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Prisliste for eksterne prosjekter ved Avdeling for patologi, Divisjon for 

diagnostikk og teknologi, Akershus universitetssykehus 
 

Startpris ved deltakelse i eksterne prosjekter (Start-up 
fee) 

6 000 

 

Undersøkelse, grunnpakke arbeid 
 

Pris pr undersøkelse 

1)Snitting av arkivert vevsblokk: Inkluderer å finne frem 
arkiv/diagnostikkvevsblokk, utføre snitting av vevsblokk 
(inntil 25 snitt, uten farging) eller arkiverte H&E snitt og 
arkivert histologi rapport, vurdering av 
vevsrepresentativitet og avtale sending av snitt.  
 

2 150 

Ekstra snitt 
≤ 10 ekstra snitt, utover 25 vanlige snitt 

300 

Snitting av vevsblokk: Inkluderer støpning av ferskt vev, 
H&E farging, utføre snitting, vurdering av 
vevsrepresentativitet og avtale sending av snitt.  

2 630 

2)Formalinfiksere/innstøpe ferskt vev: Vurdering av ferskt 
materiale med uttak av vev for innfrysning eller 
formalinfiksering, samt parafininnstøping (pr. prøve), og 
avtale sending av blokk.   

750 

Frysesnitt, max. 10 snitt 1010  

Gjennomgang av histologi 
Gjøres av patolog 

1450 

1)Arkiv/diagnostikkvevsblokk: Blir ikke sendt hvis laboratorium kan bruke snitt.                     
2)Studiespesifikk vevsblokk: Blir sendt til eksternt laboratorium, med mindre det spesifikt bes om 
slides.  

Ved skjæring av mer enn 25 snitt og for annen type arbeid beregnes dette etter prisliste nedenunder.  

Undersøkelse, i tillegg til grunnpakkearbeid Pris pr undersøkelse 

Evaluering av patolog, utfylling av patologirapport, og 
administrasjonskostnader 

7 200 

Fersk biopsi (overføring av vevsbiten fra formalin til 
etanol direkte etter tatt biopsi) 

450 

Finne frem arkiv/diagnostikkvevsblokk (Inkluderer å finne 
frem arkivert histologirapport, arkiverte H&E snitt og 
arkiv/diagnostikk vevsblokk med vurdering av 
vevsrepresentativitet) 

650 

Bekrefte diagnose uten immunhistokjemi 1 290 

Bekrefte diagnose med immunhistokjemi 2 160 

 

Annet arbeid ut over grunnpakke 

Lønn pr. time Timesats 

Legearbeid 3 000 
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Bioingeniør 1500 

Kontorpersonell 1000 

Laboratorieoppgaver, stk pris Pris per prøve /snitt 

Innstøpning formalinfiksert vev 540 

Innstøpning frysesnitt 540 

Skjæring parafinsnitt 110 

Skjæring av TMA 540 

Rutinefarging (H&E) 110 

Innkjøring av antistoffer Avtales i hvert tilfelle 

Immunhistokjemi, farging, i tillegg til pris for antistoff, per 
snitt 

1 200 

 

Sist oppdatert 14. september 2022 


