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Bakgrunn 
Med bakgrunn i styringsdokument til helseforetakene for 2003 vedtok Helse Vest RHF å 
nedsette en prosjektgruppe som skulle vurdere patologitjenesten i regionen.  
 
Formålet med prosjektet var å utarbeide forslag til en plan for patologitjenestene i 
helseregionen med forslag til implementering. Planen skulle sikre helseforetakene nødvendige 
patologitjenester og en god ressursutnyttelse i regionen. 
 
Prosjektgruppen ble gitt følgende mandat: 
 
Patologitjenester er viktig som ledd i diagnostisering og behandling, og det vil antakelig være 
et økende behov for tjenesten. I dag har vi patologiske avdelinger i Helse Bergen og i Helse 
Stavanger. Tjenesten er under oppbygging i Helse Førde og i Helse Fonna. I tillegg kjøpes 
omfattende patologitjenester fra laboratorier på Østlandet.  
 
Det må være basistjenester for patologi i alle helseforetakene. Tilstedeværelse av patolog i 
kliniske team er viktig. Med den spesialisering som er i faget vil det imidlertid ikke være 
aktuelt å bygge opp komplette patologitjenester i hvert helseforetak. Det må foretas en 
funksjons- og oppgavefordeling. 
 
Prosjektgruppen bes utrede og fremme forslag om: 
 

 hva som bør være basistjenester i hvert av helseforetakene 
 hva som kan gjøres for å unngå at de minste miljøene blir for sårbare 
 hvordan tjenester utover basistjenester bør fordeles og organiseres  
 bruk av private laboratorier i hvilket omfang og for hvilke tjenester 
 hvilke tiltak er nødvendige for å gjennomføre forslagene 

 
Patologitjenester i regionen er dels utredet tidligere, og det arbeid som er gjort bør 
gjennomgås som grunnlag for videre oppfølging.  
 
I tillegg til mandatet vedtok gruppen å utrede rekruttering og utdanning av spesialister i 
patologifaget.  
 
Prosjektgruppen leverte sin rapport i februar 2004. Rapporten følger vedlagt.  
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Planen har vært til styrebehandling i helseforetakene, og sak legges nå fram for styret.  
 
Kommentarer 
 
1. Prosjektgruppens rapport – anbefalinger 
 
Gruppen har vurdert behovet for tjenester og hvordan tjenesten i regionen bør utbygges for å 
sikre god kvalitet på tilbudet. 
 
Gruppen forventer at antall prøver innen dette fagområdet fortsatt vil øke, bl.a. med 
utgangspunkt en forventet kraftig økning i antall krefttilfeller. 
 
Gruppen mener at patologitjenester er et svært viktig ledd i diagnostisering og behandling.  
Gruppen er av den oppfatning at større sykehusenheter ikke kan drives forsvarlig uten nærhet 
til patologitjenester. Personlig kontakt og formelle diagnostiske møter er like viktig som 
skriftlige rapporter fra patologene. Telepatologi kan ikke erstatte dette, men i større grad 
brukes i fagnettverk med samarbeid, kvalitetssikring og undervisning som hovedelementer. 
Nærhet til patologi kan sikre bedre kvalitet og raskere svar på prøver. På bakgrunn av dette er 
prosjektgruppen av den oppfatning at det må være basistjenester for patologi i alle 
helseforetak. 
 
Med basistjenester mener gruppen all tjeneste innen patologifaget med unntak av 
gynekologisk cytologi (celleprøver) og molekylærpatologi (forklare sykdomsmekanismene 
ved celleendring). Disse siste prøvene bør bare foretas i Helse Bergen og Helse Stavanger. I 
tillegg bør fortsatt diagnostisering av sarkomer (ondartet svulst som utgår fra bindevev, brusk, 
benvev) bare foretas i Helse Bergen. 
 
Basistjenestene inkluderer autopsi (obduksjon) - og biopsidiagnostikk (prøvetaking av 
personer) med lokal tilgang til spesialundersøkelser inklusive immunhistokjemi (påvise 
bestemte stoffer i vevssnitt). Cytologi bør bygges ut med særlig vekt på finnåls aspirasjons 
cytologi (punksjonscytologi – innstikk med nål og utsuging av vevsprøve).  
 
