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Medicinsk teknologivurdering (MTV) 
Den danske definition af MTV: 

 

En alsidig, systematisk vurdering af forudsætningerne for  

og konsekvenserne af at anvende medicinsk teknologi  

 

Medicinsk Teknologi 

•Lægemidler 

•medicinsk udstyr og apparatur 

•medicinske procedurer 

• pleje 

• forebyggelse  

• omkringliggende organisation.  
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Teknologi 

Økonomi 
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Systematisk gennemgang af evidens 

Systematisk analyse af data 

Sundhedsstyrelsen (2007) 

Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering 



Medicinsk teknologivurdering (MTV) 
Hvilke typer beslutningsgrundlag er i sig selv ikke en MTV? 

 

• Beskrivelser som kun medtager studier, som viser positiv effekt.  

• Beskrivelse af 12 patienter, som mener at behandlingen har virket. 

• Udsagn fra 5 medarbejdere, som synes, at teknologien giver bedre arbejdsdage. 

• Citat fra en ekspert som vurderer, at teknologien forebygger 600 indlæggelser per år. 4 
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MTV - formål 

• At fremlægge viden for beslutningstagere i sundhedspolitik og klinisk praksis inden 
der træffes beslutning om indførelse af en ny teknologi 

• Ikke en beslutning i sig selv, men et grundlag for beslutninger 

• Bygge bro mellem videnskab og praksis 
6 6 



 

• Mini-MTV er et skema/checkliste med en række spørgsmål om forudsætninger for og 
konsekvenser af at anvende en specifik medicinsk teknologi i behandling af en specifik 
patientgruppe på et specifikt sygehus 
 

• Baseret på en systematisk litteraturgennemgang 
 

• Anvendt som grundlag for beslutningstagen 7 

• Forslagsstilleren? 

• Formål med og indhold i forslaget? 

Teknologi Patientforhold  Organisation Økonomi 

Mini-MTV: 

MTV som ramme for indførelse af ny teknologi: Mini-MTV 
 



Hvornår udarbejdes mini-MTV på sygehusene?  
Hospitaler 

• OUH:  

– Obligatorisk: I ansøgninger til direktionen om finansiering af nye behandlinger 

– Når kliniske afdelinger tager beslutning om indførelse af nye behandlinger  

• Glostrup Hospital: Godkendelsesprocedure for nye behandlinger og særydelser 

• Århus Universitetshospital 

• Rigshospitalet: Alle nye behandlinger skal godkendes (mini-MTV fremlægges) 

 

Regionalt: 

• Region Syddanmark: Ansøgning om betaling for særlig dyr medicin 

• Region Hovedstaden: Nye behandlinger (mini-MTV) fremlægges for regionsrådet 

• Region Midtjylland 
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Spørgsmål om teknologi  
Spm. 1:  Hvilke behandlinger erstatter forslaget? 

Spm. 2. Er der foretaget litteraturstudie? 

  Referencer og styrke af evidens ? 

Spm. 3  Effekten af forslaget på patienterne helbred?  

 (mortalitet, morbiditet, funktionsevne, helbredsrelateret livskvalitet, smerte) 

Spm. 4 Anbefalet af Sundhedsstyrelsen eller lægevidenskabeligt selskab? 

Spm. 6:  Risici, bivirkninger? 
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Gode råd: 

•  Bør baseres på systematisk litteraturgennemgang eller eksisterende review 

•  Evidens: Angiv evidensniveau for det centrale element 

•  Præcis beskrivelse af effekten for patienterne:  

– Opnået reduktion i absolut og relativ risiko 

– Responsrate 

– Varighed af effekten 
• Hvad siger referencerne om bivirkninger? 

 

(Pubmed, Cochrane,  

 Embase, Cinahl) 



Spørgsmål om patientforhold  

 

• Spm. 7. Effekt på patientens oplevelse af behandlingen? 

 

• Spm. 8 Særlige etiske eller psykologiske overvejelser? 

 

• Spm. 9. Effekt på patienternes sociale eller beskæftigelsesmæssige situation? 
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Gode råd: 

 

•  Baseret på den videnskabelige litteratur eller erfaringer fra klinikken 

 

•  Hvordan oplever patienterne behandlingsforløbet og effekten? 

 



Spørgsmål om organisation 

• Spm. 10.  Konsekvenser for personalet mht. information, uddannelse, miljø? 
 

