommer fordelaktig ut økonomisk som tillegg
til standard pleie. EAC har ikke vist til samme økonomiske gevinst (NICE, referanse 1).
Vi har ikke gode nok tall i norsk kontekst ifht kostnad for forebyggende tiltak og behandling.
Behandling av trykkskade kan koste opp mot 470 euro pr pas pr dag avhengig av kategori (Demarre
et al., 2015, ikke med i søk)

FOR UTFYLLING AV RESTEN AV DEN ØKONOMISKE VURDERINGEN,
BRUK HJELPEFILEN I EXCEL i
Internett-adresse (url) til ferdig utfylt Excel-skjema:
Excel-arket 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.
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Likviditetsbehov ift. investeringer og engangskostnader

År 1

Investeringsbehov

År 2
B12

C12

Andre engangskostnader

90 010

3 337

Sum

90 010

3 337

Eventuelle kommentarer:

29. Hva er pasientgrunnlaget for ny og gammel metode? Tallene må korrespondere med
de som oppgis i Excel-filen. i
Basert på siste "normalår" 2019 med ca 1500 innleggelser på en sengepost og personell pr
sengepost. Det må tas høyde for at man ikke har gode norske tall på forbruk/kostnad for
trykkskadeforebyggende tiltak pr i dag.
30. Oppsummer endringer i driftskostnadene.
Tallene hentes fra Excel-filen under fanen "Summert - DRIFTSKOSTNADER".
Nummeret på cellene tallene skal hentes fra er indikert.
Gammel
metode

Driftskostnader - per pasient
Diagnostisering

Ny
metode

139

309

Behandling

C5

E5

Oppfølging

C6

E6

139

309

Sum kostnad per pasient

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

170

Antall
pasienter
1500

Gammel
metode
254 720

Antall
pasienter
1500

Ny
metode
462 873

Behandling

B13

C13

D13

E13

Oppfølging

B14

C14

D14

E14

Sum totalkostnader pasientforløp

Merkostnad/mindrekostnad ved skifte av metodealle pasienter

254 720

462 873

208 153

Eventuelle kommentarer:
Dette regnskapet har tatt høyde for innkjøp av 2 skannere til sengepost. Det er en vurdering fra
firmaet som distribuerer skanneren i Norge om det er mulighet for gratis leie med en noe dyrere
stykkpris pr probe.
Den nye metoden vil kunne gi redusert bruk/leie av madrasser, færre reinnleggelser som følge av sår
men dette er pt ikke innarbeidet i grunnlaget.
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Totalkostnad for behandling av trykkskader er uvisst. Det er mulig en andel av skadene først kommer
til syne etter utskrivelse fra sykehus med dagens rutine og kostnad for behandling i så måte er
overført til primærhelsetjeneste.

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.

Budsjettmessige konsekvenser

Inneværende
budsjettår

Neste
budsjettår

Endring i inntekt som følge av ny metode

B17

C17

Likviditetsbehov ift. investeringer og engangskostnader

B18

C18

254 720

168 046

B20

C20

-254 720

-168 046

Årlig merkostnad/mindrekostnad som følge av ny
metode - alle pasienter
Evt. annet; inntekter (+) / utgifter (-)
Netto

Kommentarer

Beskrivelse: Vurdering av budsjettmessige konsekvenser:
Den nye metoden vil kunne gi redusert bruk av madrasser, færre reinnleggelser som følge av sår men
dette er pt ikke innarbeidet i grunnlaget

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
SEM skanneren kan medføre at man oppdager vevsskade i flere dager før de er synlige på huden på
hæler og sakrum. Selv med få studier på sensitivitet og spesifisitet overgår SEM skanneren både
risikovurderingsinstrument og visuell vurdering.

