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Fråga som önskas studeras? utvärdera e-OPRA neuromuskuloskeletära 
proteser (sk ʺrobotarmarʺ) 

Från vem kommer frågan? Verksamhetschef 

 - Namn Carina Reinholdt 

 - Telefon 0700852612 

 - E-post carina.reinholdt@vgregion.se 

Förtydliga din fråga genom att tänka PICO - P 
= Population/problem - vilka patienter, 
vuxna, barn etc. 

vuxna individer som fått traumatiska 
amputationer genom humerus eller 
underarmen, unilateralt eller bilateralt 

Förtydliga din fråga genom att tänka PICO - I 
= Intervention - vilken åtgärd gäller det? 

försörjning med neuromuskuloskeletär protes 
e-OPRA 

Förtydliga din fråga genom att tänka PICO - C 
= Comparison - vad vill du jämföra med? 
Standardbehandling, ingen behandling etc. 

jmf med andra nya liknande proteser, med 
elektrodimplantat samt mot standardmetod 
myoelektriska proteser och mot andra 
behandlingar i rekonstruktiv kirurgi vid 
amputationer  

Förtydliga din fråga genom att tänka PICO - O 
= Outcome - vilket utfall vill du titta på? 

funktion, greppförmåga, kraft, sensibilitet, 
kontroll vid rörelse, kyla, elektromagnetisk 
störning etc 

Vad avser förslaget? Behandling 

Är teknologin: Ännu ej införd 

Avser förslaget: Införande av ny metod 

Avser förslaget: den första ʺhjärnstyrdaʺv protesen gjordes på 
Sahlgrenska för 9 år sedan, och många andra 
har gjorts i andra länder sedan dess. Hos oss är 
detta fortfarande forskning men vi vill jämföra 
oss med andra system i första hand och i 



andra hand överväga om ordnat införande då 
internationell efterfrågan finns 

Frågeställningar som kan underlätta vid 
beslut - Vid läkemedel - är det ett registrerat 
läkemedel? 

Nej 

Frågeställningar som kan underlätta vid 
beslut - Avser frågan apparatur/utrustning - 
är den CE-godkänd? 

Ja 

Frågeställningar som kan underlätta vid 
beslut - Finns aktuella Nationella Riktlinjer 
eller är sådan på väg? 

Nej 

Frågeställningar som kan underlätta vid 
beslut - Finns SBU-rapport? 

Nej 

Frågeställningar som kan underlätta vid 
beslut - För att det ska vara meningsfullt att 
göra en HTA-rapport måste det finnas 
kontrollerade studier publicerade, dock ej 
nödvändigt randomiserade. Finns det sådana 
publicerade studier? 

Ja 
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Vilken är den potentiella patientnyttan med 
aktuell teknik/metod (såsom bättre 
överlevnad och/eller livskvalitet)? 

Livskvaliteten höjs vid användningen av dessa 
proteser , då patienten kan utföra fler 
aktiviteter i dagligt liv, fritid och arbete. 
¨Sedvanliga hylsproteser sitter dåligt och skav 
eller lossning förekommer ofta, varvid 
patienten inte kan använda bimanuella grepp 
och vardagen försvåras. 

Vilket beslut kommer att påverkas av 
rapporten? 

ansökan om ordnat införande  

Berkäknas denna teknologi (metod, teknik, 
indikation, implantat, apparatur etc) kosta 
mer än 1 Mkr? 

Nej 

Jag har verksamhetschefens godkännande att 
nominera denna fråga och har som 
frågeställare läst igenom ovanstående och 
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