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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Det pågår en utveckling inom patologiska laboratorier mot en ökad digital 
lagring och analyser av bilder från vävnadsprover via datorskärm istället för 
mikroskop. En digital lagring av informationen har en rad potentiella fördelar. 
Informationen kan läsas av flera personer samtidigt, även på distans, vilket 
underlättar utnyttjande av expertkunskap och ger möjligheter till ökat 
kapacitetsutnyttjande. Än så länge finns det endast begränsade tillämpningar i 
klinisk rutinanvändning. Sverige ligger dock i framkant när det gäller 
systemutveckling.  
 
På grund av att digitaliseringen förväntas leda till ökade kostnader i 
kombination med osäkerhet kring effekterna gör att hälsoekonomiska analyser 
är efterfrågade. Avsaknad av data kring effekterna av digitalisering har hittills 
inte tillåtit någon adekvat värdering av hälsoekonomiska aspekter. Trots bristen 
på effektdata är det hög tid att börja fundera på vad man vill ta reda på, hur det 
ska gå till, hur förutsättningarna ser ut för att kunna fylla de kunskapsluckor 
som behöver fyllas.  

Syfte 

Syftet med denna förstudie är att undersöka hur en hälsoekonomisk utvärdering 
av digital patologi skulle kunna läggas upp, förutsättningarna att göra en sådan 
utvärdering utifrån tillgängliga data och identifiera behov av kompletterande 
forskning.   

Metod 

Digitalisering av ett patologilaboratorium omfattar och påverkar stora delar av 
verksamheten på ett komplext sätt. Därför bör den totala ekonomiska effekten 
av tidsvinster, som kan bidra till lägre kostnader, liksom tillkommande 
kostnader på grund av nya arbetsmoment, lagring och ny utrustning studeras. I 
förstudien har vi undersökt möjligheterna att relatera totalkostnaderna och 
kostnaderna uppdelade på olika kostnadsslag till standardprodukter vid 
laboratoriet, i detta fall producerade remissvar respektive glas.   
 
Den största patientnyttan av en digitalisering förväntas uppstå tack vare kortare 
svarstider och ökad diagnostisk säkerhet.  För att kunna besvara frågan om 
storleken på patientnyttan behöver specifika tillämpningar (cancertyper) 
identifieras där digital patologi förmodas göra skillnad jämfört med traditionellt 
använd teknik. För att i ett tidigt skede försöka identifiera kostnader och vinster 
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med digital patologi användes tre analysmodeller med olika perspektiv. De tre 
modellerna är Arbetsflöde och volymer, Nytta ur ett patientperspektiv och Nytta 
ur ett medicinskt perspektiv. Med hjälp av de tre analysmodellerna har 
kortsiktiga och långsiktiga potentiella effekter av ett fullskaligt införande 
analyserats. 

Resultat  

Viktiga uppgifter saknas både om förhållandena idag men framförallt vet vi 
mycket lite om effekterna av digitalisering. Detta innebär att det i nuläget inte är 
möjligt att göra exakta beräkningar eller dra välinformerade slutsatser rörande 
vilka hälsoekonomiska effekter en digitalisering innebär samt säkert bestämma 
alla typer av data som är relevanta att studera. Med hjälp av modellerna går det 
redan nu att dra vissa slutsatser. Vi har spekulerat om den potentiella nyttan 
med en fullskalig digitalisering i två av de tre modellerna. Modell 1 kan 
användas som utgångspunkt för att analysera en förbättrad arbetsprocess inom 
patologavdelningen, framförallt är det intressant att försöka mäta processtiden 
per glas för patologen. Modell 2 kan användas för att studera hur en minskning 
av väntetiderna för PAD-besked påverkar patienten i form av minskad oro och 
ångest.  Utifrån Modell 3 drar vi slutsatsen att det är osannolikt att eventuellt 
förkortade väntetider till följd av en digitalisering innebär mätbar medicinsk 
nytta. Det är dock viktigt att påpeka att vi endast studerat ett exempel där en 
medicinsk nytta skulle kunna förväntas.  
 
Studier från USA där försök att skatta kostnadsförändringar pekar mot att 
huvuddelen av förväntade besparingar görs genom förbättrad produktivitet, men 
att hela 30 procent av besparingarna förväntas uppstå genom minskad onödig 
vård som uppstår på grund av felaktiga svar.  

Slutsatser  

 Vetenskapliga utvärderingar av effekter och kostnader av en digitalisering av 
patologiska laboratorier, som avser svenska förhållanden, saknas. 
 

 I dagsläget är det inte möjligt att göra exakta beräkningar eller dra slutsatser 
rörande hälsoekonomiska effekter av en digitalisering för att basala effektdata 
och tillförlitliga kostnadsdata saknas.  
 

 Med hjälp av tre framtagna modeller går det att dra vissa slutsatser om vilka 
typer av data som är relevanta att studera. Modell 1 kan användas för att 
analysera en förbättrad arbetsprocess inom patologavdelningen framförallt 
om det går att visa att tiden per glas för patologen kan minskas. Modell 2 kan 
användas för att studera hur en minskning av väntetiderna för PAD-besked 
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påverkar patienten i form av minskad oro och ångest. Modell 3 kan användas 
som utgångspunkt för att identifiera och analysera situationer i vården där en 
kortare svarstid kan påverka kliniska beslut.  
 

 Hur stor patienters livskvalitetsförlust är under väntan på provsvar är ett 
exempel på data som skulle behöva tas fram i avvaktan på effektdata från 
digitalisering av arbetsprocesserna inom patologin. Likaså behöver redo-
visningen av kostnader förbättras. Ett tredje område gäller kartläggning av 
eventuell onödig eller utebliven vård på grund av felaktiga provsvar. 
 

 Digitaliseringen av patologin behöver studeras hälsoekonomiskt. Om sådana 
studier ska bli valida förutsätter det att verksamhetsföreträdare i patologi 
efterfrågar sådan kunskap, är med och formulerar frågeställningar och 
medverkar i analysarbetet.   

 
   



 

 4

ABSTRACT 

Background 

There is an ongoing development in pathology laboratories towards increased 
digital storage and analysis of images from tissue samples through computer 
screens instead of conventional microscopes. The digital storage of information 
has a number of potential advantages. The information can be used by several 
individuals simultaneously, even remotely, which facilitates the use of expert 
knowledge and provide opportunities for increased capacity utilization.  
 
An expected increase in costs resulting from the implementation of digital 
pathology combined with uncertainty about the positive effects makes health 
economic analyses requested. Lack of data regarding the effects of digitalization 
has not yet allowed any adequate evaluations of the health economic aspects. 
Despite the practical difficulties that exist today, there are reasons to start 
thinking about what we want to investigate, how to do it and the possibility to 
fill current knowledge gaps. 

Purpose 

The purpose of this study is to investigate how a health economic evaluation of 
digital pathology can be designed, the possibility to make such an evaluation 
based on available data and identify the need for additional research. 

Method 

Digitalization of a pathology laboratory includes and affects many of the current 
activities at the unit in a complex manner. Therefore, the total economic effect 
of time savings, increased costs due to added operations, storage, and new 
equipment need to be studied. 
 
To make an early attempt to identify the costs and benefits of digital pathology 
in the present analysis we used three models with different perspectives. Short-
term and long-term potential effects of a full-scale implementation were 
analyzed with the use of the three analytical models. 

