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SAMMANFATTNING 

Landstinget i Uppsala län har under drygt två år haft styrkortsmål avseende ordnat införande 
av nya effektiva behandlingsmetoder. Det är dock oklart i vilken utsträckning anställda känner 
till landstingets beslut om användning av Mini-HTA, förstår beslutet, känner sig motiverade 
att följa det, samt om ledningen haft förmåga att genomföra förändringar för att få igång 
användningen. Det finns ännu ingen publicerad uppföljning om hur Mini-HTA används i 
verksamheter i landstinget.  

Ett övergripande syfte är att i förvaltningen Hälsa och habiliterings verksamheter undersöka 
personals kännedom och användning av evidensbaserad praktik (EBP) och Mini-HTA. 
Ytterligare syften är att undersöka i vilken utsträckning personal fått respektive givit 
information och stöd för detta, samt för vilka frågor och med vilka beslut blanketten för Mini-
HTA har använts.  

Personalen besvarade en webbaserad enkät om evidensbaserad praktik (EBP) och Mini-HTA. 
Vid behov fick några av personalen handledning i att använda blanketten för Mini-HTA för 
den fråga de nominerat. Dessa besvarade sen ett frågeformulär om vad de ansåg om 
handledningen och om blanketten för Mini-HTA.   

Sammanfattningsvis var det 44 procent av den personal vid Hälsa och habilitering som fick 
den webbaserade enkäten som besvarade den och bland dem som var chefer var andelen 
svarande något lägre.  Av de svarande som i sitt arbete använder behandlingsmetoder hade 
majoriteten under det senaste halvåret inte gjort litteratursökning om effekt av någon av dessa 
metoder. Cirka 2/3 tog inte stöd av personal på bibliotek när de ska söka information. 
Dessutom hade nästan hälften av de svarande inte genomfört den webbaserade utbildningen 
om EBP och Mini-HTA som deras chefer informerat dem om och uppmanat dem att 
genomföra. Nästan alla svarande beskrev att de hade kännedom om EBP och hälften hade 
också kännedom om vad Mini-HTA handlar om. Däremot hade endast 1/3 kännedom om vem 
som med Mini-HTA som underlag beslutar att en behandlingsmetod eller produkt ska införas 
eller utmönstras. På påståendet att det är lätt att beskriva skillnader i utfall mellan nuvarande 
och ny metod eller produkt svarade många att de inte vet. Många hade inte använt blanketten 
för Mini-HTA, och de som hade använt den ansåg att de behövde mer informationen om HTA 
och om hur blanketten ska användas då frågorna var knepiga när man inte är van vid 
forskning och utvärderingsarbete.  

De chefer som besvarade enkäten angav att de hade givit information om Mini-HTA och 
drygt hälften av medarbetarna angav att de har fått information. Tre chefer angav att de också 
hade givit stöd och 1/5 av medarbetarna tyckte att de har fått stöd.  

Sju frågor hade nominerats för Mini-HTA. För två nominerade frågor var beslutet att Inte 
införa och för två att Införa. Två nominerade frågor var när rapporten skrevs ännu inte 
beslutade. Dessutom visade resultatet att för en nominerad fråga var Mini-HTA inte rätt 
arbetssätt. De som fick handledning i att använda blanketten för Mini-HTA såg 
handledningen som positiv och blanketten HTA sågs som intressant. 

I projektet finns tydliga mål och aktiviteter som förvaltningsledningen rekommenderas att 
enas om avseende kännedom och användning, information och stöd, samt för vilka frågor om 
behandlingsmetoder och produkter Mini-HTA kan användas.      
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EVIDENSBASERAD PRAKTIK OCH MINI-HTA 

BAKGRUND 

I många länder utvecklas nationella kunskapsstöd för hälso- och sjukvård och stöd för ordnat 

införande av nya behandlingsmetoder. Skälen är att personal i vården behöver hjälp när de ska 

erbjuda kunskapsbaserad jämlik vård och när de ska avgöra vilka nya behandlingsmetoder som ger 

mest effektiv vård. Även i Sverige utvecklas sådana stöd. I denna rapport belyses personals 

kännedom och användning av stöden. Mer specifikt handlar rapporten om personal som inom hälso- 

och sjukvård arbetar med insatser för personer med långvariga och många gånger komplexa 

funktionsnedsättningar. 

Om kunskapsstöd och kunskapsstyrning 
I Sverige har kunskapsstöd och underlag till nationella riktlinjer utvecklats av myndigheter som 

exempelvis Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Socialstyrelsen 

(SoS), men även av organisationer som Föreningen Sveriges Habiliteringschefer och Sveriges 

Kommuner och landsting (SKL).  

SBU gör oberoende utvärderingar av metoder inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård, men 

granskar även kunskapsläget för åtgärder inom socialtjänst och insatser med stöd av Lag (1993:387) 

om stöd och service, LSS. SBU tar reda på hur bra en behandling eller metod är, hur behoven 

bedöms på bästa sätt, samt hur resurser ska användas för att göra största möjliga nytta. SBU 

publicerar resultaten i rapporter. Dessa vetenskapliga underlag kan sen användas vid utarbetande av 

nationella riktlinjer (SBU. Om SBU). 

SoS publicerar nationella riktlinjer för olika sjukdomsgrupper till vägledning om vilka behandlingar 

och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa sina resurser på. Idag finns 15 

riktlinjer inom psykisk ohälsa, rörelseorganens sjukdomar, diabetes, demens, missbruk och 

beroende, sjukdomsförebyggande metoder, tandvård, cancer, astma och KOL samt hjärt- och 

kärlsjukdom. SOS:s nationella riktlinjer riktar sig till alla som arbetar med vård och omsorg. 

Riktlinjerna jämför olika åtgärder och rekommenderar vilka som bör användas utifrån frågorna; hur 

allvarligt är tillståndet, vilken nytta har patienten eller brukaren av en åtgärd, är åtgärden billig eller 

dyr i förhållande till dess effekt, samt finns det andra bättre åtgärder? (SOS. Nationella riktlinjer) 

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer arbetar för att på ett systematiskt sätt sammanställa och 

tillgängliggöra erfarenheter samt evidens kring olika åtgärder som erbjuds av 

habiliteringsverksamheter i Sverige. Detta görs för att tillhandahålla aktuell och systematiskt 

sammanställd kunskap för habiliteringspersonal, för att garantera högsta möjliga kvalitet på de 
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åtgärder som erbjuds, samt för att öka det kritiska tänkandet som förhållningssätt hos personalen. 

(Föreningen Sveriges habiliteringschefer. Evidensbaserad habilitering) 

Trots det systematiska arbetet med kunskapsstöd har Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i en 

rapport visat att de nationella riktlinjerna endast i viss mån lett till en mer kunskapsbaserad vård. 

Främst förekommer bristande följsamhet till rekommendationer om att helt avstå från en viss 

behandling och trots att nationella riktlinjer har ett högt anseende brister landstingens och 

kommunernas arbete i att införa de rekommendationer som ges. Rekommendationerna i de 

nationella riktlinjerna når alltså inte vårdpersonalen och patienterna i tillräcklig utsträckning. 

Rapportens sammanvägda bedömning är att det behövs ett mer välfungerande system för 

kunskapsstöd (Vårdanalys 2015:7). I en annan rapport om mer effektiv användning av 

medicinteknik skriver Vårdanalys att landstingen generellt sett har låg kännedom om 

kunskapsunderlagen. Kännedomen skiljer sig även åt mellan olika verksamhetsnivåer. Därmed kan 

också användningen av underlagen vara låg. Av de chefer som läst kunskapsunderlag var en vanlig 

reaktion att underlagen riktade till beslutsfattare på en högre nivå (Vårdanalys, 2015:2 s 103-104). 

För att säkerställa kunskapsstyrning kom år 2015 ett nytt regelverk, Förordning (SFS 2015:155) om 

statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst. Förordningen syftar till 

att säkerställa att den styrning som statliga myndigheter ansvarar för avseende hälso- och sjukvård 

och socialtjänst utgör ett stöd för huvudmän (landsting och kommuner) och olika professioner som 

har ansvar för att patienter och brukare ges en god vård och åtgärder av god kvalitet. Styrningen ska 

bidra till att hälso- och sjukvård och socialtjänst bedrivs i enlighet med vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Den ska vara samordnad, effektiv och anpassad till de behov olika huvudmän och 

professioner inom hälso- och sjukvård och socialtjänst har, samt bidra till en ökad jämställdhet.  