• Spm. 11. Vil andre afdelinger/servicefunktioner blive påvirket? 
 

• Spm. 12. Påvirkes samarbejde med andre sygehuse, kommuner, prak. Læger? 
 

• Spm. 13. Er forslaget taget i brug andre steder i Danmark eller udlandet?  
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Gode råd: 

 

• Hvilke afdelinger bliver påvirket? Bør med i besvarelse af MTV-spørgsmål 

  

• Grundlag: Typisk erfaringer fra klinikken, andre sygehuse 

  

• Økonomiske konsekvenser skal medregnes af f.eks. uddannelse, lokaleændringer 



Spørgsmål om økonomi 
• Skema 1  Har forslaget været i høring hos involverede afdelinger? 

• Skema 2-3 Udgifter der kommer til eller udgifter der falder bort? 

• Skema 4-7 Ændringer i normering? (personalegr., normering) 

• Skema 8-10.  Aktivitet der kommer til/ falder bort = DRG-værdi af forslaget 
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Gode råd: 

• Hvilke afdelinger bliver påvirket? 

•  

• Grundlag: Typisk erfaringer fra klinikken, skøn   



Spørgsmål om økonomi 
 

Bemærk: 

1. Perspektivet i OUHs mini-MTV er sygehuset – snævert 

– Udgifter – DRG-indtægter 

– Dvs. en Business case 

– IKKE: Samfundsøkonomisk cost-effectiveness, cost-utility analyse 

 

2.  Alle typer af ressourceforbrug på sygehuset skal medregnes: 

– Medicin 

– Devices 

– Investeringer 

– Afledt personaleforbrug – merforbrug eller besparelser 

– Ændring i ambulante besøg, indlæggelser  – baseret på kliniske studier 

 

 

 
  

 

14 



Litteratursøgning og -vurdering 

1. Lav systematisk litteratursøgning 

– Søgeord, databaser, studietyper 
 

2. Sorterer artiklerne 

– Inklusionskriterier: Fx: RCT af VAC ved diabetiske fodsår 

– Flere reviewere – lav strategi for uenighed: 
 

3. Brug checklister til at vurdere artiklers kvalitet  

– Dansk oversættelse af CASP: http://www.ouh.dk/wm194967 

– Er undersøgelsens resultater valide?  

– Hvad viser resultaterne? 

– Kan resultaterne overføres til din egen praksis? 
 

4.  Angiv evidensniveau 
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SST (2007) Håndbog for medicinsk teknologivurdering  

http://www.ouh.dk/wm194967


Hvordan udarbejdes en mini-MTV? 

Første møde Hvilke personallegrupper skal deltage? 

Hvilke afdelinger skal deltage? 

Hvad er formålet med teknologien? 

Hvad er de primære outcomes? 

Hvad er der relevante alternativer? 

Opgave Systematisk litteratursøgning 

Læsnig og vurdering af litteratur 

Andet møde Præsentation af effectiveness data/evidence  

Andre alternativer 

Tredje møde Diskussion af  organisatoriske effekter 

Diskussion af økonomi 

Beskrivelse af patientforløb  

Data, priser? 

Opgave: 

 

Beskrivelse af organisatoriske og  

økonomiske effekter   

Fjerde møde  

Diskussion af resultater og usikkerhed  

16 

Fremsend mini-MTV 

STOP? 

STOP? 



 
Europæisk interviewundersøgelse 

- 51 sygehusledere fra 9 lande 
- “Hvilke informationer er mest relevant, når du skal tage stilling til en ny behandling?  

www.adhophta.eu 17 

Domain No. of respondents Proportion 

D1: Health problem 12 23% 
D2: Content of treatment 1 2% 
D3: Clinical effectiveness 38 72% 
D4: Safety 20 38% 
D5: Economics 39 74% 
D6: Ethics 2 4% 
D7: Organisational aspects 11 21% 
D8: Social aspects 1 2% 
D9: Legal aspects 1 2% 
D10: Political and strategical aspects 10 19% 
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Preceding assessment: 

• Is the technology and the organization matured? 

Multidisciplinary assessment (domains): 

 

1. Health problem and characteristics of the application   

 

2. Safety  

3. Clinical effectiveness  

4. Patient perspectives 

5. Economic aspects   

6. Organisational aspects  

 

7. Socio-cultural, ethical and legal aspects 

Transferability  

assessment: 

• Cross-border 

• Scalability 

• Generalizability 

 
 

 

 

 

MTV som ramme for studier af ny teknologi 
 

STEP 1: 

STEP 2: STEP 3: 
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Preceding assessment: 

• Is the technology and the organization matured? 