Results 

Important information is missing regarding the situation today, but above all, 
about the effects of a digitalization. This means that it is currently impossible to 
make calculations or well-informed conclusions regarding the health economic 
impact of a digitalization. However, using the three models we could make some 
conclusions. We have speculated on the potential benefits of a full-scale 
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digitalization in two of the three models. Model 1 can be used to analyze an 
improved work flow within the pathology unit, above all, it is interesting to try 
to measure the average processing time per slide for the pathologist. Model 2 
can be used to study how a reduction in waiting times for PAD-results affects 
the patient in terms of reduced anxiety. Based on Model 3, we conclude that it is 
unlikely that any shortened waiting times as a result of a digitalization means 
measurable medical benefit. However, it is important to point out that we only 
studied one example where a medical benefit could be expected.  

Conclusions 

 No scientific evaluation of the effects and costs regarding the diglization of 
pathology laboratories in a Swedish setting were identified.  
 

 In the current situation it is not possible to make exact calculations or well-
informed conclusions regarding the health economic impact of a digitalization 
as basic performance data and reliable cost data are not available. 
 

 With the help of the three models developed in this analysis it is possible to 
draw some conclusions about what types of data that are relevant to study. 
Model 1 can be used to analyze an improved work flow within the pathology 
unit. Model 2 can be used to study how a reduction in waiting times for PAD-
results affect the patient in terms of reduced anxiety. Model 3 can be used as a 
basis for identification and analyze of situations in the health care where a 
shorter response time can influence clinical decisions. 
  
Studies of patient´s quality of life while waiting for test results is an example 
of data that need to be investigated for future health economic analyses. Such 
analyses would also benefit from an improved reporting of cost data. A third 
area concerns studies of unnecessary or inaccurate health care due to false test 
results.  
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1. BAKGRUND OCH SYFTE 
På motsvarande sätt som radiologin övergått från att lagra information på 
röntgenfilm till att direkt eller indirekt lagra informationen digitalt i datorer 
pågår en liknande utveckling inom patologin. Genom att avbilda vävnadsprover 
och lagra dessa elektroniskt kan bilderna studeras på digitala skärmar istället för 
mikroskop. Informationen kan också delas av flera personer vid multi-
disciplinära konferenser och bearbetas och analyseras långt ifrån källan. På sikt 
kan också den traditionella lagringen av vävnader på glas komma att avvecklas. 
Vissa lyfter fram förbättringar i arbetsmiljön tack vare bättre ergonomiska 
förhållanden för patologer. (Thorstenson, Molin et al. 2014) Allt detta skapar 
förutsättningar för effektivare arbetsprocesser och säkrare resultat inom 
framförallt cancerdiagnostik. 
 
Än så länge saknas dock fullskaliga system i rutinmässig användning och 
därmed vetenskapliga effektutvärderingar som baseras på faktiska data.  
 
”Although currently digital pathology is commonly used for research and 
education, its clinical use has been limited to niche applications such as frozen 
sections and remote second opinion consultations. This is mainly due to 
regulatory hurdles, but also to a dearth of data supporting a positive economic 
cost-benefit.” (Ho et al. J Pathol Inform, August 2014) 
 
Införande av den nya tekniken kräver dessutom betydande investeringar i 
utbildning och infrastruktur som tillsammans med osäkerhet om storleken på 
förväntade positiva effekter gör digitaliseringens kostnadseffektivitet om-
diskuterad.  
 
Ur ett internationellt perspektiv ligger Sverige långt framme i utvecklingen av 
den nya tekniken. Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, 
CMIV, vid Linköpings Universitet leder ett svenskt samverkansprojekt 
(DigiPat) med syftet att utveckla nya arbetsmetoder och IT-verktyg som 
utnyttjar digitaliseringen av patologiprover. I den projektfas när denna 
pilotstudie genomfördes har förutom CMIV nio landsting, medicin-
teknikföretaget Sectra och forskningsinstitutet Swerea IVF medverkat. 
VINNOVAs program för Utmaningsdriven Innovation är huvudfinansiär av 
projektet. Ett av DigiPat-projektets initiala effektmål är att visa för svenska 
vårdgivare att patientnyttan och vårdekonomi förbättras genom en digitalisering. 
 
Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys har engagerats för att förbereda en 
hälsoekonomisk utvärdering av digital patologi genom denna förstudie. Den 
övergripande vetenskapliga hälsoekonomiska frågeställningen är om 
digitalisering av informationsflöden inom patologiska laboratorier i Sverige är 
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kostnadseffektivt och hur bilden kan komma att se ut om några år när tekniken 
implementerats i större skala? Innan den frågan på allvar kan besvaras måste 
vissa vitala kostnads- och effektdata finnas tillgängliga. 
 
Det finns viss erfarenhetsbaserad kunskap och punktmätningar av effekten av 
digitalisering på de platser där tekniken redan används i begränsad utsträckning, 
men det saknas systematiskt insamlade effektdata från fullskaliga system. 
(Thorstenson, Molin et al. 2014) I Sverige finns det bland annat erfarenheter 
från Kalmar (år 2006) och Linköping (år 2011) att bygga på. Digital patologi är 
ett exempel på en teknologi, som genomgår stegvisa förändringar och påverkar 
arbetssättet för en hel organisation och som därför är svår att utvärdera. Vissa 
förbättringar i arbetsmiljö och IT-verktygen för patologer är antagligen möjliga 
att studera tidigt medan det kommer att ta längre tid att utveckla arbetsrutinerna 
så att den maximala effekten av den nya tekniken kan uppnås och studeras. Så 
länge få laboratorier är digitaliserade, kommer till exempel fördelar från 
tekniken såsom förbättrat resursutnyttjande genom utbyte av kompetens och 
arbetsbördor mellan laboratorier att dröja. 
 
Trots de praktiska svårigheterna som finns idag är det hög tid att börja fundera 
på vad man vill veta hälsoekonomiskt, hur det ska gå till och hur förut-
sättningarna ser ut för att kunna fylla de kunskapsluckor som behöver fyllas.  
 
Det är rimligt att personer i hälso- och sjukvården som ska ta ställning till 
investeringar i digital patologi ställer sig frågan om förväntade ökade kostnader 
för digitaliseringen uppvägs av andra kostnadsinbesparingar inom laboratoriet, i 
andra delar av vården och/eller av större patientnytta. För att närma sig denna 
frågeställning är vårt syfte att undersöka hur en hälsoekonomisk utvärdering av 
digital patologi skulle kunna läggas upp, förutsättningarna att göra en sådan 
utifrån tillgängliga data och att identifiera kunskapsluckor.   
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2. METOD 

2.1 Hälsoekonomi 

Kortfattat består en hälsoekonomisk analys för att fastställa kostnadseffektivitet 
av tre steg; Identifiering, kvantifiering och värdering av alla relevanta kostnader 
och effekter. Kostnader och effekter vid en viss situation (t.ex. med fullt 
utbyggd digitaliserad patologi) ställs alltid i relation till ett jämförelsealternativ 
(konventionell patologi). I en hälsoekonomisk utvärdering behöver man alltså 
först definiera de aktuella alternativ som ska jämföras, sedan vilka kostnader och 
effekter som är relevanta, samt slutligen bestämma hur de ska kvantifieras och 
på basis av det värdera kostnader i pengar och effekter helst i ett gemensamt 
effektmått. Det mest frekvent använda effektmåttet i hälsoekonomiska analyser 
är kvalitetsjusterade levnadsår (eng. Quality-Adjusted Life-Years (QALYs)). En 
QALY jämställs med ett år i perfekt hälsa och beräknas enligt Formel 1. 

 Formel 1. Kvalitetsjusterade levnadsår. 

