
Process för ordnat införande 
av ny medicinsk teknik



Anvisningar

• Presentationen ses med fördel som ett bildspel.

• Kopplingar till den nationella nivån är medvetet borttagna eftersom 
det rör till flödesbeskrivningen även om kopplingen finns. 



Ur mail från Elvar Theodorsson. Metodrådet 
181130

I samtal med Louise Olsson från CAMTÖ i Örebro fick jag också klara indikationer på att övriga Metodråd 
i landet är ovilliga att engagera sig i frågor där det finns otillräckligt vetenskapligt underlag.

Min inställning – rätt eller fel – är att medicinteknik har införts och kommer att införas i sjukvården även 
om fullödiga studier saknas. 

I SÖ önskar vi pröva ett sätt att hantera utmaningen på följande sätt:
1. Bedömning av tekniken genom sakkunniga inom medicinsk teknik som fungerar som grindvaktare
2. Skapa enighet om sätt att följa upp resultat och komplikationer i fall tekniken får möjlighet att börja 

användas
3. Krav om uppföljning
4. Resultaten av uppföljningen görs tillgängliga på ett överenskommit sätt



Uppdrag

• Utarbeta en rutin för ordnat införande av ny medicinsk teknik i den 
Sydöstra sjukvårdsregionen

• Genomfört hösten 2017

• Granska en pilotprodukt
• Miradry mot axillär hyperhidros. Genomfört 2018

• Nuläge. Dermatologerna har kommit överens om uppföljnings- och 
utvärderingsfrågor.

• Inköp behöver ett beslut om att starta en inköpsprocess.
• Eftersom företaget har begränsad erfarenhet av hälso- och sjukvård samtidigt som vi 

vill se hur behandlingen fungerar så är vår rekommendation, lån av apparat och 
inköp av engångsprodukter.



Förslag till avtal

Ur offert från företaget:
”Vid Avtal om inköp av 120 St biotips (engångsdel för behandling av två 
armhålor vid ett tillfälle) på en patient som lider av axillär hyperhidros
till en kostnad av 7900kr per biotip erbjuder leverantören: New Medic
Era AB, Kostnadsfritt lån av apparatur miraDry under hela 2019.”

Kostnaden fördelas efter förbrukning.



Horizon
scanning RPO Metodrådet RPO Remiss

Utredningen 
och förslag till 
beslut remissas 
till berörda 
RPO

Förslagen 
fångas upp av 
den virtuella 
kansli-
funktionen 
som skickar 
en fråga till 
RPO om 
produktens 
aktualitet

Förslag om nya 
produkter kan 
komma från 
företag, 
medarbetare, 
TLV, patienter 
osv

RPO 
bedömer om 
produkten 
bör utredas

Metodrådet 
ansvarar för 
utredningen

Berörd(a) 
RPO 
medverkar i 
utredningen

Process med tydligare koppling till RPO



Metodrådet RSL
Genomförande 

av beslut Uppföljning
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Process med tydligare koppling till RPO



Slutsats

RPO dvs. de regionala programområdena är de som granskar och 
godkänner utarbetad rekommendation. Det övergripande beslutet bör 
dock fattas av en grupp som har överblicken över samtliga RPO och kan 
prioritera mellan dessa.



Förslag till pilotprodukt 2
• Coala Life https://www.coalalife.com/pro/

• Det är en intressant produkt som startade som en ren konsumentprodukt

• I dagsläget finns CE-märkta produkter avsedda för hälso- och sjukvård

• Eftersom den funnits i några år borde det finnas underlag som visar på effekt och nytta (?!)

• Produkten avstämd med Elvar Theodorsson, Ordf. metodrådet. 

• Önskemål om användning har kommit från primärvården i Östergötland.

• ”Nära vård” frågor kommer in i utvärderingen då även arbetssätt kommer bedömas


