
INNLEDNING

Laboratorietjenester og radiologiske undersøkelser er en
del av spesialisthelsetjenesten, med finansiering over
statsbudsjettet. NAV yter stønad til de undersøkelsene
som utføres ved private institusjoner og offentlige syke-
hus. Refusjonssystemet fungerer slik at laboratorieprøver
og radiologiske undersøkelser av henviste pasienter fra
primærhelsetjenesten refunderes gjennom Folketrygden
etter faste takster per konsultasjon eller undersøkelse
(Brandtzæg og Ellingsen, 2004).1

Over lengre tid har det vært en kraftig vekst i utgiftene
til disse tjenestene. Vi finner et fall i utgiftene fra rundt
oktober 2005 som skyldes et tiltak hvor blant annet tak-
stene ble halvert. Figur 1 og figur 2 fremstiller utgiftene
for henholdsvis laboratorieprøver og radiologiske under-
søkelser.

NAV, og tidligere Rikstrygdeverket, har i to studier
analysert veksten til laboratorier og radiologitjenester
(RTV-rapport 02/062 og kommende NAV-rapport
2/2007). I begge studiene finner vi, etter korrigeringer av
pris- og tiltakseffekter, en underliggende volumvekst for
både laboratorieprøver og radiologiundersøkelser. I NAV-
rapport 2/2007 finner vi i tillegg at den totale ressursbru-
ken, korrigert for innbyggertall, er skjevt fordelt mellom
helseregionene. Analysen viser at antall undersøkelser per
pasientoppmøte over tid øker. Hagen, Iversen og Kittelsen
(2007) finner liknende resultater i en analyse utført på til-
svarende datamateriale. Unntaket er for offentlig radio-
logi, der innholdet på regningene er relativt stabilt over
hele observasjonsperioden.

Denne artikkelen er en oppsummering av en studie
Arbeids- og velferdsdirektoratet har gjort på oppdrag fra
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SAMMENDRAG

Det brukes i dag store ressurser på laboratorieanalyser og radiologiske undersøkelser i spesialisthelsetjenesten. Statens
regnskapsførte utgifter gjennom Folketrygden til private og offentlige laboratorier og radiologi var i 2006 rundt 1,5 mil-
liarder kroner. De siste årene har utgiftene til laboratorieprøver og radiologiske undersøkelser økt kraftig, og vi har obser-
vert en stor volumvekst på området. Vi ser også at det er store regionale forskjeller i ressursbruken, noe som skyldes
ulikt tilbud av private laboratorie- og radiologitjenester i de fem helseregionene.  I denne artikkelen har vi sett på res-
sursbruken i et samfunnsøkonomisk perspektiv og diskutert takstbruk i spesialisthelsetjenesten i forhold til god medi-
sinsk praksis.

Økt bruk av laboratorieprøver og radiologiske
undersøkelser i spesialisthelsetjenesten
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Figur 1: 
Utviklingen i utgiftene til laboratorier, 2000–2006,
tremåneders glidende gjennomsnitt.
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Figur 2: 
Utviklingen i utgiftene til radiologi, 2000–2006,
tremåneders glidende gjennomsnitt.

1 http://www.nav.no/page?id=1073743280 2 http://www.nav.no/page?id=1073743444
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Helse- og omsorgsdepartementet i 2007. Formålet med
artikkelen er å drøfte hva som kan være drivkreftene bak
den observerte utgiftsøkningen over tid. Vi vil diskutere
utgiftsveksten i et samfunnsøkonomisk perspektiv og se
på legens rolle som henviser av laboratorieprøver og pasi-
enter til radiologiske undersøkelser hos spesialisthelsetje-
nesten. Er takstbruken i tråd med god medisinsk praksis,
og hvilke kvalitative faktorer er det som driver volumvek-
sten?

SAMMENDRAG AV RESULTATENE FRA DE 
STATISTISKE ANALYSENE

Analysen av statistikken på laboratorieområdet viser at
aktiviteten for både de offentlige og private virksomhe-
tene vokser jevnt i perioden 2002 til 2006. Aktivitets-
veksten skyldes at det utføres flere undersøkelser og at det
på hver undersøkelse gjøres flere prøver. Dette medfører
en økning i de utbetalte refusjonene til offentlige og pri-
vate laboratorier, som fra første halvår 2002 til tilsvarende
periode i 2006 viser en vekst, korrigert for takstendringer,
på henholdsvis 69 og 43 prosent. Mens noe av denne
utgiftsveksten skyldes økningen i aktiviteten, viser bak-
grunnstall at det i tillegg utføres mer kompliserte, og der-
med mer kostbare analyser. 