De nio myndigheter som arbetar med kunskapsstyrning ska samverka och till stöd för deras arbete 

finns ett rådgivande organ. Varje myndighet representeras av sin generaldirektör och ordförande i 

rådet är Socialstyrelsens generaldirektör. Rådet för statlig styrning med kunskap behandlar 

strategiskt viktiga frågor som bidrar till att rätt kunskap når fram till huvudmän och profession på 

deras villkor. Kunskapen ska bidra till god kvalitet i vård och omsorg till nytta för patienter och 

brukare. Rådet ska även verka för att ta med patienters och brukares synpunkter och erfarenheter, 

för att kommunikationen till användarna är samordnad, samt samverka med myndigheter som inte 

ingår i rådet och med andra offentliga och privata aktörer (SOS, Rådet för kunskapsstyrning) 

SKL stödjer arbetet med kunskapsstyrning genom nationella programråd för diabetes, stroke samt 

för astma och KOL och fungerar som ett komplement till de redan befintliga processerna i den 

gemensamma kunskapsstyrningen inom hälso- och sjukvård. Exempelvis kan SKL ge SBU förslag 
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på områden där kunskapsöversikter behövs. Etableringen av nationella programråd är också ett 

initiativ av SKL via sjukvårdshuvudmännen. Staten har bidragit med stöd för utveckling av dessa 

råd. Vid urval och prioriteringar tas det hänsyn till folksjukdom, stora samhällskostnader och stora 

skillnader i praxis och behov av kvalitetsförbättring. Sjukvårdsregionerna har etablerat en struktur 

med programråd för att gemensamt utarbeta nationella vårdprogram, ta initiativ till att förbättra 

vården, utarbeta mål och indikatorer för vårdens kvalitet och att följa upp vårdpraxis. (SKL. 

Kunskapsstyrning, nationella programråd) 

Om EBP och HTA 
Begrepp som ofta nämns i samband med kunskapsstöd och kunskapsstyrning är evidensbaserad 

praktik (EBP) och health technology assessment (HTA). Luce et al., (2001) skriver att de två 

begreppen ibland ses som utbytbara och därför lätt sammanblandas. Skillnaden mellan dem visas i 

Figur 1. EBP avser den process för metodens evidens som främst besvarar frågan ”Fungerar 

metoden i klinisk situation?” tillsammans med patient. Bedömningen vilar på den individuelle 

patientens värderingar och den professionelles kunskap om metodens evidens på gruppnivå och 

individnivå. HTA avser den process för metodens evidens som främst besvarar frågan ”Är metoden 

värd att införa?”. Bedömningen vilar på vetenskapligt underlag, patientsäkerhet, samt lagliga, etiska 

och ekonomiska aspekter på gruppnivå och utgör chefens beslutsunderlag för att avgöra om 

metoden ska användas i verksamheten eller inte. HTA är ett sätt att mobilisera kunskap från fler 

källor än vetenskaplig evidens. Implementering av chefens beslut med HTA som beslutsunderlag är 

därefter beroende av dennes ledarskap och verksamhetens former för kvalitetssäkring. 

 

  



8 
 

 

Figur 1. Matris för att visa skillnad mellan evidensbaserad praktik (EBP) och health technology assessment 

(HTA). Fritt efter källa: Luce et al., 2010. EBM, HTA and CER: Clearing the confusion. 

Om HTA och Mini-HTA 
HTA (Health Technology Assessment) innebär en systematisk och oberoende utvärdering av 

behandlingsmetoders effekter, biverkningar, kostnadseffektivitet och etiska aspekter. HTA är ett 

samlingsbegrepp för metoder och produkter inom prevention, diagnostik, behandling och 

omvårdnad. HTA började användas i USA redan i början på 1970-talet som underlag för beslut om 

introduktion av metoder och produkter och har sedan dess fått ett globalt genomslag (Banta & 

Jonsson, 2009; O’Donnell et al., 2009; Zethreus, 2009). En uppgift för HTA har varit att ta fram 

information om tillgänglig vetenskaplig evidens som vägledning till prioritering och beslut i 

landsting om införande och utmönstring av metoder och produkter i sjukvården till nytta för 

patienter (Bastian et al., 2011). En annan uppgift har varit att följa upp nationella 

rekommendationer. HTA är alltså ett verktyg för kunskapsbaserade beslut om nya metoder och 

produkter ska införas i en verksamhet eller inte, samt om befintliga som inte är effektiva ska 

utmönstras. HTA är idag ett viktigt policyhjälpmedel vid beslut om användning av metoder och 

produkter. HTA har fått en allt tydligare koppling till beslut om vad resurser ska användas till vilket 

även inneburit att utvärdering av kostnadseffektivitet har blivit en allt mer central del av HTA 

(Neumann, 2009; Ormstad et al., 2010; Raftery and Powell, 2013; Vägledning för Mini-HTA, 2008, 

SBU. Evidens räcker inte för vårdbeslut; Zethreus 2009).  
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Mini-HTA är en förenklad variant av HTA. Mini-HTA ska i första hand upprättas vid förändringar i 

metoder och produkter som innebär investeringar i utrustning, lokaler, kompetens och/eller tjänster 

eller vid förändringar i dessa som innebär en väsentlig fördyring t ex nya läkemedel, hjälpmedel, 

instrument eller där osäkerhet råder kring evidensläget, patientnyttan eller de etiska 

konsekvenserna. Mini-HTA består av en lista med frågor. Den nominerade frågan, dvs. frågan om 

den metod eller produkt man önskar införa eller utmönstra, ska formuleras enligt akronymen PICO 

(Population - Vilka patienter/brukare? Intervention - Vilken metod eller produkt gäller det? 

Comparison - Vilken metod eller produkt ska den jämföras med? Outcome – Vilka utfall ska 

användas?). Övriga frågor tar systematiskt upp medicinska aspekter, men lägger också stor vikt vid 

ekonomiska och organisatoriska konsekvenser. Arbetssättet med att besvara frågorna i Mini-HTA 

och att göra beslutsunderlaget kan indelas i tre moment – Fråga för Mini-HTA, Upprätta Mini-HTA 

och Besluta att införa eller utmönstra metod eller produkt. Nedan visas en sammanställning av 

frågorna i blanketten för Mini-HTA. 

1. Fråga för Mini-HTA 

a. INTRODUKTION: Fråga som nomineras? Vem är förslagsställaren? Beskriv 

kortfattat den aktuella metodiken. 

b. METOD: Finns någon systematisk översikt över litteratur inom området? Vilka är 

skillnaderna avseende utfall/patientnytta jämfört med nuvarande metod eller 

produkt? Finns kända risker, biverkningar, oönskade effekter med metod eller 

produkt? 

2. Upprätta Mini-HTA,  

a. PATIENT: Förväntas metod eller produkt påverka patienten avseende livskvalitet, 

social situation eller arbetssituation utöver de ovan angivna hälsoeffekterna? Kräver 

införandet av metod eller produkt några etiska överväganden? 

b. ORGANISATION: Vilken effekt för personalen får ett eventuellt införande eller 

utmönstring av metod eller produkt t ex informationsinsatser, utbildning, 

arbetsmiljöpåverkan? Kan metod eller produkt införas inom befintliga lokaler? Kan 

införandet eller utmönstringen få organisatoriska konsekvenser för andra 

verksamheter inom förvaltningen/landstinget/regionen, beskriv dem? När kan 

metoden eller produkten införas?  

c. EKONOMI: Vilka investeringar krävs? Vilka årliga driftskostnader tillkommer? 

Vilka intäkter kan metod eller produkt ge? Kan införandet eller utmönstringen få 

ekonomiska konsekvenser för verksamheter inom 

förvaltningen/landstinget/regionen? Beskriv dem. 
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d. UPPFÖLJNING: Hur ska resultaten rapporteras? 

e. SAMMANFATTNING OCH REKOMMENDATION 

3. Besluta att införa eller utmönstra metod eller produkt. 

Beslutsalternativ: Inte införa, Införa, Utmönstra 

På nationell nivå finns i Sverige ett HTA-nätverk som bildades 2007 och består av representanter 

för regionala och lokala enheter för medicinsk utvärdering (HTA), SBU och Socialstyrelsen (SBU. 

Regionala HTA-organisationer). Syftet med nätverket är att samverka för att undvika dubbelarbete, 

sträva efter en gemensam metod vid utvärderingarna samt verka för utveckling av metodiken. 

Ordförande och sekreterare för nätverket rekryteras från SBU. På regional nivå finns sju HTA-

enheter som främst fokuserar på metoder och produkter inom sjukhusvård. De gör 

kunskapssammanställningar som är tillgängliga på Internet. I idealfallet görs kunskapsunderlag 

internationellt, nationellt och regionalt som sen kan användas lokalt. Men det är också viktigt att 

kunskapsunderlag sammanställs lokalt för att undersöka evidens för lokala frågor om metoder och 

produkter. Problemet vid lokala kunskapsunderlag är att det är oklart om utförarna har tid och 

kompetens att skapa HTA-underlag med hög kvalitet och vilket stöd utförarna kan få vid 

exempelvis litteratursökning (Ormstad et al., 2010; SBU. Evidens räcker inte för vårdbeslut). 