	 	 å 	 	 ö 	 å  

I formeln mäts tidsperioden i antal år och perfekt hälsa beräknas innebära en 
livskvalitetsvikt av 1 och död representeras av en vikt på 0. För att nå dit krävs 
det att effekten för enskilda patienter av en intervention är möjlig att uppskatta 
på något sätt. 

2.2 Analysmodeller 

En värdering av digital patologi, ur en hälsoekonomisk synvinkel, innebär att 
kostnader som uppstår ska relateras till effekter på såväl kort som lång sikt. 
Eftersom en digitalisering av ett patologilaboratorium påverkar stora delar av 
verksamheten på ett komplext sätt så är det ur produktionssynpunkt antagligen 
mest intressant att försöka beräkna den totala ekonomiska effekten av 
digitaliseringen. Detta utesluter givetvis inte behovet av att kunna jämföra den 
traditionella arbetsprocessen med nya digitaliserade arbetsprocessen. För att 
kunna tolka eventuella skillnader i kostnader måste vi veta på vilka konkreta sätt 
arbetssättet har förändrats. I dagsläget går det endast spekulera kring 
förändringar av arbetssätt. I en amerikansk tidsstudie av patologers arbete upp-
skattar man att minst en 13 procentig produktivitetsökning är möjlig med digital 
informationshantering. (Ho, Ahlers et al. 2014) Utöver detta förväntas en rad 
andra tidsvinster som kan bidra till lägre kostnader. Samtidigt finns det en 
mängd tillkommande kostnader på grund av nya arbetsmoment och kostnader 
för lagring och ny utrustning.  
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Givetvis kan kostnadsförändringar också uppstå på grund av andra faktorer 
vilket man måste ta hänsyn till. En sådan faktor är volymförändringar. I 
förstudien har vi undersökt möjligheterna att relatera totalkostnader och 
kostnader uppdelade på kostnadsslag till standardprodukter, i detta fall 
producerade remissvar respektive glas. Med tanke på att kostnaderna för att 
besvara olika remisser eller produktion av glas varierar finns det risk för 
förändringar i mixen. Vi tror dock att kostnadsjämförelser mellan olika år under 
en kortare period är valida. 
 
Att beräkna patientnytta är en större utmaning än kostnader eftersom effekten 
kommer att variera mellan olika grupper och den medicinska effekten för 
enskilda patienter kan förväntas vara ringa. De viktigaste hälsovinsterna 
förväntas uppstå tack vare kortare svarstider och ökad diagnostisk säkerhet. 
Generellt kortare svarstider kan tänkas uppnås tack vare att kapaciteten lättare 
kan utökas vid efterfrågetoppar eller sjukfrånvaro genom att andra laboratorier 
lättare kan användas som underleverantörer. Huruvida patologernas 
bedömningar av bilder med hjälp av nya IT-verktyg i stället för bedömning i 
mikroskop ger en ökad säkerhet är tillsvidare obesvarat. Däremot förefaller det 
troligt att ökade möjligheter att utnyttja externa subspecialister för 
diagnostisering eller second opinion kommer att bidra till bättre resultat och 
därmed i förlängningen mer patientnytta. För att kunna besvara frågan om 
storleken på patientnyttan behöver specifika tillämpningar identifieras där digital 
patologi förmodas göra skillnad jämfört med traditionellt använd teknik. 
Effekten måste sedan studeras i experiment.  
 
Innan en fullskalig digitalisering är genomförd, nya arbetsformer utvecklats och 
effekten kan studeras empiriskt måste hälsoekonomiska analyser bygga på 
antaganden.  För att i ett tidigt skede försöka identifiera potentiella problem och 
vinster med digital patologi användes därför tre analysmodeller med olika 
perspektiv. De tre modellerna (Arbetsflöde och volymer, Nytta ur ett patient 
perspektiv och Nytta ur ett medicinskt perspektiv) presenteras i Figur 1 och i 
Avsnitt 2.3 - 2.5. Symbolerna som används genomgående i denna rapport 
beskrivs i Tabell 1. 
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Figur 1. De tre analysmodellerna. 
 
 

Tabell 1. Beskrivning av parameter symboler. 

Symbol Beskrivning 
FK Fasta kostnader 
R Remissvolym 
M Materialkostnader 
PK Personalkostnader 
T Väntetid från provtagning till PAD-patientbesked  
Ineg Antal individer med negativt PAD-cancerbesked  
Ipos Antal individer med positiva PAD-cancerbesked 
Uuc Livskvalitetsvikt hos individer utan cancer 
Uv Livskvalitetsvikt hos individer som väntar på PAD-besked 
Uc Livskvalitet hos individer som nyligen mottagit positivt cancerbesked 
Ox Genomsnittlig överlevnad om behandling inleds inom x veckor 
Px Genomsnittlig överlevnad om behandling inleds efter x veckor 
Cx  Antal individer som påbörjar behandling inom x veckor 
Ex Antal individer som påbörjar behandling efter x veckor 

2.3 Modell 1 - Avdelningsekonomi 

I Modell 1 analyserades potentiella kortsiktiga effekter av ett fullskaligt 
införande av digital patologi. Dessa effekter förväntades uppstå på patologi-
avdelningen och främst bestå av en förändrad kostnadsbild. Ökade fasta 
kostnader (avskrivningar) för till exempel inköp av utrustning såsom scannrar, 
bildskärmar och bildlagring förväntas vara en viktig effekt av ett införande. Hur 
stora dessa kostnader är och hur andra kostnader (till exempel personal-
kostnaderna) påverkas är däremot i nuläget mycket osäkert. För att analysera 
effekten av ett införande av digital patologi och osäkerheten kring teknologi-

Modell 3

Arbetsflöde 
och volymer

Modell 2

Nytta ur ett 
patient 

perspektiv

Modell 1

Nytta ur ett 
medicinskt 
perspektiv 
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utvecklingen konstruerades en generell beräkningsmodell, vilket presenteras i 
Avsnitt 2.3.1.  

2.3.1  Generell beräkningsformel 

Den kortsiktiga potentiella ekonomiska effekten för ett laboratorium av ett 
fullskaligt införande av digital patologi förväntas grovt kunna ställas upp som en 
funktion av remissvolymen (R), förändringen i fasta kostnader (∆FK) och rörligt 
material- (∆M) och personalkostnader (∆PK). Formel 2 visar strukturen för 
denna ekvation och dess parametrar beskrivs i Avsnitt 2.3.2 – 2.3.4.  

Formel 2. Potentiell kortsiktig ekonomisk effekt av digital patologi. 
	 	 ∆ ∆ ∆  

Eftersom förändringarna sker stegvis kommer antagligen effekten på kostnads-
utveckling behöva studeras för en flerårsperiod före implementeringen påbörjas 
och ett antal år efter den är genomförd. Helst bör man försöka hitta jämförbara 
laboratorier som inte genomgått samma förändringar som kontroller.  

2.3.2 Volymer 

Eftersom ett fullskaligt införande av digital patologi i nuläget inte förväntas 
påverka antalet patologiremisser (R) inhämtades nuvarande volymer (Modell 1).  
Volymerna för de sex vanligaste cancertyperna (Prostata, Bröst, Kolon/rektum, 
Lungor, Hud och Lymfsystem) som utgör knappt hälften av den totala 
histopatologiska verksamheten mätt i antal remisser vid ett laboratorium (baserat 
på data från Kalmar och Jönköping) sorterades ut och specialstuderades. 
Statistik för tre parametrar (antal remisser, klossar och glas) analyserades.  