Videre finner vi i analysen av utbetalingene til labora-
torieprøver en regional forskjell i ressursbruken per
capita. Denne ulikheten skyldes ulikt tilbud av private
laboratorietjenester i de fem helseregionene. Tilbudet i

helseregionene Helse Øst og Helse Sør er langt bedre
utbygd enn spesielt Helse Midt-Norge og Helse Nord.
Dette tilbudet ser ut til å skape en etterspørsel. Statistikken
viser også at det er liten grad av bevegelse av pasienter
mellom de ulike helseregionene. Men siden de offentlige
laboratoriene står for rundt 80 prosent av den totale labo-
ratorievirksomheten, målt i utbetalte refusjoner, og res-
sursbruken per capita blant de offentlige er jevnt regionalt
fordelt, blir disse regionale skjevhetene relativt små i for-
hold til ressursbruken totalt på området.

Statens utgifter til radiologiske undersøkelser var i 2006
på over en halv milliard kroner. Innen privat radiologi
viser analysen av statistiske data at antall modaliteter per
undersøkelse har økt i omfang fra første halvår 2002 til
2006, mens det innen offentlig radiologi viser seg at antall
koder per regning har vært stabil gjennom hele perioden.

Endringer i finansieringssystemet
Som en oppfølging av St.meld.nr.5 (2003-2004) ble det
foretatt større endringer av takstsystemet for laboratorier
og radiologi fra 1. september 2005 (Ot.prp.nr.5 (2004-
2005), Innst.O.nr.35 (2004-2005)): 

«Formålet med endringene i finansieringsordningen er [..]
at de regionale helseforetakene skal få økt ansvar og bedre
mulighet til å planlegge og prioritere det samlede tilbudet
av laboratorie- og radiologitjenester i egen helseregion.»
(St.prp.nr.1 (2005-2006), Helse- og omsorgsdepartemen-
tet). 

I hovedtrekk ble stykkprisen halvert, og midler tilsvarende
provenyet ble overført til de regionale helseforetakenes
basisbevilgning. Videre måtte de private laboratoriene og
røntgeninstituttene etter 1. september 2005 ha avtaler med
de regionale helseforetakene (RHF) om type prøver og
undersøkelser for å kunne utløse takster fra Folketrygden.3

3 Hvordan RHFene valgte å inngå disse avtalene med de private tilbyderne
varierer fra RHF til RHF. De fleste kontraktene inneholder en volumbe-
grensning knyttet til tilskuddene fra RHFene i løpet av en periode (typisk
ett år). Avtalte volumbegrensninger vil ikke ha virkning på refusjonen fra
Folketrygden. Se Hagen, Iversen & Kittelsen (2007) for en gjennomgang
av RHFenes anbudspraksis.

Hvordan refusjonssystemet fungerer
Refusjonssystemet fungerer slik at legen henviser pasien-
ter til radiologiundersøkelser ved røntgeninstitutter og
laboratorieprøver for analyse til laboratorier.4 Institu-
sjonene utfører undersøkelser og analyser etter rekvisi-
sjonens5 ordlyd og krever refusjon fra NAV etter et pris-
og finansieringssystem fastsatt av Helse- og omsorgsde-
partementet (St.prp. nr. 1 (2006 – 2007), Helse- og
omsorgsdepartementet). 

I praksis fungerer refusjonssystemet slik at institusjo-
nene sender elektroniske regninger til NAV, som kontrol-
lerer innholdet og betaler ut refusjon etter gjeldende pris-
regler. Prisene er regulert av staten ved Helse- og
omsorgsdepartementet i form av forskrifter.6

Laboratoriene sender inn regninger etter et fast takstsy-
stem, mens røntgeninstitusjonene sender inn regninger
etter et kodesystem med tilhørende enhetspris og kostnads-
vekter (NORAKO-kodeverket).7

I tillegg til refusjon fra NAV, mottar de private labora-
toriene og røntgeninstituttene betaling fra RHF. Denne
betalingen er regulert i egne avtaler. De offentlige labora-
torie- og radiologitjenestene blir også delvis finansiert
gjennom RHFenes basisbevilgning.8