Nationell och internationell användning av HTA och Mini-HTA 
En kartläggning av ordnat införande med stöd av HTA i Australien, Kanada, Danmark, Spanien, 

Sverige och USA visar att när användning av HTA ska utvecklas har man i alla länder ställt sig 

följande frågor (Ormstad et al., 2010): Är HTA förankrat i ledningen? Bör användning av HTA vara 

obligatorisk? Vem ska utarbeta HTA (kliniken eller en HTA-enhet)? Vilket stöd är nödvändigt för 

att göra en HTA? När är det aktuellt att göra en HTA? Hur tas beslutet om att införa en ny 

behandlingsmetod? Vilket system ska finnas för att följa nya behandlingsmetoder? Hur brett och 

hur öppet ska olika HTA och beslut vara tillgängliga? 

Poulin et al., (2012) har beskrivit hur de under fem år utvecklade ett lokalt system för användning 

av Mini-HTA vid en kirurgisk klinik i Kanada. Syftet var att integrera evidens från forskning i 

praktiskt arbete. Ledningen skulle med stöd av ett underlag och lokala rekommendationer kunna 

fatta beslut om en metod eller produkt skulle införas eller utmönstras. Författarna gjorde i artikeln 

en retrospektiv analys och under 5 år nominerades 68 frågor om metoder och produkter, 15 uteslöts 

då nomineringen inte var komplett, 12 bifölls, 3 fick införas på grund av nödfall, 21 infördes som 

prövningar i fallstudier, 14 hänfördes till forskning och 3 rekommenderades ytterligare 

litteratursökning för. Ledningens beslut var alltså sällan ett klart ja eller nej. Ofta behövdes 

ytterligare underlag för beslut, mer resurser eller mer utveckling innan beslut kunde fattas. 
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Prövningen av detta lokala system för Mini-HTA visade hur man konkret kan arbeta med att 

överbrygga gapet mellan evidens och praktik. Att ta lärdom av deras användning av ordnat 

införande kan underlätta en egen lokal användning (Poulin et al., 2012, 2013) 

Bergh et al., (2010) har beskrivit hur Västra Götalandsregionen skapade ett regionalt HTA-centrum, 

som leddes av en chef och fyra resurspersoner, en verksamhetsassistent och en HTA-bibliotekarie. 

Medicinska biblioteket vid Sahlgrenska universitetssjukhuset placerades inom HTA-centrum. HTA-

arbetet utfördes av representanter för verksamheter som var direkt involverade i den nya metoden, i 

samråd med personer med god erfarenhet av systematiska utvärderingar enligt principerna för HTA-

arbete och evidensbaserad praktik. Arbetsgrupperna fick ett omfattande stöd från bibliotekarierna, 

resurspersonerna på HTA-centrum och sjukhusets ekonomer. Med utgångspunkt i den nominerade 

frågeställningen, formulerad enligt PICO (Patient, Intervention, Comparison, Outcome), gjorde 

bibliotekarierna en bred och systematisk litteratursökning i relevanta databaser och en första 

bortsortering av abstrakt i sådana publikationer som uppenbart inte uppfyllde PICO. Kvarvarande 

artiklar i fulltext skickades till samtliga i arbetsgruppen och till resurspersonerna från HTA-

centrum. Gemensamt beslutades vilka artiklar som skulle inkluderas i en systematisk granskning. 

För exkluderade artiklar redovisades skäl för exkludering. Alla inkluderade artiklar granskades av 

samtliga enligt de granskningsmallar som tagits fram av SBU (Bergh et al., 2010). 

Lokal användning av HTA och Mini-HTA i Landstinget i Uppsala län 
När man ska börja använda HTA är det viktigt att skräddarsy förbättringsarbetet. Det innebär att 

identifiera de underlättande och hindrande faktorer i verksamheten som är mest viktiga att ta hänsyn 

till, att designa informationen om HTA och Mini-HTA utifrån de identifierade faktorerna, samt att 

pröva och utvärdera effekt av de insatser som matchats till faktorerna (Wensing et al., 2011). 

Flottorp et al., (2013) har i en systematisk litteraturstudie sammanställt en checklista av faktorer 

som visat sig underlätta eller hindra förbättring av hälso- och sjukvårdens dagliga arbete. Tre 

vanliga underlättande faktorer är att det av ledningen finns ett klart uttalat beslut, att personalen 

förstår beslutet och känner sig motiverade att följa det, och att ledning har förmåga att genomföra 

nödvändiga förändringar. 

Landstinget i Uppsala län har fattat beslut om att HTA ska användas för ordnat införande av nya 

effektiva behandlingsmetoder, men att en HTA-enhet inte ska inrättas. Istället ska landstinget 

utveckla samverkan med de sju regionala HTA-enheter som redan finns runt om i Sverige och då 

specifikt med den som finns i Uppsala-Örebro regionen, CAMTÖ (Centre for Assessment of 

Medical Technology in Örebro). Dåvarande produktionsdirektören tog i samråd med landstingets 

FoUU-direktör fram en riktlinje för Mini-HTA anpassad till Landstinget i Uppsala län och direktiv 
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för tillämpning av denna (LUL, Produktionsstyrelsen, 2012). Landstinget har under drygt två år haft 

styrkortsmål avseende ordnat införande av nya effektiva behandlingsmetoder. Det är dock oklart i 

vilken utsträckning anställda känner till landstingets beslut om användning av Mini-HTA, förstår 

beslutet, känner sig motiverade att följa det, samt om ledningen haft förmåga att genomföra 

förändringar för att få igång användningen. Det finns ännu ingen publicerad uppföljning om hur 

Mini-HTA används i verksamheter i landstinget.  

Syfte 
Ett övergripande syfte är att i förvaltningen Hälsa och habiliterings (HOH:s) verksamheter 

undersöka personals kännedom och användning av evidensbaserad praktik (EBP) och Mini-HTA 

för ordnat införande av nya effektiva behandlingsmetoder och produkter och utmönstring av mindre 

effektiva. Ytterligare syften är att undersöka i vilken utsträckning personal fått respektive givit 

information och stöd för detta, samt för vilka frågor och med vilka beslut blanketten för Mini-HTA 

har använts.    

Frågeställningar som skulle besvaras:  

1. Hur många har genomfört webbaserad utbildning ”Evidensbaserad praktik och Mini-HTA”? 

2. Hur beskriver personal sin kännedom om evidensbaserad praktik och Mini-HTA? 

3. Hur beskriver personal att de brukar använda evidensbaserad praktik i sitt dagliga kliniska 

arbete? 

4. Hur lätt tycker personal det är att använda blanketten för Mini-HTA? 

5. I vilken utsträckning anger medarbetare att de av chefer fått stöd och information om användning 

av Mini-HTA?  

6. I vilken utsträckning anger chefer att de till medarbetare givit stöd och information om 

användning av Mini-HTA? 

7. Vilka frågor har nominerats för Mini-HTA och vilka beslut har fattats avseende frågorna? 

8. Vad anser personal om handledning och blankett vid användning av Mini.HTA? 
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METOD 

Design  

Designen är beskrivande. All personal i fyra verksamheter, en mottagning och en centrumbildning 

besvarade en webbaserad enkät om evidensbaserad praktik (EBP) och Mini-HTA. Vid behov fick 

några av personalen handledning i att använda blanketten för Mini-HTA för den fråga de nominerat. 

Dessa besvarade sen ett frågeformulär om vad de ansåg om handledningen och om blanketten för 

Mini-HTA.  

Deltagare 

Två grupper av deltagare ingick i projektet. Grupp A bestod av all personal i fyra verksamheter, en 

mottagning och en centrumbildning vid HOH (c:a 340). Grupp A besvarade den webbaserade 

enkäten efter att de fått information om HOH:s arbete med ordnat införande och utmönstring av 

behandlingsmetoder och produkter (Mini-HTA). Några ur personalen i de fyra verksamheterna fick 

i projektet också handledning i att fylla i blanketten för Mini-HTA för en nominerad fråga. Dessa 

personer utgjorde Grupp B som skulle bestå av minst fyra personal, minst en från varje verksamhet. 

Urvalet till Grupp B skedde successivt, den personal valdes som först påtalade till sin enhetschef att 

en ny behandlingsmetod eller produkt borde införas alternativt en befintlig borde utmönstras.  

Datainsamlingsmetoder 
Två olika datainsamlingsmetoder användes, en webbaserad enkät om evidensbaserad praktik och 

Mini-HTA för Grupp A och formuläret PMI för Grupp B. 