2.3.3 Nuvarande kostnader 

För att beräkna den potentiella vinsten med ett fullskaligt införande av digital 
patologi, utifrån Formel 2, behövde även data för nuvarande fasta (FK), personal 
(PK)- och materialkostnader (M) inhämtas. Alla kostnader räknades i svenska 
kronor och i 2014 års priser utifrån konsumentprisindex.  

2.3.4 Effekt av digital patologi på kostnader 

En digitalisering av patologin kan tänkas ha ett flertal kortsiktiga effekter på 
hälso- och sjukvården. En effekt som i tidigare studier lyfts fram och som är 
intressant för vår analys, inte minst beroende på den brist på patologer som 
existerar i Sverige, är att en digitalisering kan minska den genomsnittliga tiden 



 

 13

som en patolog behöver spendera på varje remiss. (Treanor, Jordan-Owers et al. 
2009) Vi försökte därför identifiera data på hur en digitalisering påverkar tiden 
för att granska ett glas respektive remiss. En förkortad tid för att studera ett glas 
eller remiss skulle i förlängningen kunna sänka personalkostnaderna. Vidare 
eftersöktes data för hur en digitalisering påverkar de fasta kostnaderna.  

2.4 Modell 2 - Nytta ur ett patientperspektiv tack 
vare kortare svarstider 

I Modell 2 analyserades effekten av ett införande på kort- till medellång sikt ur 
ett patientperspektiv. En intressant effekt är hur digital patologi, genom en 
effektivare arbetsprocess och utjämning av kapaciteten, eventuellt kan minska 
väntetiderna för PAD-besked. Onödigt långa väntetider på remissvar kan vara av 
medicinsk betydelse (Modell 3) men vi tror framförallt att kortare svarstider är 
positivt för den enskilda patienten, där inte minst oro och ångest under väntan på 
besked finns beskriven i litteraturen. (Pineault 2007) En generell beräknings-
modell ställdes upp för att analysera nyttan av en digitalisering då ett antal av 
parametrarna för även denna modell i nuläget är osäkra. Parametrarna som 
används för analysen beskrivs utförligt i Avsnitt 2.4.2 – 2.4.4.  

2.4.1 Generell beräkningsformel 

Den kort- till medellångsiktiga patientnyttan med en digitalisering av patologin 
kan med utgångspunkt från den tid det tar innan remitterande klinik erhåller svar 
på remiss (PAD-väntetider) (T) uttryckas enligt Formel 3. Av betydelse för 
analysen är hur PAD-väntetiden förändras vid ett fullskaligt införande av digital 
patologi jämfört med konventionell patologi med mikroskop (∆T) för individer 
med positiva cancerbesked (Ipos) och hos individer med negativa cancerbesked 
(Ineg).  
 
Utifrån formeln är även livskvaliteten (QALY-vikten) hos; individer med cancer 
(Uc),de som väntar på cancerbesked (Uv) samt de utan cancer (Uuc) av intresse. 
Detta beror på att livskvaliteten är av betydelse för antagandet som ligger till 
grund för Formel 3 och dess parametrar. I formeln antar vi att en kortare 
väntetid hos individer som får ett negativit cancerbesked (att de inte har cancer 
(neg)) innebär kortare tid med oro för cancer till förmån för mer tid utan oro. 
Hos individer som får besked att de har cancer innebär en kortare väntetid att 
tiden med misstänkt cancer minskar till förmån för mer tid med känd cancer och 
antagligen mer tid med sänkt livskvalitet. 
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Formel 3. Formel för QALY-vinst med digital patologi. 

	 ∆ 	– ∆ 	–	  

2.4.2 Volym 

För att analysera den potentiella nyttan av digital patologi ur ett 
patientperspektiv behöver således, utifrån Formel 3, antalet individer med 
positiva (Ipos) respektive negativa (Ineg) cancerbesked under nuvarande 
förhållanden att identifieras. Dessa volymer förväntas inte påverkas av en 
eventuell fullskalig digitalisering av patologin. 

2.4.3 Väntetid 

För att undersöka storleken på problemet med PAD-väntetider samt möjliggöra 
analys av QALY-vinsten inhämtades väntetider (TKonv) för patientbesked för de 
sex vanligaste cancerformerna. Vidare skattades PAD-väntetider efter ett 
införande av digital patologi (TDigiPat). Dessa väntetider mättes i dagar men 
omvandlades till år genom att värdena divideras med 365. Detta för att 
möjliggöra en beräkning av QALYs.  

2.4.4 Livskvalitet  

Livskvalitet hos patienter med cancer (Uc), med misstänkt cancer (Uv) och utan 
cancer (Uuc) behövde identifieras eller skattas för att patientnyttan med digital 
patologi skulle kunna analyseras. Olika livskvalitetvikter antogs, som tidigare 
beskrivits, anta ett värde mellan 0 och 1.  

2.5 Modell 3 - Nytta ur ett medicinskt perspektiv  

Modell 3 utvecklades för att i ett tidigt skede försöka identifiera långsiktiga 
effekter av ett införande av digital patologi. I denna modell anses potentiella 
medicinska effekter beroende på PAD-väntetidens längd särskilt intressanta. 
Även i detta avsnitt används en generell beräkningsmodell för att exemplifiera 
hur man skulle kunna analysera nytta och osäkerhet med en fullskalig 
digitalisering.   
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2.5.1 Förenklad beräkningsformel 

En analys av överlevnaden hos en individ drabbad av cancer kan, med 
väntetiden i särskilt beaktande, formuleras enligt Formel 4. I formeln är; 
förändringen i antal individer som påbörjar adjuvant behandling inom X antal 
veckor (∆Cx), förändringen i antal individer som påbörjar adjuvant behandling 
efter X antal veckor (∆Ex), genomsnittlig överlevnad om behandlingen påbörjas 
inom X antal veckor (Ox) samt genomsnittlig överlevnad om behandlingen 
påbörjas efter X antal veckor (Px) av betydelse.  

Formel 4. Vunna levnadsår med digital patologi. 

	 å ∆ 	 	 	 ∆ 	 	 	  

Hypotesen som ligger till grund för Formel 4 är att behandling som inleds inom 
X veckor är effektivare och innebär i genomsnitt ett längre liv än behandlingar 
som påbörjas efter X veckor. Parametrarna som används i beräkningsformeln 
beskrivs mer utförligt i Avsnitt 4.5.2 – 4.5.4. 

2.5.2 Volym och väntetid 

Utifrån Formel 4 behöver antalet individer som under nuvarande förhållanden 
påbörjade behandling före X dagar att identifieras. Vidare beräknas antalet 
individer som påbörjade behandling inom X dagar vid en fullskalig 
digitalisering av patologin.  

2.5.3 Medicinsk effekt 

Slutligen har vi försökt beräkna den medicinska effekten av en förkortad 
väntetid. Väntetiden förväntades ha olika stor betydelse för det medicinska 
resultatet av behandlingarna beroende på cancerform. För att konkretisera 
analysen valdes därför organområdet Kolon/ rektum som fördjupningsområde. I 
analysen undersöktes väntetidens betydelse för hur effektiv den adjuvanta 
behandlingen av kolorektalcancer är och i förlängningen hur detta påverkar 
mortaliteten hos patientpopulationen. 

2.6 Räkneexempel med hjälp av de tre 
modellerna 

För att belysa en potentiell nytta med digital patologi, samt utgöra underlag för 
framtida beräkningar, utformades ett antal räkneexempel där kolorektalcancer 
användes som beräkningsgrund. Gemensamt för de tre modellerna var att det i 
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nuläget inte var möjligt att identifiera relevanta data för alla parametrar. Därför 
har ett antal olika scenarier testats och redovisas för varje modell.  
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3. DATAINSAMLING 
För att identifiera och estimera värden för alla parametrar i våra tre modeller 
krävdes viss datainsamling. Data inhämtades från register, patologavdelningar 
och från litteraturen. I detta avsnitt redovisas insamlingsmetoder och en 
översiktlig beskrivning av våra datakällor.  