4 I tillegg til leger, kan tannlege eller jordmor rekvirere laboratorieunder-
søkelser, og tannleger, manuellterapeut eller kiropraktor kan rekvirere
radiologiundersøkelser.
5 Hvorvidt det bør hete rekvisisjon eller henvisning, tar vi ikke hensyn til
nå, men bruker i det videre rekvisisjon. Imidlertid kommer vi tilbake til
diskusjonen i del 3. Se også RTV-rapport 02/06 for en drøfting av begreps-
bruken.
6 Se http://rundskriv.nav.no/rtv/lpext.dll/forskr/f20001201nr1389?f=tem-
plates&fn=main-j.htm&2.0 for forskrift for offentlige poliklinikker og
http://rundskriv.nav.no/rtv/lpext.dll/forskr/f20030627nr959?f=templa-
tes&fn=main-j.htm&2.0 for forskrift for private laboratorier og røntgen-
institutt.
7 Se Brandtzæg og Ellingsen (2004) for en gjennomgang av NORAKO-
kodeverket.
8 De offentlige virksomhetene utfører analyser og undersøkelser av både
inneliggende og polikliniske pasienter. Analyser og undersøkelser av inne-
liggende pasienter inkluderes ikke av analysen her. Slike undersøkelser
dekkes av overføringer til helseforetakene.
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Data og metode
Denne analysen bruker data for perioden 2002 til og med før-
ste halvår 2006. Kildene er POLK (offentlige poliklinikker,
t.o.m. 2005), LABRØNK (private laboratorier og røntgenin-
stitutt, t.o.m. 2005) og KUHR (Kontroll og Utbetaling av
HelseRefusjoner, alle områder, f.o.m. 2006). Statistikken er
basert på behandlingsdato.

Volum
Volum kan, slik vi ser det, måles på to ulike måter (RTV-rap-
port 02/06). Metode én er å si at én prøve og et radiologibesøk
representerer én regning.9 Metode to er å se på innholdet på
hver regning. Det vil si å registrere hvilke takster som er benyt-
tet innenfor laboratorier og hvilke modaliteter som er utført
innenfor radiologi. Med modaliteter menes de ulike typer
radiologiske undersøkelser som benyttes; tradisjonell røntgen
(RG), ultralyd (UL), magnetisk resonanstomografi (MR) og
computer tomografi (CT). Vår vurdering er at man i analyse-
sammenheng bør benytte begge de omtalte målene på volum.

For laboratorier kan én prøve utløse én regning, men inne-
holde flere takster (som da henspeiler på flere analyser av for
eksempel en blodprøve). Det vil si at laboratoriet med én
prøve kan utløse flere takster som sendes NAV som refu-

sjonskrav. For radiologi utløser i prinsippet et besøk på et
røntgeninstitutt en regning. Hvilke modaliteter som er skrevet
på regningen viser hvilke radiologiske undersøkelser som er
utført på pasienten. For radiologi benytter vi begrepet moda-
litetsregninger for å måle volumet. Det vil for eksempel si at
én undersøkelse som benytter to ulike modaliteter gir to
modalitetsregninger.

Takstglidning
Bruk av takster og modalitetsregninger sier noe om aktivitet,
og vi kan måle endring over tid. For å måle volum og takst-
glidning kan vi beregne antall takster per regning og refusjon
per regning. 

Med takstglidning mener vi endring av takstbruk over tid.
Endringene fanges opp ved å analysere takst- og kodeinnhol-
det i regningene som sendes fra laboratoriene og røntgenin-
stituttene. 

Et eksempel er å telle antall takster og modaliteter på reg-
ningene. Hvis antall takster på hver enkelt regning i gjennom-
snitt øker, indikerer det at innholdet i hver prøve øker i
omfang. Hvis kroner per regning øker, er det en indikator på
at hver undersøkelse blir dyrere. Det vil si at én enkelt under-
søkelse kan ha endret stykkpris eller at innholdet på regning-
ene blir mer omfangsrikt (for eksempel flere modaliteter på
en regning over tid). 

9 Vi teller kun regninger som har refusjon større enn 0 kroner. Dette gjelder
både lab og radiologi. 

Tabell 1: 
Utviklingen innen offentlige laboratorier, første halvår 2002-06. Refusjoner i 1 000 kroner og endringer i prosent.1

Refusjoner Refusjon i 2006-priser Utløste takster Takster Korrigert 
pr regning refusjon 

pr regning

År Kroner Endring Kroner Endring Antall Endring Antall Endring Kroner Endring

2002 511 490 246 538 14 444 127 4,70 80,2
2003 581 775 13,7 280 416 13,7 15 653 203 8,4 4,71 0,3 84,5 5,3
2004 647 595 11,3 312 141 11,3 16 758 997 7,1 4,95 5,0 92,2 9,1
2005 707 353 9,2 354 412 13,5 17 994 205 7,4 5,11 3,2 100,6 9,1
2006 415 962 -41,2 415 962 17,4 19 769 252 9,9 5,26 3,0 110,6 10,0