 

Webbaserad enkät om evidensbaserad praktik och Mini-HTA.  En ursprunglig version av enkäten 

skapades av Taylor et al (2001) med syfte att utvärdera effekt av träning i evidensbaserad praktik. 

Pless & Sonnander (2012) har i en tidigare studie använt en modifierad version av enkäten. Till den 

nu aktuella studien modifierades enkäten på nytt så att den totalt hade färre frågor inom varje 

område och så att den även omfattade frågor om kännedom och användning av Mini-HTA, stöd och 

information, samt nominerade frågor. Den slutliga versionen av den webbaserade enkäten om 

evidensbaserad praktik och Mini-HTA bestod av fyra delar:  

Del A – Din bakgrund. Elva frågor med fasta svarsalternativ för bakgrundsinformation om 

deltagarna; kön, verksamhet, befattning, yrkes-/professionsexamen, akademisk examen (kandidat-, 

magister-, master, licentiat-, doktorsexamen), specialistutbildning inom profession, 

handledarutbildning för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), om de genomfört den webbaserade 
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utbildningen Evidensbaserad praktik och Mini-HTA del 1-3, samt deras kännedom om 

behandlingsriktlinjer.  

Del B – Din kännedom om evidensbaserad praktik och Mini-HTA.  

Del C – Din användning av evidensbaserad praktik.  

Del D – Din användning av Mini-HTA.  

Del B-D bestod var och en av fem påståenden som besvarades med fasta svarsalternativ på en 

fyrgradig skala från stämmer helt och hållet till stämmer inte alls.  

  

Formuläret PMI.  Det ursprungliga formuläret utvecklades av DeBono (1994, 2015), som del i 

konceptet lateralt tänkande med syfte att utveckla en persons tänkande i en fråga. Formuläret 

innehöll tre öppna frågor: Vad tycker du är plus/positivt? Vad tycker du är minus/negativt? Vad 

tycker du är intressant? Deltagarna (Grupp B) lämnade i formuläret skriftligen synpunkter på 

handledningen och på blanketten för Mini-HTA. Slutligen fanns en öppen fråga om hur de tycker 

att blanketten ska användas i dagligt arbete (McFadzean 2001). 

Procedur 

Cheferna i varje ledningsgrupp i förvaltningens fyra verksamheter (inte mottagning och 

centrumbildning) fick vid två tillfällen information om EBP, Mini-HTA och om projektet av FoU-

chef och en strategisk hälsoplanerare vid FoU-avdelningen vid Hälsa och habiliterings 

ledningskontor. Varje verksamhets ledningsgrupp besöktes var för sig och varje träff varade ca 1 

timme. Material för användning vid arbetsplatsträff (APT) gicks igenom och skickades sedan ut till 

cheferna i ledningsgrupperna.  Denna information uppmanades enhetscheferna att förmedla vidare 

till all sin personal vid respektive enhets APT.  

Informationstillfälle 1 för varje verksamhets ledningsgrupp genomfördes våren 2015. Syftet med 

detta informationstillfälle var att informera om och diskutera evidensbaserad praktik och Mini-HTA 

för ordnat införande och utmönstring av behandlingsmetod eller produkt, samt att informera om den 

webbaserade utbildningen ”Evidensbaserad praktik och Mini-HTA”, som består av tre delar. 

Materialet som delades ut bestod av en Powerpoint-presentation med speakertext om 

Evidensbaserad praktik och Mini-HTA (Bilaga 1). Varje enhetschef uppmanades att vid en APT ge 

information till alla sin personal om: 

 att alla ska genomföra den ovan nämnda webbaserade utbildningen, att den webbaserade 

utbildningens tre delar kan ses varje del för sig och att varje del är ca 15 minuter lång.  

 att alla ska känna till den rutin och blankett för Mini-HTA som finns i landstingets 

Kvalitetshandbok.  
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Informationstillfälle 2 för varje verksamhets ledningsgrupp genomfördes hösten 2015. Syftet med 

detta informationstillfälle var att informera och diskutera om att förvaltningen via en webbaserad 

enkät skulle undersöka personals kännedom och användning av evidensbaserad praktik och Mini-

HTA för ordnat införande av nya effektiva behandlingsmetoder och utmönstring av mindre 

effektiva. Vidare informerades att i enkäten fanns enkätfrågor om i vilken utsträckning personal fått 

respektive chef givit information och stöd för detta, samt vilka frågor som nominerats för Mini-

HTA och vilka beslut som fattats. Materialet som delades ut bestod av en Powerpoint-presentation 

med speakertext (Bilaga 2). Varje enhetschef uppmanades att vid en APT ge information till alla sin 

personal om: 

 utvärderingens syfte, frågeställningar, deltagare och datainsamlingsmetoder. 

 webbenkätens delar 

 hur en nominerad fråga för Mini-HTA formuleras enligt PICO och var blankett för Mini-

HTA finns. 

Handledning i att göra beslutsunderlag enligt rutin och blankett för Mini-HTA. Handledning 

erbjöds så snart en personal till sin enhetschef lyfte en ”fråga om en ny behandlingsmetod eller 

produkt”. Handledningen genomfördes vid två tillfällen per nominerad fråga, varje tillfälle pågick 

under 45 – 60 min. Inför handledningstillfälle 1 och inför handledningstillfälle 2 uppmanades 

deltagarna att genomföra uppgifter på egen hand. De sista fem minuterna av varje 

handledningstillfälle användes för att fylla i formuläret PMI. Handledare var FoU-chef och en 

strategisk hälsoplanerare.  

Handledningstillfälle 1 - deltagarna skulle efter handledningen veta varför blankett för Mini-HTA 

ska användas, vilka frågorna i blanketten är och hur de ska besvaras. Inför handledningstillfälle 1 

fick deltagarna information om att ta med rutin och blankett för Mini-HTA, att fylla i 

kontaktinformation, att skriva den nominerade frågan enligt PICO (Population, Intervention, 

Comparison, Outcome), samt att försöka besvara de sex första frågorna i blanketten. Vid 

handledningstillfälle 1 inledde handledarna med öppna intresserade och nyfikna frågor om den nya 

behandlingsmetoden eller produkten, hur den gick till, vem den var till för, vad deltagaren visste om 

den, vad som fanns rapporterat om den. Först därefter gick man gemensamt igenom frågor och 

tänkbara svar i blanketten.   

Handledningstillfälle 2 - deltagarna skulle efter handledningen ha fått återkoppling på de frågor de 

på egen hand besvarat, samt handledning i att besvara de frågor de ännu inte kunnat besvara. Inför 

handledningstillfälle 2 hade deltagarna på egen hand besvarat så många av frågorna de kunde och 

har samlat funderingar. Vid handledningstillfälle 2 inledde handledarna med att uppdatera sig med 
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öppna intresserade och nyfikna frågor om den nya behandlingsmetoden eller produkten, hur den 

gick till, vem den var till för, vad deltagaren visste om den, vad som fanns rapporterat om den. Först 

därefter samtalade man om vilka frågor som hade varit lätta att besvara och vilka deltagarna inte 

säkert visste hur de skulle besvara. Efter handledningstillfälle 2 skulle deltagarna på egen hand fylla 

i blanketten och göra beslutsunderlaget klart. Den ifyllda blanketten skulle de själva sen lämna till 

sin respektive verksamhetschef. 

Data-analys 

Beskrivande statistik i form av frekvenser alternativt procentandelar användes för att analysera 

enkätens resultat gällande 

 hur många av personalen som hade genomfört den webbaserade utbildningen 

 hur personal beskrev sin kännedom om evidensbaserad praktik och Mini-HTA 

 hur de brukade använda evidensbaserad praktik 

 hur lätt de tyckte det är att använda blanketten för Mini-HTA 

 i vilken utsträckning personal angav att de av chefer fått stöd och information om 

användning av Mini-HTA (endast till personal) 

 i vilken utsträckning chefer angav att de givit stöd och information (endast till chefer) 

För påståendena om hur lätt personal tyckte att det varit att använda blanketten för Mini-HTA har 

enkätsvaren i data analysen kategoriserats så att svaren ”vet ej” har separerats från övriga svar. 

Svaren ”stämmer helt” och ”stämmer rätt väl” har slagits ihop till kategorin ”stämmer”. Svaren 

”stämmer inte speciellt väl” och ”stämmer inte alls” har slagits ihop till kategorin ”stämmer inte”. 

Kvalitativ analys i form av kategorisering av svar från formuläret PMI (Plus Minus Intressant) 

användes för att analysera vad de deltagare som nominerat frågor för Mini-HTA anser om 

handledningen i att fylla i blanketten för Mini-HTA, respektive om blanketten som sådan.  

