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Bakgrunn: 
På oppdrag av Helse Vest har Program for helseøkonomi i Bergen (HEB) gjennomført en 
kostnadsnytteanalyse av patologitjenesten i Helse Vest, knyttet til oppretting av patologi-
avdelinger i Helse Førde og Helse Fonna. Oppdraget er dokumentert i rapporten 
"Kostnadsnytteanalyse av patologitjenesten i Helse Vest". I dette notatet oppsummeres de 
viktigste funnene i rapporten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 1



Innledning 
Patologitjenesten i Helse Vest er utredet i (1). Formålet med utredningen var å utarbeide 
et forslag til plan for patologitjenesten i helseregionen. Planen inkluderer opprettelse av 
en patologiavdeling (som allerede er påbegynt) i Helse Førde og (påtenkt) Helse Fonna. 
Målene er å sikre helseforetakene nødvendige patologitjenester og en god ressurs-
utnyttelse i regionen.  
 
En kostnadsnytteanalyse av patologitjenesten i Helse Vest er gjennomført i (2). Formålet 
er å fastslå hvorvidt opprettelse av egne patologitjenester i Helse Førde og Helse Fonna, 
slik de er beskrevet i plan for patologitjeneste i Helse Vest, er samfunnsøkonomisk 
lønnsomt.  
 
En fullstendig kostnadsnytteanalyse krever et omfattende datagrunnlag. Gitt det data-
grunnlag og tidsrom som har vært stilt til disposisjon, har det vært umulig å kvantifisere 
enkelte forhold ved prosjektet. Kostnadsnytteanalysen er derfor forenklet i forhold til hva 
som er det ideelle. De viktigste forenklingene består i at eventuelle nytteeffekter knyttet 
til endringer i kvalitet og tidsbruk ikke er kvantifisert. Konklusjonene i rapporten må ses i 
henhold til dette.  
 
En kostnadsnytteanalyse kan sammenlignes med en bedriftsøkonomisk lønnsomhets-
analyse. Det viktigste skillet knytter seg til hvilket lønnsomhetskriterium som legges til 
grunn. I bedriftsøkonomiske analyser av lønnsomhet, blir prosjekt og investeringer 
vurdert med utgangspunkt i bedriftens kostnader og dens forventede inntjening. I 
samfunnsøkonomiske analyser er perspektivet videre, i det alle relevante effekter på kort 
og langt sikt for hele samfunnet inkluderes i analysen. På denne måten inkluderes 
kostnader og gevinster som ikke tas med i bedriftsøkonomiske kalkyler. Verdsettingen av 
kostnader og gevinster kan også være forskjellig. Dermed kan en få tilfeller hvor det er 
avvik mellom samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk lønnsomhet av et og samme 
prosjekt.  
 

Nytteeffekter  
Nytteeffekter ved prosjektene er kvantifisert som de eventuelle besparelser samfunnet får 
ved å utføre analysene av patologiprøvene i offentlige laboratorium versus det å la private 
laboratorium utføre jobben.  
 
Ut fra prøvetall gjengitt i (1) og produksjonstall fra Laboratorium for Patologi AS i 2003 
har vi brutt ned vevs- og celleprøvene etter takskoder for private laboratorium i 2004. De 
estimerte utgiftene til private laboratorium for Helse Vest er gjengitt i Tabell 1. 
  
Fra en bedriftsøkonomisk synsvinkel vil en hjemhenting av denne prøvemassen gi en 
merinntekt på om lag 5,5 millioner kroner. Fra en samfunnsøkonomisk synsvinkel er det 
irrelevant om private eller offentlige laboratorium bearbeider disse prøvene, enn så lenge 
kostnadene (estimert ved refusjonssatsene) er de samme. Mao. er den samfunns-
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økonomiske nyttet lik null hvis refusjonene som gis fra Rikstrygdeverket for prøve-
mengden er de samme for private og offentlige laboratorium.  
 