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
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Usikkert
Nei

34. Hva er din konklusjon på denne mini-metodevurderingen?
Alternativ A)

i

INNFØRING

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

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

i

Metoden betraktes som ikke-etablert, og bør kun tilbys innenfor rammen av en forskningsstudie
(iht. til forskningslovgivningen) i
Annet (spesifiser)
Ikke implementering for alle avdelinger. Denne SEM skanneren er primært for avdelinger med
pasienter i trykkskade risiko.
Selv om det er gjennomført få studier med skanneren og hittil ingen publiserte RCT/systematiske
oversikter, er SEM skanneren et supplement til klinisk vurdering på pasienter som anses å være i
risiko. Det er den første objektive målemetoden for trykkskadevurdering og overgår både klinisk
vurdering (syn)og bruk av risikovurderingsinstrument ifht finne risikopasient (sensitivitet). Evidensen
er fortsatt på lavt nivå, men lav risiko for uheldige hendelser. Tiltak kan bli mer personrettet enn
basert på generelt grunnlag og de rette pasienter får de rette tiltakene og ikke basert på en subjektiv
vurdering fra personalet (avhengig av kunnskap og erfaring). Det er en kostnad knyttet til
implementering av metoden. Det må gjøres studier på hva effekten en supplering med SEM skanner
kan ha på personalets iverksettelse av tiltak med påfølgende mulig kostnadseffektivitet i norsk
kontekst. Flere studier på bruk på barn og andre utsatte steder enn hæler og sakrum må utføres.
Mangler publiserte studier på skannerens effekt med RCT design.

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

35. Hvis metoden innføres i sykehuset som del av den kliniske rutinen: hvordan og hvor
lenge skal metoden følges opp/monitoreres etter innføring? Spesifiser. i
Det anbefales å gjøre studier/registreringer på effekt og økonomi hvor skanneren
benyttes som endel av rutine/standard pleien og følges over lengre tid for å unngå
bias med Hawthorne effekt. Det er behov for studier med lengre oppfølging enn 6
måneder etter implementering. Oppdatert litteratursøk bør gjøres etter noen år.
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Habilitet og signatur for forslagsstiller
1. Har du personlige økonomiske interesser som kan påvirke vurderingen?
Ja - spesifiser under
Nei

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

3. Har du tilknytning til industrien som kan påvirke vurderingen?
Ja - spesifiser under
Nei
Undertegnede har ønsket å prøve ut skanneren i norsk kontekst siden den ble sett på kongress i 2014.
Ikke vært tilgjengelig i Norge/Skandinavia før siste år. Hatt kontakt med firmaet ifht å ha fått en
innføring i skanneren. Mulig utprøving og norske studier etterhvert, men ønskelig med minst mulig
innvirkning av industrien/firma ved studier.

Oslo

19/3-22

Ida Marie Bredesen

Sted

Dato

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

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

Forutsetninger for økonomisk analyse

Fyll kun ut celler med orange farge

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

Beregning av personellkostnader pr årsverk inkl sosiale kostnader

Yrkesgruppe

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

Merkantil / Hjelpepleier
Sykepleier
Radiograf
Anestesisykepleier
Operasjonssykepleier
LIS
Overlege
Kirurg
Anestesilege
Fysioterapi
Ergoterapeut
Intensivsykepleier
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

132 700 000

Pris pr. stk

Konvensjonell røntgen
CT
MR
PET CT

LAB tjenester

Kreatinin
Lab prøve 1
Lab prøve 2
Lab prøve 3

Feriepenger

421 400
490 000
525 000
525 000
525 000
711 000
810 900
810 900
810 900
525 000
525 000
525 000
500 000

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

Radiologiske tjenester

Beregning av timer pr. årsverk:

Pris pr. stk

Arbeidsgiveravgift

KLP

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

Aktivitet

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

Pris pr. stk

19 931

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

6 658 Sengeposter ORU

574 551
668 083
715 803
715 803
715 803
969 402
1 105 609
1 105 609
1 105 609
715 803
715 803
715 803
681 717
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

344
400
429
429
429
516
588
588
588
429
429
406
387
-

Kostnad pr.
minutt

5,74
6,67
7,15
7,15
7,15
8,59
9,80
9,80
9,80
7,15
7,15
6,77
6,45
-

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.