Kvalitativ analys i form av kategorisering användes även för att analysera vilka beslut som fattats 

avseende nominerade frågor för Mini-HTA. Enligt blanketten finns det tre beslut som är möjliga att 

fatta, inte införa, införa, utmönstra. För denna studie skapades en ytterligare kategori, ännu inte 

beslut fattat, då vi inte trodde att beslut skulle hinna ha fattats för alla nominerade frågor: 

1. Inte införa. Denna svarskategori kan även innebära att istället föreslå att insats ska prövas i 

forskningsprojekt t ex av annan huvudman 

2. Införa, utan eller med förbehåll. Denna svarskategori kan innebära även innebära att föreslå 

att behandlingsmetod eller produkt prövas på fall eller mindre grupp i utvecklingsprojekt 
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med krav på återrapportering av resultat innan beslut om införande fattas, t ex genom ett 

examensarbete. 

3. Utmönstra. 

4. Ännu inte beslut fattat. Denna svarskategori innebär att bedömning av nominerad fråga 

pågår. 

 

RESULTAT 
Enkäten om Evidensbaserad praktik och Mini-HTA besvarades av 148 (44%) av de c:a 340 

personal (dvs. alla medarbetare och chefer) som enkäten sändes till vid de fyra verksamheterna, en 

mottagning och en centrumbildning inom Hälsa och habilitering. Bland den personal som enkäten 

sändes till var 24 chefer och av dessa besvarade nio (40%) enkäten. Tre påminnelser gick ut, två 

strax innan jul och en efter nyår. Flest svarande arbetade i de två verksamheter som också har flest 

personal, nämligen Habilitering Uppsala och Habilitering länet (se tabell 1.) Av de svarande var 

90% kvinnor och majoriteten, 74% hade akademisk examen.   

Tabell 1. Antal personal i Hälsa och habiliterings olika verksamheter som besvarade enkäten om evidensbaserad 

praktik och Mini-HTA 

 

 

Litteratursökning och kännedom om behandlingsriktlinjer 

På frågan Har du gjort litteratursökning senaste 6 månaderna för att hålla dig uppdaterad om effekt 

av behandlingsmetod för specifik målgrupp inom ditt område svarade 14% att frågan inte var 

aktuell för dem. Det innebar att av de 128 svarande som den var aktuell för svarade 44% att de hade 

gjort litteratursökning, medan drygt hälften, 56%, inte hade gjort det de senaste 6 månaderna. 
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På frågan Känner du till om det finns lokala eller nationella behandlingsriktlinjer, 

habiliteringsprogram eller vårdprogram för de målgrupper du arbetar med svarade 65% att de 

gjorde det. 

 

Resultatet visade att majoriteten av de som i sitt arbete använde behandlingsmetoder under det 

senaste halvåret inte hade gjort litteratursökning om effekt av någon av dessa metoder. 

 

Antal som genomfört utbildningen ”Evidensbaserad praktik och Mini-HTA” 

Svaren är presenterade i fallande ordning och börjar med de påståenden som flest svarade att det 
stämde för dem. 

På frågan Vilka delar av utbildningen Evidensbaserad praktik och Mini-HTA på lärplattformen 

Ping-pong (Navet) har du genomfört svarade knappt hälften (44%) att de genomfört Del 1 och cirka 

1/3 att de genomfört Del 2 respektive Del 3, medan 49% inte hade genomfört någon del av 

utbildningen. 

 

Resultatet visade att nästan hälften av de svarande inte hade genomfört den webbaserade 

utbildningen som deras chefer skulle ha informerat dem om och uppmanat dem att genomföra. 

 

Hur personal beskrev sin kännedom om evidensbaserad praktik och Mini-HTA 

Svaren är presenterade i fallande ordning och börjar med de påståenden som flest svarade att det 
stämde för dem. 

Jag känner till vad begreppet evidens betyder: 95%.  

Jag känner till vad evidensbaserad praktik innebär: 93%. 

Jag känner till vad Mini-HTA handlar om: 59%. 

Jag känner till vad förkortningen Mini-HTA betyder: 40%. 

Jag känner till vem som beslutar att metod eller produkt ska införas eller utmönstras med Mini-

HTA som underlag: 33%. 

 

Resultatet visade att nästan alla svarande beskrev att de hade kännedom om evidensbaserad praktik 

och att hälften också hade kännedom om vad Mini-HTA handlar om. De svarande (1/3) hade minst 

kännedom om vem som beslutar att metod eller produkt ska införas eller utmönstras med Mini-

HTA som underlag.  
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Hur personal beskrev att de brukar använda evidensbaserad praktik 

Svaren är presenterade i fallande ordning och börjar med de påståenden som flest svarade att det 
stämde för dem. 

Jag brukar söka bästa möjliga faktaunderlag för det jag gör: 82%. 

Jag brukar använda bästa möjliga faktaunderlag i metoder eller produkter: 81%. 

Jag brukar informera kollegor om den information jag funnit: 77%. 

Jag brukar söka bästa möjliga faktaunderlag på min arbetstid: 66%. 

Jag brukar ta stöd av personal på bibliotek för att söka information om det jag gör: 27%. 

 

Resultatet visade att majoriteten av de svarande brukade söka och använda bästa möjliga 

faktaunderlag för sina metoder eller produkter, men att 1/3 gjorde det utanför sin arbetstid. 

Dessutom tog cirka 3/4 av de svarande inte stöd av personal på bibliotek när de skulle söka 

information. 

 

Hur lätt personal tyckte att det var att använda blanketten för Mini-HTA 

Majoriteten av de svarande (65-70%) angav för de fem påståendena i denna delfråga att de inte 

visste om det är lätt. Då dessa svarande separerats i dataanalysen visar redovisningen nedan antal 

och procentsatser för den resterande gruppen svarande (30-35%) som angivit att påståendena 

stämde. 

Det är lätt att formulera en fråga enligt PICO: 20 personer (45 %) 

Det är lätt att beskriva om det finns någon systematisk litteraturöversikt: 24 personer (48 %) 

Det är lätt att beskriva skillnaderna i utfall mellan nuvarande och ny metod eller produkt: 14 

personer (30 %) 

Det är lätt att beskriva risker med den nya metoden eller produkten: 21 personer (43 %) 

Det är lätt att beskriva om det finns några nationella rekommendationer för den nya metoden eller 

produkten: 27 personer (56 %)  

 

Kommentarer i enkäten visade att många hittills inte använt sig av blanketten för Mini-HTA, och att 

de som hade erfarenhet av att använda den ansåg att mer information om HTA och hur blanketten 

ska användas behövs. Allmänna kommentarer om HTA var att mer information behövdes, att 

direktiven för hur det ska göras inte var glasklara, samt att det krävdes ett bättre flöde gällande idé - 

Mini-HTA - beslut - FOU-medel. Specifika kommentarer var: att frågorna var knepiga om man inte 

är van vid forskning och utvärderingsarbete, samt att ekonomin var svår att beräkna för 

medarbetare. 



20 
 

 

I vilken utsträckning medarbetare angav att de fått och chefer angav att de givit 

information om användning av Mini-HTA 

Av de nio chefer som svarat angav åtta att de givit information om Mini-HTA medan drygt hälften 

(59%) av medarbetarna angav att de fått information. 

 

Kommentarer från chefer var att endast övergripande information givits, att medarbetare uppmanats 

att göra webbaserade utbildningen ”Evidensbaserad praktik och Mini-HTA”, och att det behövdes 

mer information om Mini-HTA-blanketten via insatt person inom verksamheten eller förvaltningen.  

 

Positiva kommentarer från medarbetare var att Mini HTA var bra, att det var önskvärt att få 

information om Mini.HTA, att information hade gått ut från programgrupp och att några hade 

skaffat sig kunskap på annat håll. Negativa kommentarer från medarbetare var att det var oklart 

kring Mini-HTA, att det var för medicinskt tekniskt, att det saknades tid för detta, samt att det var 

orealistiskt ambitiöst.  

 

I vilken utsträckning medarbetare angav att de fått, och chefer angav att de givit stöd 

om användning av Mini-HTA 

Av de nio chefer som svarat angav fyra att det inte varit aktuellt att ge stöd till medarbetare för att 

använda blanketten. Tre angav att de givit stöd och två att de inte givit stöd. Bland de medarbetare 

exklusive chefer som svarat (139) angav 30 % att stöd inte varit aktuellt, och 18% tycker att de hade 

fått stöd.  

 

Kommentarer från chefer var att de behövde mer kunskap kring blanketten för Mini-HTA, samt om 

när de skulle använda blanketten för att pröva nya metoder eller inte. 