3.1 Registerdata 

3.1.1 Cancerregistret 

Cancerregistret skapades med syfte att kartlägga cancersjukdomars förekomst 
och förändring över tid. Syftet med registret är även att utgöra en bas för 
forskning samt att möjliggöra internationella jämförelser. Detta register används 
i vår analys för att studera den totala incidensen av olika cancerformer. De sex 
vanligaste cancerformerna i Sverige identifierades utifrån en incidensrapport 
från Cancerregistret för 2012. (Socialstyrelsen 2013) 

3.1.2 Kvalitetsregister 

Den så kallade INCA portalen (informationsnätverk för cancervården) via 
Regionala Cancercentrum i samverkan ger för närvarande åtkomst till 26 
kvalitetsregister för tumörsjukdomar. Utifrån dessa kan incidensdata men också 
olika typer av uppgifter om väntetider inhämtas. Utifrån dessa kvalitetsregister 
hämtades genomsnittliga väntetider på svar från patologavdelningar för de sex 
vanligaste cancerformerna samt väntetider till behandlingsstart för enskilda 
patienter med kolorektalcancer under åren 2012 och 2013. 

3.2 Patologilaboratorier 

Det var vår intention att inhämta produktionsdata för de 6 vanligaste 
cancerformerna och kostnadsdata från de patologiska laboratorierna i sydöstra 
hälso- och sjukvårdsregionen i Jönköping, Kalmar och Linköping. Produktions-
data inkluderade antalet remisser, klossar och glas och inhämtades via ett 
fördefinierat formulär. Tre avdelningar valdes ut för att få underlag att värdera 
kvalitet och jämförbarhet i datamaterialet. Vi har fått tillgång till data från 
Jönköping och Kalmar. Som ytterligare referens har tillgängliga kostnadsdata 
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och remissvolymer från de laboratorier som lämnat uppgifter till Nysam1 
använts.  

3.3 Intervjuer 

Intervjusamtal med två processledare för cancervården i sydöstra hälso- och 
sjukvårdsregionen genomfördes under våren 2014. Syftet var att undersöka och 
identifiera situationer i vårdprocessen där PAD-väntetiden är av betydelse för 
den medicinska effekten eller situationer där en bättre kvalitet på remissvaret 
jämfört med idag skulle kunna vara avgörande för den fortsätta handläggningen 
och i förlängningen påverka den medicinska effekten. De två processledarnas 
expertområden var kolorektalcancer respektive bröstcancer.  

3.4 Publicerad litteratur 

En litteratursökning i PubMed för att identifiera livskvalitetsdata samt data för 
tidsåtgång och kvalitet på diagnostisering genomfördes. Utifrån resultatet av den 
inledande litteratursökningen användes ett tillvägagångssätt där kompletterande 
litteratur identifierades genom att gå igenom det ursprungliga resultatet 
(”snowballing”).  

3.4.1 Tid för diagnostisering 

Tidigare har vi pekat på en rad faktorer som skulle kunna bidra till en ökad 
produktivitet.  Vi tror dock en avgörande faktor är processtiden för patologen att 
studera ett prov (glas) med digital teknik jämfört med konventionellt mikroskop. 
Två studier som berör detta identifierades under litteratursökningen. (Treanor, 
Jordan-Owers et al. 2009; Randell, Ruddle et al. 2013) Båda studierna har 
genomförts av samma forskargrupp i Storbritannien.  

3.4.2  Väntetidens medicinska betydelse 

Fyra relevanta studier som undersökt väntetidens medicinska betydelse 
identifierades i litteratursökningen. (Chan, Wong et al. 2005; Berglund, 
Cedermark et al. 2008; Biagi, Raphael et al. 2011; Booth, Shepherd et al. 2013)  
Ingen studie var randomiserad vilket också förefaller svårt att åstadkomma på ett 
etiskt klanderfritt sätt. 

                                           
1 Nysam är ett samarbete mellan företaget Helseplan och deltagande landsting som under cirka 20 år tagit fram 
nyckeltal för jämförelse inom sjukvård och omsorg.    
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4. MODELLERNAS PARAMETRAR OCH 
RESULTAT 

Utifrån Formel 2-4 som presenteras i Avsnitt 4 redovisas i detta avsnitt hur de 
olika parametrarna bestämts samt resultatet av modellanalyserna.  

4.1 Modell 1 - Arbetsflöde och volymer 

4.1.1 Nuvarande volymer 

Parameterdata som presenteras i Tabell 2 visar nuvarande volymer vid tre 
patologkliniker i sydöstra hälso- och sjukvårdsregionen. Som visas i tabellerna 
står Hud och Kolon/rektum för en stor del av det totala antalet remisser. Vidare 
framstår volymerna för patologundersökningar i relativt god proportion till 
befolkningsunderlaget i de respektive regionerna. (SCB 2014) Den genom-
snittliga remissvolymen per patologavdelning inkluderande samtliga provtyper 
var enligt data rapporterade till Nysam cirka 44 396 remisser. 

Tabell 2. Volymer från patologiavdelningar i Jönköping och Kalmar. 
 Jönköping 

Population: 341 863 
Kalmar 

Population: 234 168 
Jönköping Remisser 

(% av total) 
Klossar Glas Remisser 

(% av 
total) 

Kloss
ar 

Glas 

Prostata 1097 
(4,6 %) 

13 957 15 
752 

1099 
(6,3 %) 

8947 9794 

Bröst 966 
(4,0 %) 

4493 9370 891 
(5,1 %) 

5075 7635 

Kolon/rektum 2362 
 (9,8 %) 

8262 9633 2140 
(12,3 %) 

10 
215 

10 734 

Lungor 139 
(0,6 %) 

177 854 154 
(0,9 %) 

161 579 

Hud 6662 
(27,8 %) 

11 408 17 
202 

4083 
(23,5 %) 

7598 10 426 

Lymfsystem 121 
(0,5 %) 

365 1598 54 
(0,3 %) 

7827 12 153 

Totalt antal 
histopatologiska 
remisser 

         23 981         17 360   

 

4.1.2 Nuvarande kostnad 

I Tabell 3 presenteras detaljerade kostnadsdata från patologavdelningen i 
Jönköping samt genomsnittskostnader för år 2013 från patologiavdelningarna 
som samverkar i Nysam (Jönköping, Dalarna, Gävleborg, Halland, Kalmar, 
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Kronoberg, Norrbotten, Sörmland, Värmland, Västmanland och Örebro). 
Kostnaderna delades i denna analys grovt in i fasta kostnader (FK), 
personalkostnader (PK) och materialkostnader (M) för att anpassas till 
beräkningsmodellen som presenteras i Formel 2. Som visas i tabellen står olika 
typer av personalkostnader för merparten av avdelningens totala kostnader.  