Forslaget innebærer en utbygging av patologitjenester i Helse Førde og Helse Fonna i tråd 
med tidligere føringer bl.a. i Regional helseplan (2001-2004). Gruppen er imidlertid delt i 
synet på organisering av tjenesten i Helse Fonna. Ett mindretall har foreslått at Helse 
Stavanger får ansvar for å drive tjenesten i Helse Fonna også, mens flertallet går inn 
etablering av en egen enhet i Helse Fonna. 
 
Uansett valg av modell forutsetter utbyggingen av avdelingene i Helse Bergen og Helse 
Stavanger kan understøtte og bistå de to mindre enhetene. 
 
Det vil også si at forholdene må legges til rette for at Bergen og Stavanger kan ta i mot økt 
mengde forespørsler fra Førde og Haugesund (bl.a. innen gynekologisk cytologi og 
molekylærpatologi), og for å kunne fungere som en støtte for de avdelinger som er under 
oppbygging. Dette innebærer opprettelse av nye overlegestillinger i Bergen og i Stavanger. 
 
I norsk sammenheng vil avdelingene i Førde og Haugesund være å anse som mellomstore 
avdelinger. De vil likevel være sårbare for sykefravær, permisjoner og rekruttering. Bruk av 
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bl.a. samarbeidsavtaler med større avdelinger og telepatologi vil kunne forebygge sårbarhet 
for de to mindre avdelingene.   
  
Prosjektet har vurdert samarbeidsformer mellom avdelingene og fremmet flere forslag til 
hvordan avdelingene kan jobbe tettere bl.a. gjennom fagnettverk, bruk av telepatologi og 
faggrupper.  
 
Det er gruppens oppfatning at den samlede patologiservice i Helse Vest bør utbygges slik at 
sykehusavdelingene kan ta hånd om all diagnostikk innenfor helseregionen. Det vil etter 
gruppens oppfatning styrke kvaliteten på tjenesten. 
 
Oppbygging av enhetene i Førde og Fonna vil muliggjøre hjemhenting av hoveddelen av de 
prøvene som i dag sendes ut av regionen. Hjemhenting vil også være nødvendig for å gi disse 
enhetene et tilstrekkelig antall prøver og dermed gi grunnlag for god kvalitet og 
ressursutnyttelse ved disse enhetene. Utgifter ved kjøp av tjenester utenfor regionen tilsvarer i 
dag ca. 6 overlegestillinger. 
 
Gruppen har anslått at det er behov for 14 nye stillinger i regionen for å kunne bygge ut 
basistjenester ved alle fire helseforetakene fordelt på: 
 
Helse Førde   3 overlegestillinger  1 assistentleger  (1 overlegestilling besatt) 
Helse Fonna  6 overlegestillinger 2 assistentleger 
Helse Bergen   1 overlegestilling 
Helse Stavanger 1 overlegestilling  
 
Det vil gi regionen 41 spesialistårsverk (ass.lege telles som 0,5 årsverk). Dette gir et noe lavt 
antall stillinger i forhold til tidligere normering der en beregner ca. en patolog pr. 20- 25000 
innbygger (jf. pkt. 4 i rapporten). Dette anses imidlertid ikke realistisk i første omgang.  
 
I tillegg må avdelingene i Helse Fonna og Helse Førde bygges ut med bioingeniører, it-
medarbeidere, og obduksjonslaboranter. Dette er i gang i Helse Førde. 
 
Prosjektgruppen har vurdert rekrutteringsbehovet i regionen og antar at tilgangen på 
spesialister i patologifaget vil være rimelig god videre framover.  
 
 
2. Uttalelser fra helseforetakene: 
 
Helseforetakene har gjort følgende styrevedtak under sin behandling av Plan for 
patologitjenester i Helse Vest – 2004: 
 
Helse Førde HF 

Styret sluttar seg til dei hovedkonklusjonar som kjem fram i rapporten og finn at den 
gjev eit godt grunnlag for vidare utvikling av patologitenestene i Helse Vest. 