 

Kommentarer från medarbetare var att Mini-HTA inte berörde dem eller att de inte haft behov av 

stöd ännu, att det var viktigt att det fanns i verksamheten (hos verksamhetschef) för att bli 

användbart (inte hos närmaste enhetschef), att det var arbetstidskrävande, och att stödet de fått hade 

kommit från FoU-avdelningen. 
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Frågor som nominerats för Mini-HTA och beslut som fattats 

Av 148 svarande hade sju (5%) varav tre chefer, varit med och nominerat en fråga för Mini-HTA. 

Totalt nominerades sju frågor. En verksamhet nominerade tre frågor, två verksamheter nominerade 

två frågor och en verksamhet nominerade ingen fråga. Beslut som fattats var att: 

 

Inte införa (n=2): ”frågan inte tillräckligt genomarbetad, fick inte stöd inom verksamheten 

för fortsättning” 

”aktiviteten fick inte genomföras” 

Införa (n=2):  ”positivt resultat”  

”godkänt” 

Utmönstra (n=0):  - 

 

Ännu inte beslutat (n=2):  ”att det inte är klart” 

”fortsatt samtal kring frågan” 

Mini-HTA inte rätt modell (n=1): ”beslut att inte använda Mini-HTA för den frågan” 

 

Resultatet visade att för två nominerade frågor var beslutet Inte införa och för två Införa. Två frågor 

var när enkäten besvarades ännu inte beslutade. Dessutom visade resultatet att för en nominerad 

fråga var Mini-HTA inte rätt arbetssätt. 

 

Vad personal tyckte om handledningen och blanketten för Mini-HTA. 

För att utvärdera vad personal som handleddes tyckte om handledningen och om blanketten för 

Mini-HTA användes formuläret PMI av varje person eller grupp som deltagit i de två 

handledningstillfällena. Sammanställningen av svaren visade att positiva kommentarer främst 

handlade om handledningen. Plus/positiva åsikter var att det var bra att ha gemensamma 

diskussioner, att handledning gav bra input och tydliggöranden, samt att tid avsattes och det gav nya 

idéer. 

 

Minus/negativa åsikter handlade både om handledningen och om blanketten. Några exempel på 

detta var att det fanns en risk med mini-HTA att fastna i detaljer, och att det krävdes ett bättre flöde 

gällande processen mellan idé och FoU-medel via Mini-HTA. Det framkom även att det var oklart 

hur stor del av blanketten som skulle fyllas i vid första tillfället och att det var svårt att veta vilken 

metod man skulle jämföra med. Ett önskemål var att det skulle finnas ifyllda ”exempelblanketter”.  
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Åsikter som angavs under rubriken Intressant i formulär för PMI var att handledningen gav bra 

diskussion, att det ökade tydligheten, att arbetet med Mini-HTA var intressant, att blanketten kanske 

behövde gå en runda via yrkeskolleger för åsikter och att det hade varit bra med en sluttid för ett 

första utkast.  

 

Utbildningar 

I enkäten fanns också tre frågor om personalens utbildningsbakgrund. På frågan vilken är din 

högsta akademiska examen (vetenskaplig) svarade 60 (55%) kandidatexamen, medan 46 (31%) 

svarade magister- eller masterexamen och 8 (7%) licentiat- eller doktorsexamen. 

På frågan har du specialistutbildning utfärdad av yrkesförbund, universitet eller Socialstyrelsen 

svarade 35 (24%) att de hade det.  

På frågan har du handledarutbildning för handledning av studenter i verksamhetsförlagd 

utbildning, VFU, svarade 44 (30%) att det hade de. Handledarutbildningen innebar antingen 7,5 

högskolepoäng vid universitet, 3,5 dagar vid landsting eller annan utbildning på två dagar eller 

färre. 

 

Resultatet visade att drygt 1/3 av de svarande (31% + 7%) hade akademisk examen på avancerad 

nivå, 1/4 specialistutbildning och knappt 1/3 hade handledarutbildning för VFU. 

 

DISKUSSION 
Sammanfattningsvis var det 44% av den personal vid Hälsa och habilitering som fick den 

webbaserade enkäten som besvarade den och bland dem som var chefer var andelen svarande något 

lägre. Drygt 1/3 hade akademisk examen på avancerad akademisk nivå, 1/4 specialistutbildning och 

knappt 1/3 handledarutbildning för VFU.  

Av de svarande som i sitt arbete använder behandlingsmetoder hade majoriteten under det senaste 

halvåret inte gjort litteratursökning om effekt av någon av dessa metoder. Cirka 2/3 tog inte stöd av 

personal på bibliotek när de skulle söka information. Dessutom hade nästan hälften av de svarande 

inte genomfört den webbaserade utbildningen som deras chefer informerat dem om och uppmanat 

dem att genomföra. 

Nästan alla svarande beskrev att de hade kännedom om evidensbaserad praktik (EBP) och hälften 

hade också kännedom om vad Mini-HTA handlar om. Däremot hade endast 1/3 kännedom om vem 

som med Mini-HTA som underlag beslutar att en behandlingsmetod eller produkt ska införas eller 

utmönstras. På påståendet att det är lätt att beskriva skillnader i utfall mellan nuvarande och ny 
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metod eller produkt svarade många att de inte visste. Många hade inte använt blanketten för Mini-

HTA, och de som hade använt den ansåg att de behövde mer informationen om HTA och om hur 

blanketten skulle användas, då frågorna var knepiga när man inte var van vid forskning och 

utvärderingsarbete. 

De chefer som besvarade enkäten angav att de givit information om Mini-HTA och drygt hälften av 

medarbetarna angav att de fått information. Tre chefer angav att de också hade givit stöd och 1/5 av 

medarbetarna tyckte att de har fått stöd. 

Sju frågor hade nominerats för Mini-HTA. För två nominerade frågor var beslutet att Inte införa 

och för två att Införa. Två nominerade frågor var när rapporten skrevs ännu inte beslutade. 

Dessutom visade resultatet att för en nominerad fråga var Mini-HTA inte rätt arbetssätt. De som 

fick handledning i att använda blanketten för Mini-HTA såg handledningen som positiv och 

blanketten som lite svår att fylla i, varför exempelblanketter kunde behövas. Hela arbetet med 

implementering av Mini-HTA sågs som intressant. 

 

Resultatdiskussion  
Vilka risker finns med att få av personalen besvarade enkäten?  

En risk är att de svarande främst var personal med akademisk examen, dvs. personal som redan 

hade kännedom om evidensbaserad praktik (EBP) och Mini-HTA. Men år 2011 besvarade 78% av 

all personal vid HOH en annan webbaserad enkät om evidensbaserad praktik (Pless & Sonnander, 

2012) som då visade att två tredjedelar av de svarande hade akademisk examen (kandidat + 

magister/master + licentiat/doktor). Detta resultat gör det troligt att det inom HOH fanns personal 

med akademisk examen både bland de som besvarade och de som inte besvarade enkäten i denna 

undersökning. En annan risk är att de 15 chefer som inte besvarade enkäten kan ha haft mindre 

kännedom om Mini-HTA och om landstingets beslut. De kan ha varit nya på jobbet och inte deltagit 

i Informationsmöte 1 och Informationsmöte 2 och därför inte hade fått information och material till 

en APT med sina medarbetare. Dock är det inte ett troligt att alla 15 chefer var nya på jobbet.  

Varför har personalen inte genomfört den webbaserade utbildningen om EBP och Mini-HTA?  

Det är förvånande att så få genomfört utbildningen då det finns ett landstingsbeslut och styrkortsmål 

om att Mini-HTA ska användas och enhetschefer vid en APT ska ha informerat alla om att de ska 

genomföra utbildningen. Bland de som svarat att de inte genomfört den kan det finnas både 

personal som redan har god kännedom om EBP och Mini-HTA, men också personal som inte har 

det. Vanligaste skälet till varför man inte genomfört en utbildning och använt evidensbaserad 
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praktik är tid (Grol & Wensing, 2004). I en tidigare webbaserad enkät om evidensbaserad praktik 

(EBP) angav en hög andel brist på tid. Det behöver dock inte handla brist på fysisk tid. Det kan 

också handla om psykisk tid, dvs. att man tycker att man inte måste eller att man inte vill (Pless & 

Sonnander, 2016). Skäl till att flera svarande nu inte genomfört utbildningen kan alltså vara flera. 

Att man redan hade utbildning om evidensbaserad praktik och Mini-HTA, men också att de inte 

brytt sig om att genomföra den eller av annat skäl valt bort att genomföra den, eller att de inte fått 

information om utbildningen vid sin enhets APT. 

Resultaten tyder på att de 9 chefer (av totalt 24) som besvarade enkäten hade informerat sin 

personal om utbildningen. Vilka ytterligare skäl finns då till att få medarbetare genomfört den?  