Tabell 3. Patologikostnad per remiss respektive per glas uppdelad på 
kostnadsslag. 
Kostnadspost Per remiss 

Jönköping 
Per glas 
Jönköping 

Genomsnitt per 
remiss (Nysam)  
(Högst - lägst) 

Fasta kostnader (FK) 316 103 226 (74 – 319) 

- Analysutrustning 61 20  

- Avskrivning/ränta 42 14  

- Serviceavtal, reservdelar, reparation och underhåll 19 6  

- Lokal- och fastighetskostnader 92 30  

- IT-kostnader 4 1  

- Administrativ service 75 25  

- Resterande övriga kostnader 12 4  

- Kvalitetssäkringskostnader/ackrediteringskostnader 1 0  

- Lab-transporter/fordonskostnader 10 3  

Personalkostnader (PK) 601 199 548 (427 – 762) 

- Personalkostnader läkare totalt  187 62  

- Kostnader köpta läkartjänster  73 24  

- Personalkostnader personal exklusive läkare totalt 333 110  

- Övriga personalkostnader 8 3  

Materialkostnad (M) 117 39 88 (58 – 117) 

Total kostnad 972 321 862 (566 – 1083) 

Inkluderar både histopatologi och cytologi.  

 
Tabellen visar att redovisade kostnader per remiss domineras av personal-
kostnader och varierar stort mellan de olika laboratorierna. Kostnaderna i 
Jönköping per remiss ligger något högt i förhållande till genomsnittet. 

4.1.3 Effekten av digital patologi 

Ingen av de två studier som undersökt hur en digitalisering påverkar tiden att 
granska ett glas visade några signifikanta skillnader när det gällde tiden det tog 
för en patolog att granska ett glas, digitalt eller i mikroskop. (Treanor, Jordan-
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Owers et al. 2009; Randell, Ruddle et al. 2013) Båda studierna lyfter däremot 
fram att en digitalisering sannolikt kan leda till kortare handledningstid för 
patologen i framtiden efter en längre tids inlärning, vilket i förlängningen skulle 
innebära lägre personalkostnader per remiss. Ett belägg för detta var att de 
patologerna som ingick i undersökningen hade en större erfarenhet av att 
använda det konventionella mikroskopet jämfört med den virtuella tekniken. 
Detta ansågs gynna den traditionellt använda teknikens resultat i studien. Studier 
med längre tidshorisont skulle innebära mer relevanta resultat då patologerna på 
det sättet skulle få mer tid att göra sig förtrogen med den nya tekniken.   

4.1.4 Räkneexempel 

I vårt första räkneexempel för Modell 1 utgick vi, som tidigare nämnts, från 
genomsnittskostnaden för 11 patologiavdelningar i Sverige. För att beräkna det 
kortsiktiga resultatet av digitaliseringen av patologin på avdelningsnivå 
användes Formel 2 och de data som presenterats i Avsnitt 4.1.1 – 4.1.3. De 
nuvarande genomsnittliga fasta kostnaderna var 10 035 496 kronor för 44 396 
remisser enligt data rapporterade till Nysam. Vidare var, som visas i Tabell 3, 
personalkostnaderna 548 kronor och materialkostnaderna 98 kronor per remiss. 
Vår hypotes var att de rörliga materialkostnaderna och remissvolymen 
åtminstone inte på kort sikt påverkas nämnvärt av en digitalisering. Däremot kan 
personalkostnaderna (PK) potentiellt minska medan de fasta kostnaderna (FK), 
förväntas öka. Inga data över denna förändring identifierades i tillgängliga 
register eller i publicerad litteratur, därför presenteras ett antal scenarier i Tabell 
4. Eftersom osäkerheten är stor testades ett antal olika scenarier.  
 

10	035	496	 44	396 98 98 548  

Tabell 4. Resultat Modell 1 – vinst i kronor på en genomsnittlig 
patologavdelning. 
 Minskade personalkostnader 

Ö
k

ad
e 

fa
st

a 
k

os
tn

ad
er

 

 0 % - 1 % - 5 % - 10 % - 25 % - 50 % 

0 % - 243 290 1 216 450 2 432 901 6 082 252 12 164 504 

+ 10 % - 1 003 550 - 760 260 212 901 1 429 351 5 078 702 11 160 954 

+ 25 % - 2 508 874 - 2 265 584 - 1 292 424 - 75 973 3 573 378 9 655 630 

+ 50 % - 5 017 748 - 4 774 458 - 3 801 298 - 2 584 847 1 064 504 7 146 756 

+ 100 % - 10 035 496 - 9 792 206 - 8 819 046 - 7 602 595 -3 953 244 2 129 008 
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4.2 Modell 2 - Nytta ur ett patientperspektiv  

4.2.1 Volym 

I Tabell 5 visas parameterdata för det totala antalet remisser samt hur många av 
dessa som resulterade i maligna fynd. Relationen mellan diagnostiserad malign 
cancer och antalet remisser ligger på ungefär samma nivå vid de tre 
laboratorierna med undantag för Prostata och Kolon/rektum där, som visas i 
tabellen, vissa skillnader existerar. Kalmar har jämfört med Jönköping ett större 
antal maligna fynd i förhållande till sitt befolkningsunderlag.  

Tabell 5. Remisser och maligna fynd på patologavdelningarna i Jönköping och 
Kalmar. 
 Jönköping 

Population: 341 863 

Kalmar 

Population: 234 168 

 Remisser (Per 

1000 inv.) 

Maligna fynd 

(Per 1000 inv.) 

Utan maligna 

fynd (Per 1000 

inv.) 

Remisser (Per 

1000 inv.) 

Maligna fynd 

(Per 1000 inv.) 

Utan maligna 

fynd (Per 1000 

inv.) 

Prostata 1097 (3,2) 392 (1,1) 705 (2,1) 1099 (4,7) 466 (2,0) 633 (2,7) 

Bröst 966 (2,8) 380 (1,1) 586 (1,7) 891 (3,8) 399 (1,7) 492 (2,1) 

Kolon/rektum 2362 (6,9) 422 (1,2) 1940 (5,7) 2140 (9,1) 496 (2,1) 1644 (7,0) 

Lungor 139 (0,4) 47 (0,1) 92 (0,3) 154 (0,7) 61 (0,3) 93 (0,4) 

Hud 6662 (19,5) 570 (1,7) 6092 (17,8) 4083 (17,4) 345 (1,5) 3738 (16,0) 

Lymfsystem 121 (0,4) 46 (0,1) 75 (0,2) 54 (0,2) 17 (0,1) 37 (0,2) 

 

I Jönköping resulterade 36 procent av remisserna avseende prostata i ett malignt 
fynd medan motsvarande siffra var 42 procent i Kalmar. Hudremisser 
resulterade i 9 procent maligna fynd både i Jönköping och i Kalmar.    

4.2.2 Nuvarande väntetider 

I Tabell 6 redovisas väntetider under 2012 för de sex vanligaste cancerformerna 
i Sverige. I de olika kvalitetsregistren används olika mättillfällen för PAD-
väntetider. Vi valde mätpunkter för PAD-väntetiden som visar väntetiden från 
remiss till remissvar på patologavdelningen så precist som möjligt. Som visas i 
Tabell 6 var väntetiderna generellt kortast i Kalmar följt av Jönköping och 
Östergötland. 
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Tabell 6. Väntetider på svar från patologi under år 2012. 
Organ Antal dagar 

 Jönköping Kalmar  

Prostata 33* 30* 39* 

Bröst 29* 27* 44* 

Kolon/ Rektum 15† 10† 27† 

Strupe, bronk, lunga and lungsäck 24‡ 14‡ 13‡ 

Hud 21¥ 12¥ 27¥ 

Lymfom (Malignt lymfom inkl. CLL 204.1) 17¥ 12¥ 15¥ 

*Operation till patientbesked PAD-resultat, †Operation till PAD-resultat, ‡Test (Provtagning) till behandlingsbeslut, ¥ Test 

(Provtagning) till PAD- resultat. (INCA) 

4.2.3 Livskvalitet 

Den genomsnittliga livskvalitetsvikten hos individer utan cancerdiagnos (Uuc) 
bestämdes utifrån en svensk studie av Burström et al. till 0,808 (Ålder 60-69 år). 
(Burstrom, Johannesson et al. 2006) Livskvalitetsvikten hos personer med 
kolorektalcancer (Uc) förväntades vara 0,760 utifrån en studie av Färkkila et al. 
(Ålder 64,8 år). (Farkkila, Sintonen et al. 2013) I litteraturstudien eftersöktes 
även parameterdata för livskvalitet hos individer med misstänkt cancer som 
väntar på sitt PAD-besked. Vi har inte lyckats hitta någon studie som studerat 
detta.  