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

5,74
6,67
7,15
7,15
7,15
8,59
9,80
9,80
9,80
7,15
7,15
6,77
6,45
-

0

Ny metode
Antall minutt Kostnad

-

0

Kommentarer

-

* Yrkes gruppe hentes a utoma ti s k fra a rkfa ne "Foruts etni nger"
** Pri s pr. mi nutt hentes a utoma ti s k fra a rkfa nen "Foruts etni nger"
*** Pers ona l kos tna d 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

5,74
6,67
7,15
7,15
7,15
8,59
9,80
9,80
9,80
7,15
7,15
6,77
6,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0

Ny metode
Antall minutt Kostnad

-

0

Kommentarer

-

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

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

5,74
6,67
7,15
7,15
7,15
8,59
9,80
9,80
9,80
7,15
7,15
6,77
6,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0

Ny metode
Antall minutt Kostnad

-

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

0

Kommentarer

-

Oppstartskostnader (investeringer og engangskostnader)

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

Årlig avskrivningskostnad

Innkjøp
inkl. MVA

Sum årlig avskrivningskostnad

Fyll kun ut celler med orange farge

Innkjøp år

Levetid

1

-

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kommentarer
Det er her tatt utgangspunkt i to apparater pr sengepost. Det er for hindre flaskehalser.

Hvilket år oppstår engangskostnaden

Andre engangskostnader ekskl. MVA. (ikke investering)

Opplæringskostnader ifm ny metode
IKT
Lisens
Inventar
Mindre ombygginger
to stk Innkjøp av to scannere uten MVA
Annet (spesifiser)
Annet (spesifiser)
Annet (spesifiser)

1

30

10 010

10 010

90 010

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

3

4

3 337

3 337

3 337

3 337

5

6

7

8

9

Kommmentarer
Dette er tid som går fra interne møter og allerede avsatt tid til undervisning og fagutvikling. Det vil ikke være riktig å isolere sette av ytterligere tid til dette.

10

80 000

Engangskostnader som følge av ny metode

Driftskostnader (avskrivninger og engangskostnader)

2

År 2
90 010
90 010

År 1

År 3
3 337
3 337

År 2
90 010
90 010

År 4
3 337
3 337

År 3
3 337
3 337

-

År 5
-

År 4
3 337
3 337

-

År 6
-

År 5
-

-

År 7
-

År 6
-

-

År 8
-

År 7
-

-

År 9
-

År 8
-

-

Kommmentarer

År 10
-

År 9
-

-

-

Kommmentarer

År 10
-

-

Diagnostisering

Fyll kun ut celler med orange farge

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

ESTIMERT KOSTNAD PR. DIAGNOSTISERING
Personalkostnader ifm. diagnostisering (hentes fra hjelpeark)*
Anskaffelse av maskin, skanner hel og sete /sacrum

Gammel metode
Kostnad

Ny metode
Kostnad pr pasient på sengepost 3

-

-

-

4

Vurdering ved ankomst ref pasientsikkerhetslisten i DIPS, ALLE PASIENTER
Forbruksutstyr, prober pr skanner. BARE PASIENTER I RISIKOSONEN VED ANKOMST

72

57

-

Forbruksutstyr, prober pr skanner. PASIENTER I RISIKOSONEN BEDRE OPPFØLGING
Tid brukt på vurdering av trykksår morgen og kveld samt salver
Scanne, hente og klargjøre apparat. Tørkes over med antibac mellom hver pasient for
ankomst og avreise. FOR PASIENTER I RISIKOSONEN FØRSTE SCANNING

24

Mer spesifikk forebygging

Forventer her at 40% av pasientene får scanninger hver dag de er innlagt i tillegg til den scanningen ved ankomst.
Samlet antall liggedøgn i 2019; 5472/antall pasienter 1500 =3,6 gjennomsnittlig liggedøgn - 1 døgn som er inne i
beregningen fordi alle pasienter får scanningen. Dette birdrar til å trekke opp gjennomsnittskostnaden pr pasient.
Bruker i dag tid på å vurdere trykksårene på risikopasientene i forb med stell morgen og kveld.