Refusjoner Refusjon i 2006-priser Utløste takster Takster Korrigert 
pr regning refusjon 

pr regning

År Kroner Endring Kroner Endring Antall Endring Antall Endring Kroner Endring

2002 129 828 65 044 3 985 412 6,20 101,2
2003 151 216 16,5 72 915 12,1 4 273 151 7,2 6,41 3,4 109,4 8,1
2004 163 773 8,3 78 971 8,3 4 455 035 4,3 6,55 2,2 116,1 6,1
2005 169 975 3,8 85 243 7,9 4 694 478 5,4 6,85 4,6 124,5 7,2
2006 93 028 -45,3 93 028 9,1 5 019 751 6,9 7,27 6,0 134,6 8,2

Tabell 2: 
Utviklingen innen private laboratorier, første halvår 2002-06. Refusjoner i 1 000 kroner og endringer i prosent. 1

Tabellfotnote1: Med refusjon i 2006-priser menes det refusjonen som om takstene var på samme nivå som i 2006. KILDE: NAV
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Tyngden av undersøkelsene i privat radiologi, målt i utbe-
talte refusjoner, utføres med MR, som stod for 62 prosent
av utbetalingene i første halvår 2006. Innenfor offentlig
radiologi utføres det langt flere konvensjonelle røntgen-
undersøkelser, men også her kan vi observere en vridning
over tid mot mer kompliserte undersøkelser, slik som MR
og CT.

De regionale forskjellene i ressursbruken per capita
som vi fant på laboratorieområdet finnes også til en viss
grad på radiologiområdet. Men her viser det seg i løpet av
perioden at disse regionale forskjellene jevner seg noe ut,
med gradvis utbygging av det private radiologitilbudet
også i Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord.

GOD MEDISINSK PRAKSIS

Analysen av statistiske data viser en sterk underliggende
volumvekst av henvisninger til laboratorieprøver og radio-
logiske undersøkelser over tid. Diskusjonen som følger vil
fremstille noen hypoteser som kan være med å forklare
hva som driver denne utgiftsveksten. Vi vil også diskutere
om den økende bruken av henvisning er i henhold til god
medisinsk praksis.

Teoretisk ramme

Ved mistanke om sykdom kan legen for eksempel velge å
ta en laboratorieprøve av pasienten og videresende for
analyse til spesialisthelsetjenesten eller analysere prøver
selv. Laboratorieanalyser brukes generelt «for å få bekref-
tet eller avkreftet legens diagnose» (Fauli, 2000:1).

I tillegg til laboratorieprøver i spesialisthelsetjenesten,
gjøres det også et betydelig antall analyser i primærhelse-
tjenesten. Det vil si at legene selv tar laboratorieprøver og
utfører analyser. De får refusjon etter takstene i Normal-
tariffen (Fauli, 2000, Brandtzæg og Ellingsen, 2004).

De leger som selv utfører laboratorieanalyser vil, slik vi
ser det, velge å ikke videresende prøver til analyse hos
spesialistlaboratorier nettopp fordi de har kompetanse og
utstyr til å analysere prøver selv. Hvis legene på den andre
siden velger å videresende prøver til analyse, antar vi det
er fordi de ikke har mulighet til å utføre analysene selv.
Enten på grunn av medisinsk kompetanse eller fordi de
ikke har det nødvendige og spesielle medisinske utstyret
som skal til for å gjennomføre analysene. Eksempler på
slike prøver og analyser kan være cytologiske og eller
histologiske celleprøver. Slike prøver videresendes ofte til
et patologisk laboratorium. I den videre diskusjonen vel-

Refusjoner Refusjon i 2006-priser Modalitets- Modaliteter Korrigert 
regninger pr regning refusjon 

pr regning

År Kroner Endring Kroner Endring Antall Endring Antall Endring Kroner Endring

2002 196 410 69 726 501 667 1,07 149,1
2003 237 817 21,1 105 531 51,4 645 952 28,8 1,07 -0,1 175,2 17,5
2004 231 325 -2,7 111 577 5,7 648 380 0,4 1,07 -0,2 184,1 5,1
2005 233 341 0,9 117 000 4,9 636 531 -1,8 1,07 0,4 197,5 7,3
2006 121 399 -48,0 121 399 3,8 670 161 5,3 1,07 -0,5 193,7 -1,9

Tabell 3: 
Utviklingen innen offentlig radiologi, første halvår 2002-06. Refusjoner i 1 000 kroner og endringer i prosent. 1, 2

Refusjoner Refusjon i 2006-priser Modalitets- Modaliteter Korrigert 
regninger pr regning refusjon 

pr regning

År Kroner Endring Kroner Endring Antall Endring Antall Endring Kroner Endring

2002 150 332 53 368 267 528 1,18 235,2
2003 173 308 15,3 76 906 44,1 333 953 24,8 1,18 0,3 272,3 15,8
2004 203 472 17,4 98 142 27,6 352 343 5,5 1,20 1,1 333,1 22,3
2005 240 683 18,3 120 681 23,0 377 594 7,2 1,20 0,4 383,5 15,1
2006 131 194 -45,5 131 194 8,7 400 051 5,9 1,20 -0,3 392,4 2,3