Multidisciplinary assessment (domains): 

 

1. Health problem and characteristics of the application   

 

2. Safety  

3. Clinical effectiveness  

4. Patient perspectives 

5. Economic aspects   

6. Organisational aspects  

 

7. Socio-cultural, ethical and legal aspects 

Transferability  

assessment: 

• Cross-border 

• Scalability 

• Generalizability 

 
 

 

 

 

3. The three steps 

STEP 1: 

STEP 2: STEP 3: 



Domain Topics 

1. Health problem and application  Health problem of individuals  

 Description of the application 

2. Safety  Clinical safety  

 Technical safety (technical reliability) 

3. Clinical effectiveness  Effects on mortality, morbidity, QoL,… 

 Behavioural outcomes (e.g., exercise) 

 Utilization of health services  

4. Patient perspectives  Satisfaction and acceptance 

 Access and accessibility  

 Empowerment, self-efficacy 

5. Economic aspects Economic evaluation: Programme costs and effects  

Business case: Expenditures and revenue per year 

6. Organizational aspects  Process  

 Structure  

 Culture – perception of staff  

 Management   

7. Socio-cultural, ethical and legal 

aspects 

 Ethical, legal and social issues 



 
 

 
Metode: Kohorte (n=96) sammenligning med historisk kohorte (n=282) 

Domæne Effekt 

Sikkerhed: 6 genindlæggelser (fx hudproblem) 

Klinisk:  Samme udvikling i børnenes vægt 

Patient: Livslinje til experter, styrket 
egenomsorgsevne 

Organisation: God kontakt til forældrene 

Økonomi: Udgift til telemedicin:                        5.200 kr 
Samlet reduktion i omkostninger: 15.700 kr. 

Eksempel:  Hjemmemonitorering af præmature børn 
 
 

Holm et al (2018) Growth…. 
 
Holm et al. (2019) Parent perspectives 
 
Rasmussen et al. (2019) Costs… 



Example:  
Telemedicinsk behandling af patienter med diabetiske fodsår 

 

• Telemedicinsk intervention: 

– En digital sårjournal: ‘pleje.net’ 

– Kommunikation mellem hjemmesygelejerske og hospitalsspecialister 

– Hjemmeplejerske kan uploade billeder og information 

– Kompetenceudvikling af hjemmesygeplejersker 



 

 

• D2: Safety 

• D3: Clinical effectiveness  

 

          

• D4: Patient perspectives      

  

              

• D5: Economic aspects  

 

 

 

• D6: Organisational aspects  

Example:  
Telemedicinsk behandling af patienter med diabetiske fodsår 

 

Questionnaire Survey  with hospital and 
municipality staff (n=418) 

Design: RCT 
(n = 374) 

Healing rate 

Amputation 

Mortality 

Investments in TM 

Running costs of T 

Number of admissions 

Number of outpatient visits 

Number of home care nurse visits 

GP visits 

Questionnaire survey with 383 patients 
from Copenhagen 

Uptime, break downs, interviews 
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Sikkerhed og klinisk effekt 

 

• Telemedicine and control groups similar at baseline. 

Telemonitoring (193) Control (181) P-value 

Healing 138 (72 %)  133 (73 %)  P=0.42 

Amputation 21 (11 %) 26 (14 %) P=0.59 

Mortality * 8 (4%) 1 (0.5%) p=0,0001 

* Related to severe comorbidity 
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Økonomi 

Item   

Investment: Telemedicine 197 € 

Running costs: Telemedicine 148 € 

Hospital admissions - 2944 € 

Outpatient visits (hospital) - 930 € 

Homecare nurse 117 € 

General practitioner 23 € 

Total - 3389 € 



Take Home Message 

1. MTV/HTA tilgangen er kendt på hospitalerne/Regionerne 
 

2. Klinisk effekt og økonomi er afgørende, men: 
 

3. Patientoplevelsen bør med i vurderingen af teknologi 
• Tilfredshed 
• Tryghed 
• Egenomsorgsevne 

 
4. Organisatoriske/personalemæssige effekter bør med i vurderingen 

• Tidsforbrug 
• Opgaveflytning 
• Belastning af personale 

 
 



- Læs mere på www.cimt.dk 
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