72

29

-

Tiden som brukes vil påvirkes av den nye teknologien og det er satt av 10 min for hver pasient for å hente, klargjøre og
scanne pasienten. Dette for scanning ved adkomst. Denne vil også bare gjøres for pasienter i risikosonen.
Forventer her at 40% av pasientene er i risikosonen og vil få daglig scanning hver dag de er innlagt. Gjennomsnittlig
liggetid ved sengepost 3 er 3,6 dager. Tidsbruken ved scanningen den første dagen inngår allerede. 2,6 dager med
scanning kommer som merkostnad. Sengeposten har flere pasienter med høy alder og redusert mobilitet og aktivitet,
redusert sensibilitet for eksempel blokkader ved operasjon. TED strømåer, ser ikke hud på hæler. I 2017 var det 39%
som var i risikosonen (Antall liggedager 5472/1486=3,6-1 ekstra liggedager daglig scanning av 4 soner)*10 min for
henting og klargjøring.
Dette er en metodevurdering av hvordan man skal oppdage trykksår. Maskinen forventer å oppdage sår 80% mot syn
50%. Dette vil gi at man kan sette iverk tiltak for flere pasienter og man kan oppdage trykksår tidligere, dette vil primært
gi økte kostnader i kommunene/hjemme. Tiltakene som skal settes iverk på sengepost vil kunne begrense videre
utvikling av liggesår heve helen fra underlaget, bedre madrasser, stillingsendringer for de som ikke kan snu seg selv.
Ernæring hvis pas har dårlig ernæring. Hudpleie.
Vi forventer ikke at OUS vil få kortere liggetider fordi noen pasienter forhindres fra å utvikle trykksår.
Vi forventer ikke redusert tidsbruk til oppfølging av trykksår fordi disse primært vil fordeles til
Vi kan forvente noe reduserte varekostnader pr pasient som følge av at man får mer treffsikker forebygging. Studier har
vist en reduksjon på fra 11 -33 pst.

29

Scanne, hente og klargjøre apparat. Tørkes over med antibac mellom hver pasient for
ankomst og avreise. FOR PASIENTER I RISIKOSONEN i tillegg scanne fire steder daglig i
YTTERLIGERE 2,6 dager.

Økte kostnader fordi avdelingen setter i verk tiltak for å redusere trykksår for pasienter i
risikosonen
Redusert liggetid for pasienter fordi de ikke vil utvikle trykksår
Mindre oppfølging av pasienter fordi de ikke utvikler trykksår

Personalkostnader beregnes i arkfane personellkostnader, hentes automatisk fra timepris "Diagnostisering"
Leverandøren sier OPK kan får låne dette utsyret i en oppstartsfase. Trolig vil dette utstyret måtte anskaffes ved en
permanent implementering. Her er det lagt inn 80 000 kr eks mva pr 1500 pasineter i 3 år. Det er ikke regnet som en
investering og ekslusive MVA
Apparatet er enkelt i bruk. Det er her lagt inn 30 minutter opplæring for de sykepleierne som jobber ved sengepost 3.
det er forventet at alle får opplæring det første året, og deretter 1/3 av de ansatte senere år. Det kan diskuteres om
dette vil inngår i avsatt tid til internundervisning og fagutvikling.
Vi forventer her at sykepleierne vil kunne gjøre sine vurderinger 2 min raskere raskere når de har scanneren. Her inngår
10 min pr pasient og en gjennomsnittlig kostnad pr minutt. 1140 unike postopphold på sengepost 3 i 2021, 1486 i 2019.
Velger å bruke 2019 tall siden disse antas å være upåvriket av pandemi.
Leverandøren gir en pris pr probe som må setts ny hver gang undersøkelsene på 85 kr gitt gratis utleie av utstyret.
Denne prisen blir trolig lavere ved høyere volum og dersom OUS kjøper scanneren. Ida sjekker med leverandøren. Det
er her lagt inn kostnad for en scanning på 60 kr.