4.2.4 Räkneexempel 

Den kort- till medellångsiktiga förbättringen av patientnytta vid ett införande av 
digital patologi analyserades utifrån Formel 3. I tabellen visas hur många 
QALYs som vinns eller förloras i sydöstra hälso- och sjukvårdsregionen hos 
individer med misstänkt kolorektalcancer beroende på hur väntetiderna på PAD-
besked kan förändras. Utöver detta krävs data för livskvaliteten hos individer 
som väntar på sitt PAD-besked samt data som visar hur en digitalisering 
påverkar längden på PAD-väntetiderna. Eftersom denna information inte finns 
idag i varken register eller publicerad litteratur testades ett antal olika scenarier, 
vilka redovisas i Tabell 7. I likhet med exemplet i Avsnitt 6.1.4 testades även 
tillsynes orealistiska scenarier då osäkerheten var stor. 
 

	 1940 	15/365 	– 	0,808 422 	15/365 	– 	0,760  
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Tabell 7. Resultat av Modell 2 – vunna/förlorade QALYs per år i sydöstra 
hälso- och sjukvårdsregionen. 
 Livskvalitetvikt i väntan på PAD-besked (Uv) 

∆
D
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ed

 d
ig

it
al

 p
at

ol
og

i 

(T
D

ig
iP

at
- 

T
K

on
v)

 

 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 

- 10 19,38 12,91 6,43 -0,04 -6,51 

- 5 9,69 6,45 3,22 -0,02 -3,25 

0 29,06 19,36 9,65 -0,06 -9,76 

+ 5 -9,69 -6,45 -3,22 0,02 3,25 

+ 10 -19,38 -12,91 -6,43 0,04 6,51 

 

Utifrån Tabell 7 kan vi se att det är positivt att minska PAD-väntetiderna om 
livskvalitetsvikten hos individer med misstänkt cancer är lägre än 0,8. Om till 
exempel livskvalitetsvikten hos individer som väntar på PAD-besked är 0,7 och 
en fullskalig digitalisering minskar PAD-väntetiderna för kolorektalcancer med 
5 dagar i genomsnitt innebär detta en vinst av cirka 3,2 QALYs per år  i den 
sydöstra hälso- och sjukvårdsregionen.   

4.3 Modell 3 - Nytta ur ett medicinskt perspektiv 

4.3.1 Nuvarande volymer och väntetider 
kolorektalcancer 

I Figur 2 redovisas PAD-väntetider för de tre patologavdelningarna i sydöstra 
hälso- och sjukvårdsregionen. Figuren visar att över 50 procent av 
kolorektalcancer remisserna besvarades inom 20 dagar från operationsdagen. 
Vidare besvarades 99,4 procent inom 8 veckor.  
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Figur 2. Svarstider vid remisser rörande kolorektalcancer mellan december 
2011 till mars 2014. 
 
Figur 2 visar att av totalt 1113 remisser i kolorektalcancer-registret var 886 
besvarade inom 4 veckor och 1106 besvarade inom åtta veckor.  

4.3.2 Betydelse för kliniskt beslutsfattande 

I intervjuer med processledare och representanter för Regionalt Cancercentrum 
sydöst identifierades en situation där PAD-väntetiden är kritisk även för 
medicinsk effekt. Det gäller beslut om adjuvant cytostatikabehandling efter 
koloncanceroperation.  Beslutet grundas på tumörstadium som baseras på den 
patologiska undersökningen.  
 
En nordisk och en brittisk retrospektiv studie samt en metaanalys av 
koloncancer visar att den adjuvanta behandlingen har sämre effekt om den 
inleds senare än 8 veckor efter operation. (Chan, Wong et al. 2005; Berglund, 
Cedermark et al. 2008; Biagi, Raphael et al. 2011) Andra studier har däremot 
inte identifierat några statistiska skillnader beroende på när den adjuvanta 
behandlingen inleds. (Booth, Shepherd et al. 2013) Skillnader i behandlings-
effekt har däremot identifierats inom andra cancerområden, till exempel 
bröstcancer. (Lohrisch, Paltiel et al. 2006) 
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4.3.3 Räkneexempel 

Då i stort sett alla remisser i den sydöstra hälso- och sjukvårdsregionen under 
tidsperioden årsskiftet 2011-2012 till mars 2014 besvarades inom 8 veckor är 
det utifrån tillgängliga data osannolikt att en digitalisering, under rådande 
svarstider skulle kunna innebära en förbättrad medicinsk nytta vid denna 
kliniska situation. Någon annat exempel framkom heller inte vid våra intervjuer.  
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5. HÄLSOEKONOMISKA ANALYSER I 
LITTERATUREN 

Vi har funnit två försök i litteraturen att skatta effekter och ekonomiska 
konsekvenser av införande av digital patologi. (Isaacs, Lennerz et al. 2011; Ho, 
Ahlers et al. 2014) Båda studierna är från USA och avser amerikanska 
förhållanden. I studien av Isaacs et al. utgår författarna från en tänkt 
digitalisering av en stor klinik med en årlig produktion av 380 000 glas. De har 
utvecklat en modell för att bedöma och kvantifiera tilläggsvärdet av 
digitalisering (WSI). Författarna är mest explicita med att redovisa skattningar 
av ökade kostnader av att scanna alla glas och lagra informationen. Medan de 
förväntade positiva effekterna endast diskuteras. Eftersom kliniken är stor med 
en hög grad av subspecialisering förväntas inte så stora fördelar uppnås vid 
denna klinik som vid mindre enheter när externa expertbedömningar förenklas 
och kan bidra till en ökad kvalitet. 
 