Tabell 4: 
Utviklingen innen privat radiologi, første halvår 2002-06. Refusjoner i 1 000 kroner og endringer i prosent. 1, 2

Tabellfotnote1: Med refusjon i 2006-priser menes det refusjonen som om takstene var på samme nivå som i 2006.
Tabellfotnote 2: Pga. innføringsproblemer med Norako-kodeverket i 2002, ble registreringene i de første tre månedene av 2002 noe ufullstendig.
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ger vi ikke å se på den laboratoriedelen som omhandler
fastleger, men vil konsentrere oss om koblingen mellom
fastleger og spesialisthelsetjenesten. 

Den videre drøftingen vil blant annet ta utgangspunkt i
økonomisk valghandlingsteori (Fauli, 2000). Fauli har sett
på hvilke valg fastleger står overfor i forhold til valget om
å ta prøve eller ikke, og sier at legen står overfor en beslut-
ningssituasjon på to nivåer: A) om han skal ha eller ikke
ha laboratorieanalyser tilgjengelig i sin legepraksis, og B)
om hvorvidt han skal bruke eller ikke bruke laboratorie-
analyser i ett gitt pasienttilfelle. Fauli antar at legen tar
avgjørelser basert på sine preferanser, og at avgjørelsene
varierer fra lege til lege avhengig av hans preferanser.
Disse to valgene antas i teorien å være gjensidig uteluk-
kende (Fauli, 2000).

Denne teoretiske antakelsen kan vi anta gjelder i situa-
sjonen om legen skal ta prøve eller ikke og hvis ja, videre-
sende den til et spesialistlaboratorium for videre analyse.
Legen står overfor et tilsvarende valg angående henvis-
ning til radiologiske undersøkelser. Vi skal nå se nærmere
på legens valg og drøfte valgene om videresending av
laboratorieprøver knyttet opp mot diskusjonen om hyppig
prøvetaking er i henhold til god medisinsk praksis og kost-
nadsnyttig i forhold til et samfunnsøkonomisk perspektiv. 

Legers rolle som portvakt

Laboratoriemedisin er et spesialfelt innenfor medisinfa-
get, det vil si et såkalt diagnostisk felt. Laboratorieprøver
benyttes først og fremst for å stille rett diagnose på en
pasient. Det er i utgangspunktet fastlegene som er port-
vakter overfor pasientene og spesialisthelsetjenesten med
hensyn til videresending av laboratorieprøver.

Med portvakt forstår vi fastlegens rolle i forhold til å
prioritere helsetilbud for sine pasienter. Legen sorterer ut
hvem som skal henvises og ikke henvises i forhold til en
gitt klinisk problemstilling. I denne sammenheng innebæ-
rer det å rekvirere eller ikke rekvirere videre til spesialis-
thelsetjenesten. Leder i Rådet for legeetikk, Trond
Markestad mener at legene i seg selv kan bli kostnadsdri-
vere (Andersen, 2006): 

«Undersøkelser tyder [..] på at leger er mindre vil-
lige til å påta seg en portvaktfunksjon og mer lar
seg styre av pasientens krav. Bruk av takster er et
vanskelig spørsmål, og det kan være et overfor-
bruk.» (s. 2567)

Hvis det er slik at fastlegene i større grad enn tidligere lar
seg styre av pasientenes krav til videre undersøkelser i
spesialisthelsetjenesten, har dette betydning for utgifts-
veksten. Å gi et empirisk svar på denne problemstillingen
krever derimot en annen type gjennomgang, og går uten-
for denne analysens omfang.

Henvisning eller rekvisisjon?10

I følge Folketrygdloven er det et vilkår for rett til stønad
«at lege er søkt for sykdom eller mistanke om sykdom…»

(se Forskriften kap. 1, § 1). I praksis fungerer det slik at
pasient oppsøker lege. Legen mistenker en sykdom og tar
diverse prøver av pasienten og sender disse videre til ana-
lyser hos spesialisthelsetjenesten. 

En skriftlig henvendelse kan derfor forstås på to måter.
For det første kan en henvendelse forstås som en beskri-
velse av en klinisk problemstilling med for eksempel en
blodprøve som ønskes videre undersøkt. Laboratoriet
mottar beskrivelsen og prøven, og bruker sin spesialist-
kompetanse til å analysere prøven og løser ut takst som
svarer til den eller de analysene som er utført. Svaret på
prøven sendes tilbake til legen. I et slikt perspektiv snak-
ker vi om henvisning. 