Takstene for offentlige og private laboratorier er forskjellig, hvor de offentlige takstene er 
mer detaljert. Derfor er takstene vanskelig å sammenligne. For noen av takstgruppene kan 
det se ut som om det gies en høyere refusjon for offentlige laboratorium enn for de 
private. Mao. kan det tenkes at hvis offentlige laboratorium utfører arbeidet, vil det 
utløses høyere refusjon enn hvis private laboratorium hadde utført arbeidet. På den annen 
side er det de samme prøvene vi her snakker om. Forskjellen kan dermed ikke være altfor 
stor. Vi antar derfor at kostnadene knyttet til bearbeiding av prøvevolumet er det samme 
for offentlige som for private laboratorium, dvs. nytteelementet er lik null. 
 
Tabell 1 oppsummerer de kvantifiserte nytteeffektene ved å opprette patologiavdelinger i 
Helse Førde og Helse Fonna slik de er beskrevet i plan for patologitjenester i Helse Vest.  
 
 Helse Førde  Helse Fonna 

Utgifter til private laboratorium 3 312 364 2 248 645 

Total (Fra et samfunnsøkonomisk synspunkt) 0 0 

Total (Fra et bedriftsøkonomisk synspunkt) 3 312 364  2 248 645 

Tabell 1. Oppsummert nytte Helse Førde og Helse Fonna 
 

Kostnader 
Kostnadene er beregnet som merkostnadene knyttet til etablering og drift av patologi-
avdelingene. De merkostnadene som det tas hensyn til er  
 kostnader knyttet til investeringer i medisinsk teknisk utstyr og bygningsmasse,  
 drifts- og vedlikeholdskostnader,  
 lønnskostnader og  
 reise- og tidskostnader knyttet til mindretallet alternativ for organisering av 

patologitjenesten i Helse Fonna. 
 
Kostnadene er vurdert ut fra en samfunnsøkonomisk synsvinkel. Dvs. kostnaden ved å 
bruke en ressurs er satt lik verdien av ressursinnsatsen i beste alternative anvendelse (3).  
 
Tabell 2 oppsummerer merkostnadene ved å opprette patologiavdelinger i Helse Førde og 
Helse Fonna. For Helse Fonna er merkostnadene beregnet både for flertallets og 
mindretallet forslag, jf. (1).  
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| 
Helse Fonna Merkostnader Helse Førde  

Flertallets forslag Mindretallets forslag 
Bygningsmasse 

Alternativkostnad areal 

Medisinsk teknisk utstyr 

Lønnskostnader 

Drift 

Reisekostnader 

1 660 986 

2 840 629 

1 403 483 

5 747 331 

1 000 000 

0 

814 629 

1 512 000 

809 923 

7 696 674 

520 113  

0 

814 629 

1 512 000 

809 923 

6 372 031 

0 

201 020 

Merkostnader 12 652 429 11 353 339 9 709 423 

Skattefinansieringskostnad 2 245 261 2 117 866 Ikke beregnet 

Merkostnader ink. skatte-
finansieringskostnad 

14 897 690 13 471 205  

Tabell 2. Merkostnader knyttet til patologiavdelinger i Helse Førde og i Helse Fonna. 

 

Konklusjoner 
Vi finner at en oppretting av patologiavdelinger i Helse Førde og Helse Fonna ikke er 
samfunnsøkonomisk lønnsomt. Ett forbehold ved denne konklusjonen er imidlertid at det 
ikke har vært mulig å tallfeste eventuelle nytteeffekter knyttet til endringer i kvalitet og 
tidsbruk. Disse nyttekomponentene kan være betydelig, uten at vi kan si noe om 
størrelsesordenen.  
 
Våre analyser viser at lønnskostnadene alene er større enn inntektene ved å tilbakeføre 
prøvevolumet til regionen. Dette tyder på at argumentet om å finansiere kostnadene ved å 
tilbakeføre prøvevolum til Helse Vest, ikke er holdbart. 
 
Ett av formålene med (2) har vært å illustrere hvordan en kostnadsnytteanalyse skal 
gjennomføres. Vi har derfor valgt å inkludere mindretallets forslag til implementering av 
en felles patologiavdeling mellom Helse Stavanger og Helse Fonna. Datagrunnlaget ved 
dette alternativet er imidlertid så mangelfullt at denne delen av analysen kun bør brukes i 
veiledningshensyn.  
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