Ho et al. har genomfört en mer fullödig uppskattning av effekter på kostnaderna 
för en stor universitetsbaserad hälso- och sjukvårdsorganisation som inkluderar 
ett 20-tal sjukhus med en årlig produktionsvolym inom patologi på dryg 200 000 
fall. Kostnadsförändringar beräknades för en femåring implementeringsperiod 
av digital patologi. Kostnader för investering i ny utrustning för ett utbyggt 
system baserades på ett behov av 21 WSI-scannrar och 65 arbetsstationer. 
Huvudsakliga kostnadsbesparingar förväntades från ett effektivare arbetsflöde 
och lägre behandlingskostnader orsakade av tolkningsfel från patologernas sida. 
Produktivitetsförbättringarna i kalkylen härstammar från ökning av patologernas 
produktivitet inom den egna organisationen, produktivitetsökning inom 
avdelningen och betydligt färre second-opinion förfrågningar inom den egna 
organisationen tack vare en förväntad ökad erfarenhet och specialistkunnande 
bland allmännpatologer. En del av produktivitetsökningen förväntas uppnås 
genom en ökad centralisering av laboratorieresurserna. När det gäller 
kostnadsbesparingar relaterade till färre diagnostiska fel utgår man från 
detaljerade beräkningar för bröstcancer och malignt melanom. Malignt melanom 
valdes på grund av ofta förekommande falskt positiva provsvar och falskt 
negativa som resulterar onödiga insatser i vården. Årliga kostnader för 
tolkningsfel orsakade av icke subspecialiserade patologer användes för att räkna 
ut en genomsnittskostnad per fall. Detta värde extrapolerades till 10 andra 
vanliga cancerformer i USA. Baserat på faktiska produktionsdata och antagna 
effekter beräknades att besparingarna inom den aktuella sjukhusgruppen skulle 
kunna uppgå till 17,7 miljoner USD varav 70 procent utgörs av förbättrad 
produktivitet och 30 procent genom färre fel i provsvaren. Så länge ökade 
driftkostnader för systemet understiger 17,7 miljoner så skulle ett utbyggt 
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system leda till besparingar totalt för hälso- och sjukvården. I denna studie togs 
ingen hänsyn till en ökad patientnytta tack vare färre förväntade fel. 
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6. DISKUSSION 
I denna förstudie har vi identifierat och visat ett antal exempel på hur förändrade 
kostnader och effekter av digital patologi kan analyseras. I våra tre analys-
modeller har kortsiktiga till långsiktiga effekter av ett fullskaligt införande 
analyserats. Gemensamt för våra modeller är att de är relativt grova och att 
tillgången på relevanta parametervärden är begränsad. Viktiga uppgifter saknas 
både om förhållandena idag men framförallt hur olika värden kommer att 
påverkas av en digitalisering. Detta innebär att det i nuläget inte är möjligt att 
göra exakta beräkningar eller dra slutsatser rörande vilka hälsoekonomiska 
effekter en digitalisering innebär samt säkert bestämma alla typer av data som är 
relevanta att studera. 
  
Vi har spekulerat om en potentiell nytta med en fullskalig digitalisering i två av 
tre modeller. Modell 1 kan användas för att förändringar av totalkostnad för en 
patologavdelning. Jämförelser av kostnader för vissa produkter signalerar 
riktningen på resursinsatsen men vad som förklarar kostnadsförändringar måste 
analyseras mer i detalj och antagligen kompletteras med kartläggning av 
arbetsprocessen.  Framförallt är det intressant att försöka mäta processtiden per 
glas för patologen. Modell 2 kan användas för att studera en minskning av 
väntetiderna för PAD-besked i form av minskad oro och ångest. Till vår stora 
förvåning har vi trots ihärdigt sökande inte lyckats hitta någon studie där 
livskvalitetsförlusten under väntan på provsvar redovisats i nyttotermer. Detta är 
ett konkret exempel på data som skulle behöva tas fram i avvaktan på andra 
effektdata från digitalisering av arbetsprocesserna inom patologin.  
 
Utifrån Modell 3 drar vi slutsatsen att det är osannolikt att eventuellt förkortade 
väntetider till följd av en digitalisering innebär medicinsk nytta. Det är dock 
viktigt att påpeka att vi endast lyckades hitta ett exempel där en medicinsk nytta 
skulle kunna förväntas. Det finns antagligen en mängd kliniska situationer som 
vi ännu inte känner till som behöver undersökas. Detta kräver fortsatta 
efterforskningar bland processledare och andra medicinska experter inom hela 
cancerområdet. 
 
I vår samlade analys analyserades endast ett fåtal potentiella effekter av ett 
fullskaligt införande av digital patologi. Ett flertal andra effekter har lyfts fram 
som argument för införandet, till exempel bättre ergonomi för patologer. Om 
sjukskrivningar och annan frånvaro minskar kan det bidra till en ökad kapacitet 
och till ett produktionstillskott i samhället. Ett annat område som bör studeras i 
framtida analyser är huruvida en digitalisering kan innebära bättre och säkrare 
diagnoser som i förlängningen kan leda till vinster i form av vunna levnadsår 
och bättre livskvalitet. Framtida analyser bör också inkludera analys av ett bättre 
utnyttjande av kompetens och kapacitet genom att en fullskalig digitalisering gör 



 

 30

det lättare att skicka bilder mellan patologiavdelningar.  En mer fullskalig 
hälsoekonomisk analys bör även omfatta effekter på längre sikt på 
verksamhetsnivån och inkludera arbetsmiljöaspekter, kapacitetförändringar, 
strukturella förändringar, arkivering av provsvar etc. 
 
Studien av Ho et al. och medarbetare beskriver förväntade effekter i USA. Även 
om resultaten inte direkt går att överföra på svenska förhållanden är 
angreppssättet och modellen intressant.  Framförallt att man förväntar sig en 
betydande kostnadsbesparing tack vare färre felaktiga svar. Detta är inget som 
studerats i en svensk kontext. 
 
När det gäller fortsättningen har vi under detta projekt dragit vissa lärdomar.  Vi 
har överraskats positivt av den goda tillgången på uppgifter kring svenska data 
om väntetider kopplat till cancerprocesser. Däremot är vi negativt överraskade 
över bristen på studier av livskvalitet på provsvar.  Vi också haft svårigheter att 
få tillgång till enkla produktionsdata från laboratorier liksom tillförlitliga 
kostnadsdata. Det pågår arbete både lokalt och nationellt med att ta fram mer 
tillförlitliga beräkningsmodeller för att få fram priser för olika tjänster inom 
laboratorierna.  Tillsvidare är man hänvisad till att beräkna genomsnittliga 
kostnader per remiss respektive per glas oberoende vävnadstyp. I vissa analyser 
att det antagligen tillfyllest medan resultatet kan bli felaktigt vid mer detaljerade 
analyser. 
 
Sammantaget bedömer vi att det finns förutsättningar att fortsätta att göra 
hälsoekonomiska modellanalyser av digital patologi. Sådana bör föreberedas i 
god tid genom framtagning av vissa relevanta data där det kan krävas en särskild 
datainsamling. 
 
Vidare är det viktigt att personer som finns i verksamheten antingen som ledare 
eller experter formulerar frågeställningar och medverkar vid framtagning av 
modellanalyser.  
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7. VÅRA PRELIMINÄRA SLUTSATSER OCH 
SPEKULATIONER 

 Vi har inte funnit någon vetenskaplig utvärdering av kliniska effekter eller 
hälsoekonomisk utvärdering av digitalisering av patologiska laboratorier från 
Sverige eller något annat land.  

 
 Viktiga uppgifter saknas både om dagens förhållanden men framförallt hur 

arbetsprocesser och vården kommer att påverkas av en digitalisering. I 
nuläget är omöjligt att göra exakta beräkningar eller dra slutsatser rörande 
hälsoekonomiska effekter av en digitalisering.  

 
 Med hjälp av tre framtagna modeller går det att dra vissa slutsatser om vilka 

typer av data som är relevanta att studera. Modell 1 kan användas för att 
analysera en förbättrad arbetsprocess inom patologavdelningen framförallt om 
det går att visa att tiden per glas för patologen kan minskas. Modell 2 kan 
användas för att studera en minskning av väntetiderna för PAD-besked i form 
av minskad oro och ångest. Modell 3 kan användas som utgångspunkt för att 
identifiera och analyser situationer i vården där en kortare svarstider kan 
påverka kliniska beslut.  

 

 Studier av livskvalitetsförlusten under väntan på provsvar efterlyses samt 
tillgång till mer tillförlitliga kostnadsdata. Detta är exempel på data som 
skulle behöva tas fram i avvaktan på effektdata från digitalisering av 
arbetsprocesserna inom patologin.  

 

 Valida hälsoekonomiska analyser av digital patologi förutsätter att 
verksamhetsföreträdare efterfrågar sådan kunskap, formulerar frågeställningar 
och medverkar i analysarbetet.   
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