På den andre siden kan prøven og skjemaet fra legen
sees på som en helt konkret bestilling av en helt spesiell
analyse som ønskes utført. Legen har fått besøk av en
pasient og fått mistanke om en sykdom. Videre sender
legen inn en prøve til analyse. Laboratoriet utfører den
bestilte analysen og velger den eller de takster som svarer
til analysen de har utført. Regning med takst sendes NAV
med krav om refusjon. En slik forståelse assosieres med
betegnelsen rekvisisjon.

Vi har altså med to nokså like, men likevel noe forskjel-
lige oppfatninger av legens prøvetakning og videresen-
delse å gjøre. I Folketrygdloven står det imidlertid ikke i
hvilken grad rekvisisjonen skal være bindende for labora-
toriet eller radiologiinstituttet. 

Siden det er laboratoriet som innehar spesialistkompe-
tanse på analyser av prøver, vil det være et argumentet for
å bruke forståelsen henvisning. Men dersom en slik forstå-
else muliggjør flere takstutløsninger per undersøkelse, vil
denne forståelsen være kostnadsdrivende. På den andre
side vil det ut fra et controllerperspektiv være argumenter
for rekvisisjonsforståelsen. Det vil si at staten i et kost-
nadsregime som dette har bedre kontroll på utbetalingene
og de avtaler som inngår mellom staten gjennom de regi-
onale helseforetakene og utførerne av laboratorieprøver. 

Behov for bedre veiledning

Både laboratoriemedisin og radiologi er, som påpekt, spe-
sialfelt innenfor medisinfaget. Ved rekvisisjon av labora-
torieprøver og videresending av pasienter til radiologisk
undersøkelse, kan det være slik at fastlegene ikke alltid er
sikre på hva som er rett spesialistbehandling. 

Hvis det ble utformet en god veiledning – bygget på
forståelsen av god medisinsk praksis – overfor fastlegene,
ville det kanskje fungere som en kostnadsdemper.
Rekvirentene har liten kunnskap om hvordan forskriften
skal forstås (Andersen, 2006). En mulig løsning kan være
at laboratoriespesialistene har en veilederfunksjon overfor
rekvirentene i form av når man skal rekvirere prøver og
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10 Det vises til en utførlig drøfting av denne problemstillingen i RTV-rapport
02/2006.
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hvilke analyser det er fornuftig å rekvirere i forhold til
mistanke om sykdom. For laboratoriene selv er det også et
behov for en veilederfunksjon i forhold til hvilke takster
som skal benyttes for en gitt analyse. Slik det diskuteres
senere, kunne et uavhengig laboratorieutvalg med en råd-
givende funksjon være en farbar vei for å sikre at takstbru-
ken er i tråd med god medisinsk praksis, i den forstand at
det er en felles forståelse for hva som er god medisinsk
praksis.11

Problemer med dagens takstsystem

I forlengelsen av en enhetlig forståelse av rekvisisjonsbe-
grepet og en konsensus omkring riktig takstbruk, er det
viktig at vi har et realistisk takstsystem. Med det mener vi
et fleksibelt og moderne system, som også kan fange opp
de raske endringene som skjer i den medisinske og tekno-
logiske utviklingen. 

Vi oppfatter i vår kontakt med laboratoriene at bransjen
mener dagens takster ikke passer med dagens moderne
laboratorieanalyser og «koding» av disse. Det vil si at labo-
ratoriefeltet har endret seg betraktelig i løpet av de siste tiå-
rene – i form av medisinske muligheter og teknologiske
kapasiteter – mens takstsystemet ikke har endret seg tilsva-
rende. En for stor mismatch mellom analyseprotokollen og
takstsystemet kan i seg selv være kostnadsdrivende. 

Sett fra et controllerperspektiv, er en mulig løsning at vi
får et nytt takstsystem som bedre kan brukes til styring og
kontroll. På denne måten kan vi oppnå å styre de knappe
ressursene på en bedre måte enn hva som er tilfelle i
dagens system. 

Ressursbruk i et samfunnsøkonomisk 
perspektiv

Ressursbruken i spesialisthelsetjenesten, herunder til labo-
ratorie- og radiologiundersøkelser, er en del av et begren-
set budsjett. Dette betyr at det må foretas en prioritering av
ressursforbruket, som det diskuteres i Hagen, Iversen og
Kittelsen (2007):

«Det samfunnsøkonomisk riktige omfanget av
laboratorie- og røntgentjenester avhenger av 
verdien for pasientene og folkehelsen av at analy-
sene utføres, og av kostnadene ved å få dem utført.»
(s. 32).