Sker uppföljning av om utbildningen är genomförd eller inte? Händer ingenting om man låter bli? I 

informationsbroschyren ”Att följa upp” skriver SKL (2012) att för att resultat av uppmaningar ska 

kunna bli en del i förändringsprocessen behöver de återkopplas till medarbetarna. Såväl de krav 

som ställts på verksamheten som de resultat som framkommer i uppföljning behöver 

kommuniceras. SKL skriver att det därför är angeläget att det finns en uppföljningsplan i vilken det 

tydligt framgår vilka krav som gäller och vad som sker om dessa inte uppfylls.  

Vilka risker finns med att personal inte gör litteratursökning om behandlingsmetoder de använder 

och varför gör de inte det?  

Att majoriteten under senaste halvåret inte gjort litteratursökning om behandlingsmetoder de 

använder är förvånande. En risk är att patienten utsätts för en metod eller produkt som är ineffektiv 

eller rent av skadlig. Detta tar av patientens värdefulla tid utan att avsedd effekt nås. En annan risk 

är att litteratursökning av person som är ovan att göra det tar tid från verksamhetens resurser. För att 

minska dessa risker uppmanas personalen i den webbaserade utbildningen om Evidensbaserad 

praktik och Mini-HTA att söka och läsa litteratursammanställningar om metoden som andra redan 

har gjort, istället för att söka och läsa primära studier. Att inte finna evidens för den metod man 

använder betyder att man antingen själv systematisk bör pröva den alternativt välja annan likvärdig 

behandlingsmetod som i litteratursammanställning visat sig vara effektiv. I evidensbaserad praktik 

(EBP) ingår att söka och använda behandlingsmetoder eller produkter som vilar på vetenskaplig 

grund. De ska efter prövning med vetenskapliga arbetssätt ha visat sig vara effektiva. 

Skäl till varför personal inte gör litteratursökning kan variera. Pless och Sonnander (2016) ger 

inblick i olika frågor att ställa sig och handfasta idéer och aktiviteter för att hantera hinder för att 

använda evidensbaserad praktik. Är litteratursökning om behandlingsmetoders effektivitet ett 

prioriterat mål i verksamheten (strategisk dimension)? Finns det en kultur i verksamheten som 

hindrar litteratursökning (kulturell dimension)?  Saknar man kompetens för litteratursökning 
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(teknisk dimension)? Finns det vägar att sprida information om metoders effektivitet (strukturell 

dimension)? De fyra dimensionerna för förbättring av kvalitet används för att systematiskt analysera 

och hantera hinder för evidensbaserad praktik. Ett supporterande ledarskap, stöd från bibliotek och 

utbildning om EBP är sen aktiviteter som bidrar till att litteratursökningar om metoders och 

produkters effektivitet sker (Nilsson Kajermo et al. 2001). 

Stämmer resultaten om användning av Mini-HTA?  

Hälften hade kännedom om vad Mini-HTA handlar om, men inte om vem som beslutar om en 

metod eller produkt ska införas eller utmönstras. Enligt lag ska landstinget ”när det finns flera 

alternativ till behandling som stämmer överens med vetenskap och beprövad erfarenhet ge patienten 

möjlighet att välja det alternativ som patienten föredrar. Landstinget ska ge den valda behandlingen 

om det anses befogat med hänsyn till patientens skada eller sjukdom och kostnaderna för 

behandlingen” (3 a § hälso- och sjukvårdslagen, 6 kap. 7 § Patientsäkerhetslagen). Detta kan tolkas 

som att medarbetare enligt egen bedömning kan välja metod eller produkt, medan användning av 

Mini-HTA faktiskt innebär att verksamhetschefen är den som ytterst bestämmer vilka olika metoder 

och produkter medarbetare har att välja mellan. Det kan vara ovant för professionella inom hälso- 

och sjukvård att behöva fylla i blanketten för Mini-HTA som underlag för verksamhetschefens 

beslut. Då många svarade att det inte visste om det var lätt att beskriva skillnaderna i utfall mellan 

nuvarande och ny metod eller produkt behövs säkert övning i att göra detta. 

Stämmer beskrivningar av information och stöd för Mini-HTA från chefer till medarbetare?  

De nio chefer som besvarade enkäten angav att de givit information och tre att de givit stöd vid 

behov. Drygt hälften av medarbetarna angav att de fått information och 1/5 av medarbetarna tyckte 

att de fått stöd. Troligen har informationen fungerat för dem som besvarade enkäten. Att färre givit 

och fått stöd var förväntat då det förekom få nomineringar av frågor för Mini-HTA under den tid 

projektet varade. Däremot vet vi inte om de chefer som inte besvarade enkäten gav information. 

Troligt är dock att vet man vad Mini-HTA handlar då ser man också ett värde i att komma bort från 

ett oordnat införande av nya behandlingsmetoder eller produkter (Bergh et al., 2010). En av de stora 

utmaningarna för att arbete med mini-HTA ska lyckas är att personer i ledande position ska ha 

accepterat, kontinuerligt informera om och ge stöd för det. I Danmark genomförde deras 

motsvarighet till Socialstyrelsen en nationell informationskampanj, men det visade sig inte vara 

tillräcklig för att introducera HTA. I kampanjen borde det ha funnits en strategi för att säkra 

ledningens motivation och villighet att använda HTA. En slutsats var att HTA inte enbart ska ses 

som säkring av evidens, utan som en reformering av den lokala beslutsprocessen för vilka metoder 

eller produkter som ska användas i verksamheten (Ehlers & Berg Jensen, 2012). Dessutom påtalas 
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att både personal och patienter ska engageras för att beslutsprocessen ska vara öppen och 

transparent (Bastian et al., 2011; Neumann, 2009; O’Donnell et al., 2009). 

Är nomineringarna för Mini-HTA och besluten de förväntade?  

I studien nominerades totalt sju frågor för Mini-HTA, varav endast två fick beslutet Införa. Då 

blanketten för Mini-HTA inte använts förut var huvudsyftet i handledning att ge stöd till att 

formulera en fråga enligt PICO och att beskriva både den nya metoden och den man nu använde 

(SBU, 2013). Vi vet idag inte hur många frågor som ”lever” i verksamheterna utan att Mini-HTA 

används för att fatta beslut. Då förslagen till nominerade frågor inte alltid diskuterats på 

arbetsplatsen före handledningen var det naturligt att, som en deltagare uttryckte det, ”Mini-HTA 

blanketten kanske behöver gå en runda via yrkeskolleger för åsikter och kunskapspåfyllning” 

Hur fungerade handledningen och blanketten för Mini-HTA?  

De som fick handledning för Mini-HTA var positiva till handledningen, men tyckte att blanketten 

var svår att fylla i. Följande frågor blir då aktuella; Vem ska utarbeta HTA (kliniken eller en HTA-

enhet)? Vilket stöd är nödvändigt för att göra en HTA? När är det aktuellt att göra en HTA? 

(Ormstad et al., 2010). Bibliotekarier kan hjälpa till med en preliminär litteratursökning, men det 

behövs också utbildning i att formulera den normerade frågan enligt PICO, liksom att beskriva och 

jämföra den nya och den nu använda metoden (Bergh et al., 2010). Oavsett vem som gör 

beslutsunderlaget för Mini-HTA så verkar det klokt att det sker som ett grupparbete och att någon 

eller några i gruppen är sakkunniga i att arbeta med evidensbaserad praktik och Mini-HTA. De ska 

ta ansvar för att kontinuerligt handleda och utbilda medarbetare i arbetssättet (Poulin et al., 2012).  

Det är viktigt att också observera att det kan förekomma missuppfattningar om vad Mini-HTA är 

till för. En deltagare lämnade kommentaren ”det krävs ett bättre flöde gällande idé - Mini-HTA - 

beslut - FOU-medel”. Det kan alltså finnas en felaktig uppfattning om att Mini-HTA ska leda till att 

en personal själv ska genomföra en undersökning om behandlingsmetoden eller produkten har 

effekt och för det erhålla FoU-medel. Detta ska inte ses som en given följd, utan som två olika 

beslut. Det är därför viktigt att chefer kontinuerligt förklarar och diskuterar med sin personal i vilket 

sammanhang och för vilket syfte blanketten för Mini-HTA ska användas. Beviljande av FoU-medel 

efter ansökan fattas inte av chefer i verksamheterna och grundar sig på andra bedömningsfaktorer 

än de som finns i blanketten för Mini-HTA. 
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Metoddiskussion 

Har enkätens frågor varit möjliga att besvara?  

Deltagarna besvarade samtliga frågor i enkäten och var även frikostiga med att lämna kommentarer 

till sina svar. Enkäten var konstruerad så att deltagaren inte kunde gå vidare i frågorna innan de 

föregående hade besvarats. Detta fungerade för alla som deltog och fullföljde enkäten. Frågan är om 

några deltagare valde att inte besvara någon av frågorna och alltså valde att inte fullfölja enkäten.  