18

Opplæring, tidsbruk sykepleier. Noen superbrukere på sengeposten.

74

-

-

39

31

Sum kostnader pr. diagnostisering
Endring kostnad pr. diagnostisering

139

309
170

Forventet antall pas pr. år

1500

1500

1 500

208 153

254 720

462 873

Sum diagnostiseringskostnader pr. år gitt tot. ant. pasienter

Begrunnelse dersom arkfanen "Diagnostisering" ikke er fyllt ut:

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

Kommentarer

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

429,01
588,09
588,09
429,01
406,13

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

6 658

Antall

Ny metode

Kostnad

Pris pr. stk.

-

Antall

Kostnad

6 658

-

-

-

-

Pris for intensivdøgn settes inn ift. hvilke forutsetninger som satt i arkfane "Forutsetninger"
Dette er primært ikke et tiltak som skal gi lavere kostnader pr 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

-

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

Positivt tall = merkostnad, Negativt tall = mindrekostnad

Kommentar

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

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

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

-

Sum kostnader for kirurgi

Veiledning for utfylling av orange felter:

Angi forventet antall behandlinger (pasienter) pr. år

-

Begrunnelse dersom arkfanen "Behandling" ikke er fyllt ut:

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

-

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)
Sum oppfølgningskostnader, pr. oppfølgning

Gammel metode
Kostnad

Kommentarer

Ny metode
Kostnad

-

-

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

-

-

Estimerte oppfølgningskostnader pr. oppfølgning

Endring kostnad 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.

Begrunnelse dersom arkfanen "Oppfølgning" ikke er fyllt ut:

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

Oppsummering: Investerings- og engangskostnader

Investeringsbehov ift investeringer og engangskostnader

År 1

Investeringer (årlig avskrivningskostnad)
Andre engangskostnader
Sum

År 2
90 010
90 010

For flere år se arkfane "Oppstartskostnader"

3 337
3 337

Oppsummering: Likviditetsbehov ift investeringer og engangskostnader

Likviditetsbehov ift. investeringer og engangskostnader
Investeringsbehov
Andre engangskostnader
Sum

Andre effekter på lang sikt som må hensyntas

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

År 1

År 2

90 010
90 010

For flere år se arkfane "Oppstartskostnader"

3 337
3 337

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

Ny metode

139
139

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

Andre effekter på lang sikt som må hensyntas

Antall
pasienter

1500
0
0

Gammel metode

254 720
254 720

Antall
pasienter

1500
0
0

309
309

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

170

Positivt tall = merkostnad, Negativt tall = mindrekostnad

Ny metode

462 873
462 873
208 153

Den nye metoden vil kunne gi redusert bruk av madrasser, færre reinnleggelser som følge av sår men dette er pt ikke innarbeidet i grunnlaget

Positivt tall = merkostnad, Negativt tall = mindrekostnad

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

Fyll kun ut celler med orange farge

Input

Gammel metode Input

1 500

Sum inntekt

Ny metode

1 500
-

-

-

-

-

-

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

-

Inneværende
budsjett år

Neste budsjett
år
Kommentar

0
0
254 720

0
0
168 046

-254 720

-168 046

*fyll DRG dersom den finnes, eller bruk tilnærmet prosedyrekode

Positivt tall = merinntekt, Negativt tall = mindreinntekt
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.