Ulvestad (2000) fokuserer også på denne problemstil-
lingen, og konkluderer med at kunnskap om testers mulig-
heter og begrensninger må økes gjennom større satsing på
forsknings- og utviklingsarbeid, og at det finnes mulighe-
ter for effektivisering gjennom automatisering og reorga-
nisering av virksomhetene i spesialisthelsetjenesten.

Det økte prøvevolumet medfører sannsynligvis at man
finner flere «ekte» sykdomstilfeller på et tidligere sta-

dium, men det kan også føre til mange falske positive og
falske negative resultater.12 Dette kan i neste omgang
medføre videre behandling med tilhørende økte utgifter. 
I ytterste konsekvens kan dette føre til at feil medisinsk
behandling blir igangsatt. Sandberg (2000) hevder at dette
problemet kan møtes med innføring av kunnskapsbaserte
retningslinjer for riktig prøvebruk og riktig tolking av prø-
vedata.13

På oppdrag fra Nasjonal strategigruppe for priorite-
ringer14 har Gjelsvik et al. (2005) analysert trygderefu-
sjonsutbetalinger til spesialisthelsetjenesten til enkelte
laboratorieområder. Gjelsvik finner for det første en bety-
delig vekst i bruken av laboratorietjenester, og økt bruk av
mer kostbare takster.15 For det andre finner de en betyde-
lig geografisk variasjon i takstbruken i form av at det i
regioner med godt utbygd laboratorietilbud utføres flere
prøver. Med dette antyder de at tilbudet av tjenestene
genererer etterspørsel. Hva som er riktig nivå på prøveta-
kingen mener de imidlertid det er vanskelig å si noe om. 

På bakgrunn av de funn som gjøres, kommer Gjelsvik
et al. med et forslag for å få en riktigere bruk av laborato-
riemedisin. Hovedforslaget er:

«[..] at det opprettes et sentralt fagråd innen labora-
torievirksomhet i spesialisthelsetjenesten som skal
legge premisser for bruk av laboratorietjenester, og
vurdere bruken av laboratorietjenester i helseregio-
nene opp mot disse premissene.» (s. 50).

Til sammenligning har NAV opprettet et rådgivende
utvalg innen radiologi. I tillegg finnes en NORAKO-
redaksjon som lager retningslinjer for riktig koding av
radiologiske undersøkelser. Nok et eksempel er avreg-
ningsutvalget for ISF, som gjennomgår journaler for inne-
liggende pasienter i forhold til riktig DRG-koding.16

Et tilsvarende utvalg har av NAV blitt vurdert innført for
laboratorietjenester. NAV har valgt å ikke etablere takstut-
valg av følgende grunner: Et takstutvalg vanskeliggjøres av
at laboratoriefaget er oppdelt i en rekke spesialiteter. For å
dekke den faglige bredden og den sterke graden av spesia-
lisering innen laboratoriefaget, vil det trolig være nødven-
dig med flere takstutvalg for å sikre tilstrekkelig kompe-
tanse i behandlingen av saker. Nytten av å opprette et
takstutvalg er i tillegg usikker, så lenge det er klare mang-

11 For å sikre uavhengighet, må et utvalg være sammensatt av aktører fra de
offentlige og private virksomhetene, og være styrt av helseforvaltningen. Et til-
svarende utvalg finnes for radiologi.

12 Med falsk positiv menes en prøve som gir positivt svar, men pasienten egent-
lig ikke har et slikt sykdomstilfelle, mens med falsk negativ menes en prøve som
gir negativt svar, hvor pasienten faktisk har et slikt sykdomstilfelle.
13 For en oversikt over kunnskapsbaserte retningslinjer innen laboratoriemedisin,
se for eksempel Oosterhuis et al. (2004).
14 Gruppe nedsatt av RHFene. Gruppen har blant annet som målsetting å utrede
hvordan en ved hjelp av faglig styring kan oppnå en riktigere bruk av laboratori-
etjenester (Nasjonal strategigruppe for prioriteringer, 2006)
15 Deres analyse begrenser seg til å se på trygderefusjonsutbetalinger til medisinsk
biokjemi, medisinsk genetikk, klinisk farmakologi og molekylærgenetiske tek-
nikker i perioden 2002–04. Det er disse områdene som står for den største ande-
len av utgiftene, og vil derfor være dekkende for hele laboratoriefeltet.
16 ISF står for innsatsstyrt finansiering, og DRG står for diagnoserelaterte grup-
per og er pris- og grupperingssystemet for ISF. ISF er finansieringssystemet for
inneliggende pasienter ved sykehus.



ler ved dagens regelverk. Laboratorietakstene er lite presise
og gir store tolkningsmuligheter, fordi takstene også anses
å være lite oppdaterte i forhold til senere års utvikling innen
faget. I tillegg er det to forskjellige takstsystemer for labo-
ratoriemedisin; ett for offentlig og ett for privat.