Vad som avsågs med uttrycket ”stöd för Mini-HTA” var inte specificerat i enkäten. Det går därför 

inte att uttala sig om vad chefer och medarbetare menade när de svarade att de givit stöd respektive 

fått stöd. Med enkätfrågan har vi endast fått svar på deltagarnas uppfattning, men inte vad innehållet 

i stödet var.  

Har urvalet av de som nominerade fråga för Mini-HTA påverkat resultatet?  

Enligt metoden erbjöds handledning för Mini-HTA så snart en medarbetare till sin enhetschef lyfte 

en fråga om en ny behandlingsmetod eller produkt. Även om medarbetare i dagligt arbete diskuterar 

nya metoder så lyftes inte detta alltid till enhetschef. I undersökningen fick författarna av denna 

rapport istället uppmuntra enhetscheferna att lyssna efter nya metoder eller produkter, samt att 

uppmuntra sina medarbetare att inkomma med förslag. Det innebar att av de sju nominerade 

frågorna så var det enhetschefer själva som nominerade tre av frågorna för Mini-HTA. Medarbetare 

deltog däremot i handledningen. Urvalet av de som nominerade frågor visar att arbetssättet var nytt 

och ovant. Det tar tid att fundera över om en metod har evidens, men det tar ännu mer tid att 

reformera den lokala beslutsprocessen för hur man beslutar vilka metoder eller produkter som ska 

användas i verksamheten (Ehlers & Berg Jensen, 2012). Det kan också vara ovant att säkra att 

beslutsprocessen är öppen och transparent (Bastian et al., 2011; Neumann, 2009; O’Donnell et al., 

2009). 

Vilken information tillförde formuläret PMI?  

Deltagarna såg positivt på handledningen. De uttryckte tydligt att stödet varit värdefullt. Det 

framkom att det är bra att ha någon att diskutera med som är kunnig inom området och som kan ge 

stöd i att använda blanketten för Mini-HTA. Detta stämmer väl med hur andra HTA-enheter valt att 

arbeta (Bergh et al., 2010, Poulin et al., 2012). Frågan är hur vårt landsting ska arbeta, eftersom det 

är tydligt att både medarbetare och chefer har stort behov av lokalt stöd av sakkunniga för att Mini-

HTA ska användas. Deltagarna önskade också exempel på ifyllda blanketter för Mini-HTA och en 

sluttid för när ett första utkast av blanketten skulle vara klart. Detta kräver sakkunniga inom 

förvaltningen som svarar för stödet för användning av Mini-HTA, samt sakkunniga som ytterligare 
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utvecklar och preciserar vad som ska ingå i handledningen. Intresse för vad Mini-HTA tillför i 

arbetet fanns. Alltså bör lokalt stöd av sakkunniga i Mini-HTA utvecklas och säkerställas. 

Slutsatser och rekommendationer 
Förvaltningsledningen rekommenderas att enas om:  

 att utse sakkunniga som förvaltningsövergripande utvecklar och ger stöd för 

verksamheternas användning av Mini-HTA för ordnat införande och utmönstring av 

behandlingsmetoder och produkter. 

 att säkerställa att personal genomför den webbaserade utbildningen om Evidensbaserad 

praktik och Mini-HTA och att personalens genomförande följs upp. 

 att stimulera enhetschefer och verksamhetschefer att använda frågorna i blanketten för Mini-

HTA när de samtalar med sina medarbetare om nya behandlingsmetoder och produkter, 

oavsett om frågan ska nomineras för Mini-HTA eller inte, och att chefernas användning av 

frågorna följs upp. 

 att den webbaserade enkäten om EBP och Mini-HTA besvaras på nytt när ovanstående 

rekommendationspunkter är genomförda (2017) och då med samma urvalsgrupp som i 

denna studie. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: PPT-presentation, informationstillfälle 1 
 

 

Det finns ofta idéer och tankar om förbättringar. Vi måste våga införa nytt och sätta ut det 
som är sämre. Men det måste också ske under ordnade former. 

Verktyget för det är Mini-HTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förenkling av bild ur artikeln av Glasziou et al. Vägen från forskning till förbättrad praktik 
och hälsa. Exempel från användning av riktlinjer för vaccinering. Det blir ett stort tapp från 
att vara medveten om att en metod har evidens och fungerar bra, till att det faktiskt 
används. 

1. Många är medvetna om en metods fördelar. Alla accepterar inte att införa något 
nytt/ta bort något gammalt. 

2. Även om evidensen är accepterad är det inte alltid lämpliga, användbara 
3. En metod behöver kunna genomföras (personal, material, lokal, bieffekter…) 
4. Även om vi vet, accepterar och kan genomföra något, är det inte säkert att vi gör 

det (brist i rutin t ex) 
5. Mottagaren ska samtycka och hålla fast vid/vidmakthålla 
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Bilaga 1, sd 2(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Är idén av nytta för patient/vårdgivare? 
 Öka användningen av evidens från forskning! 
 Är det en förbättring som ska erbjudas alla brukare? 
 Metoden hjälper oss att se vilka resurser som krävs. Är en del av processbaserat 

ledningssystem. 
 Ibland finns inte evidens, hur vi gör då? Ska vi pröva ändå och utvärdera? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa frågor ska enligt ny rutin vara besvarade för att verksamhetschefen ska kunna 
avgöra om metoden på gruppnivå ska införas eller inte.  
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Bilaga 1, sd 3(3) 

 

 

Först efter en prövotid vet vi när och hur olika verksamheter kan använda den. 

Ordnat införande är en del av forskningsstrategin: mål 7. 
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Bilaga 2: PPT-presentation, informationstillfälle 2  
 

I våras tog HOH Steg 1 i 
att använda Mini-HTA 
(ordnat införande och 
utmönstring) 

Enhetschefer informerade 
vid APT att på Navet finns 
Pingpong utbildningen 
”Evidensbaserad praktik 
och Mini-HTA”, som alla 
ska genomföra och att i 
Kvalitetshandbok LUL 
finns ”Rutin/blankett för 
Mini-HTA”. 

Blanketten är beslutsunderlaget när man i verksamheten vill införa eller utmönstra en 
behandlingsmetod/ produkt  

Nu tar HOH Steg 2 i att använda Mini-HTA och gör en undersökning om anställdas 
kännedom och erfarenhet av evidensbaserad praktik och Mini-HTA.  

Frågeställningarna är: 

1. Hur beskriver personal sin kännedom och erfarenhet av evidensbaserad praktik och 
Mini-HTA? 

2. Hur många har genomfört webbaserad utbildning i evidensbaserad praktik och Mini-
HTA? 

3. Vilka frågor har nominerats för Mini-HTA och vilka beslut har fattats avseende 
frågorna? 

Information om undersökningen om evidensbaserad praktik och Mini-HTA: 

1. I november kommer webbenkäten om ”Kännedom och erfarenhet av Evidensbaserad 
praktik och Mini-HTA”. Här finns även bakgrundsfrågor om arbete och utbildning 

2. Enkäten sänds till alla medarbetare i Habilitering Uppsala, Habilitering länet, 
Funktionsstöd och hälsa, Särskild Vård och integration, Infoteket för funktionshinder och 
projekten Närvårdsteamet NPF och SUF-kunskapscentrum.  

4. Enkäten kommer att sändas ut 1g/år i tre år. Den tar 5-10 min att besvara (har prövats 
av medarbetare) 

5. Samtidigt pågår också prövning av blanketten för Mini-HTA i varje verksamhet. När 
någon föreslår att en behandlingsmetod/ produkt ska införas eller utmönstras, ska frågan 
förankras med verksamhetschef.  

Om beslutsunderlaget ska fyllas i kontaktar verksamhetschefen/personen 
mia.pless@lul.se eller helena.karlen.nilsson@lul.se för att personen ska få handledning i 
att fylla i blanketten. Både blankett och handledning utvärderas. 

Bilaga 2, sd 2(3) 
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PICO är en akronym för att skapa en tydlig och sökbar fråga när man vill föreslå att 
verksamheten ska införa eller utmönstra en behandlingsmetod/produkt. 

P – Population. Vilka patienter/närstående; vuxna, barn 

I – Intervention. Vilken insats/ metod/ åtgärd/ produkt gäller det? 

C - Vad du vill att metoden/insatsen/åtgärden jämförs med?  

O - Vilket utfall vill du titta på? 

 

Varje fråga ska alltså innehålla information om åtminstone Population, Intervention, 
Outcome/Utfall.  

Det är inte alltid frågan innehåller en Comparison/Jämförelse med en annan metod/ 
produkt. 

 Exempel på fråga är:  ”Finns det evidens för att goda matvanor och motion (=I) ger 
viktnedgång och ökad hälsa (=O) hos barn med fetma (=P)? 

 