 
Helse Bergen HF 

1 Styret i Helse Bergen slutter seg til plan for patologitjenester i Helse Vest. 
2 Styret i Helse Bergen ønsker at administrasjonen for ettertiden inkluderer en 

analyse av de økonomiske konsekvensene i denne type saker.  
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Helse Fonna HF 
1. Helse Fonna HF slutter seg til ”Plan for patologitjenester i Helse Vest”, 

rapport fra en prosjektgruppe. 
 
2. For at Helse Fonna HF skal kunne gi det tilbudet i Haugesund som planen 

skisserer, arbeides det videre etter følgende føringer: 
 Utbygging av telepatalogi videreføres etter oppsatt plan 
 Planleggingen av patologitjenesten startes etter at basispersonell for 

telepatologi (bio-ingeniør) er tilstede og kan delta i prosjektet. 
 Øvrig bistand til oppbygging/planlegging av patologitjenesten skjer på faglig 

konsulentbasis, særlig når det gjelder patolog (legespesialist). 
 Det utarbeides kostnadsoverslag for oppbyggingen av fullverdig 

patologitjeneste.  
 Kostnadsoverslaget bygger på det areal som avsettes for patologi ved 

utarbeiding av generalplanen.  
 Styret får egen sak for det totale investeringsbehov. 

 
Helse Stavanger HF 
Helse Stavanger skal behandle planen på sitt styremøte 10.05.04. Vedtak vil bli ettersendt. 
 
3. Oppsummering 
 
Prosjektgruppen har foretatt en vurdering av hvordan patologitjenesten bør utvikles i regionen 
i tråd med mandatet.  
 
Behovet for basistjenester i alle helseforetakene understøttes samtidig som det gis en 
avgrensning av hvilke tjenester som ikke bør ytes i alle helseforetakene. 
 
For å unngå at de minste miljøene blir for sårbare må det etableres et nærmere samarbeid 
mellom de fire foretakene innen fagområdet patologi, jfr samarbeidsavtale mellom Helse 
Bergen HF og Helse Førde HF. 
 
Det bør etableres tilsvarende samarbeid mellom Helse Fonna HF og Helse Stavanger HF. 
 
Det må i tillegg etableres nettverk mellom alle enhetene. 
 
Utbygging av enhetene i Helse Førde og Helse Fonna vil muliggjøre hjemhenting av 
hoveddelen av prøvene som i dag sendes ut av regionen. Det vil også være en viktig 
forutsetning for et tilstrekkelig volum på tjenestene ved disse enhetene. 
 
Gjennomføring av forslagene i planen vil innebære behov for flere stillinger primært i Helse 
Førde og Helse Fonna. Dette kan i stor grad finansieres ved at prøver som i dag sendes til 
private aktører analyseres lokalt. Totalt tilsvarer denne kostnaden ca. 6 overlegestillinger. Det 
vil utover dette være et økende behov for patologitjenester bl.a. som følge av en forventet 
sterk økning av antall krefttilfeller. 
 
Kostnader ved utbygging av patologiavdelingen i Helse Førde er lagt inn i budsjetterte 
driftskostnader av Påbygg 2000 ved Førde sentralsjukehus. Samlede økte årlige driftsutgifter 
er der beregnet til ca. 4 millioner kroner. 
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For fremtiden må analyse av økonomisk konsekvenser av foreslåtte tiltak være en del av 
utredningsarbeidet.   
 
Det vurderes som realistisk å rekruttere til de aktuelle stillingene. Et nært samarbeid mellom 
enhetene om direkte bistand og utdanningsopplegg er imidlertid nødvendig. 
 
 
Forslag til vedtak 
 

 
Styret i Helse Vest RHF slutter seg til forslag til plan for patologitjenester i Helse 
Vest med følgende presiseringer: 

 
a. Det utvikles egne patologienheter i alle fire helseforetakene. 
b. Enhetene i Helse Førde og i Helse Fonna utvikles i nært samarbeid med 

henholdsvis avdelingene i Helse Bergen og Helse Stavanger 
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