Et nettverk basert på enkeltpersoner i de ulike fagmiljø-
ene er i nåverende situasjon, og som følge av de oven-
nevnte grunner, vurdert å være et mer gjennomførbart og
hensiktsmessig verktøy for takstbruk i henhold til god
medisinsk praksis i laboratoriesektoren enn et omfattende
takstutvalg.

Kompetansesenter for IT i Helse- og sosialsektoren AS
(KITH) har de senere år utviklet Norsk Enhetlig Kodeverk
for LABoratoriefagene (NEKLAB) for alle laboratoriefa-
gene (KITH, 2005). Kodeverket skal gjelde både for pri-
vat og offentlig sektor. På sikt er det planlagt at NEKLAB
skal danne grunnlag for utvikling av en ny finansierings-
løsning for laboratorietjenester. 

Sammensatte årsaker til utgiftsveksten

I denne artikkelen har vi sett på mulige faktorer som lig-
ger til grunn for den kraftige veksten i utgiftene til labora-
torieprøver og radiologiske undersøkelser. Vi har disku-
tert forhold som legenes rolle som portvakt, henvisning
kontra rekvisisjon, laboratorienes mulige veilednings-
funksjon, problemer med dagens takstsystem, og sett på
ressursbruken i et samfunnsøkonomisk perspektiv. 

Årsakene til volumveksten i laboratorie- og radiologi-
tjenester er sammensatte og kompliserte, og vi vil i det føl-
gende se nærmere på andre utviklingstrekk som trolig fun-
gerer som «drivere» i forhold til å utløse nye
undersøkelser og analyser. Disse faktorene er mer ment
som en oversikt over mulige forklaringer, uten at vi disku-
terer dem gjennomgående eller kan dokumentere at de har
en målbar forklaringskraft. Diskusjonen rundt disse for-
klaringsfaktorene har fremkommet i samarbeid med
Sosial- og helsedirektoratet og Kunnskapssenteret.

I den statistiske analysen fant vi på laboratorieområdet
en spesielt stor vekst innen blant annet takstgruppene
medisinsk genetikk og klinisk farmakologi. Den stadig
større bruken av analyser innenfor medisinisk genetikk kan
forklares med en økende bruk blant annet i psykiatrien. Økt
bruk av tester i forbindelse med rus- og medikamentbruk,
samt at rusområdet er inkludert i spesialisthelsetjenesten,
har ført til en vekst i antall analyser innenfor klinisk farma-
kologi. Den teknologiske utviklingen gir videre muligheter
for nye tester, som igjen vil generere økte utgifter.

Endringer i befolkningens helsetilstand kan medføre
økt etterspørsel etter diagnostiske undersøkelser. Forhold
som antibiotikaresistens, sykehusinfeksjoner og svekket
immuntilstand i befolkning, tilsier større krav til tilpasset
behandling for den enkelte og skreddersydde tester og
medikamenter, med en tilhørende økt ressursbruk. Nye
«folkesykdommer» som for eksempel diabetes, allergier,
hepatitt B og C genererer økt prøvevolum. Økt overle-

velse ved sykdom, økning i levealder og et økende antall
eldre øker etterspørsel etter helsetjenester, herunder også
laboratorie- og radiologitjenester.

Økt tilbudskapasitet gir økt etterspørsel etter diagnos-
tiske undersøkelser. Dette gjenfinner vi i statistikken, hvor
for eksempel det private tilbudet av radiologitjenester i
Helse Midt-Norge i løpet av perioden vi ser på øker i
omfang, med en etterfølgende økning i konsumet av disse
private tjenestene uten at bruken av offentlige radiologi-
tjenester reduseres tilsvarende. Innen laboratorieområdet
gjenfinner vi ikke den samme utviklingen. Dette kan skyl-
des at radiologiske undersøkelser krever at pasientene selv
møter ved instituttene, mens ved laboratorieprøver kan
disse sendes til nær sagt hvilket som helst sted i landet. 

Vi ser også en utvikling og markedsføring av nye tester
som personer kan foreta selv (Parliamentary Office of
Science and Technology, 2003). Det er vanlig å dele disse
testene inn i fire underkategorier: Screeningprøver, diag-
nostiske prøver, overvåkningsprøver og prediksjonsprø-
ver. Eventuelle funn eller usikkerhet ved disse prøvene
kan i neste omgang generere et besøk hos en lege, med
påfølgende videresending av prøver til spesialisthelsetje-
nesten. Slike tester er et fenomen som er mer og mer
utbredt i den vestlige verden, også i Norge. Vi tror dette
vil generere fremtidige utgifter til spesialisthelsetjenesten
generelt, og til laboratorieprøver spesielt. 
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