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Forord  
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1. Introduksjon og sammendrag 

I denne rapporten presenterer vi samfunnsøkonomiske beregninger av hvor store verdier som skapes gjennom 

utvalgte norske tiltak for sikre matvaretrygghet i Norge. I følge den siste jordbruksmeldinga (Meld. St. 11 2016-

2017) ligger de fire overordnede målene for norsk landbruks- og matpolitikk fast: Målet er å sikre matsikkerhet, 

landbruk over hele landet, økt verdiskaping og et bærekraftig landbruk. Det presiseres blant annet at 

matsikkerhet innebærer at befolkningen til enhver tid har fysisk og økonomisk tilgang til nok mat og trygg mat. I 

denne rapporten retter vi søkelys mot verdien av tilgang på trygg mat.  

De aller fleste tiltakene for å sikre trygg mat fra landbruket er utformet, standardisert og koordinert på et 

europeisk nivå, men ikke alle. Land både innenfor og utenfor EU har mulighet til å implementere særskilte tiltak 

som bidrar til å dempe risikoen for produksjon og distribusjon av helseforringende matvarer. I denne rapporten 

foretar vi en samfunnsøkonomisk verdsetting av to særskilte tiltak i norsk landbruksnæring:  

• Handlingsplan mot Campylobacter hos slaktekylling 

• Tiltak mot utbredelse av antibiotikaresistente bakterier (LA-MRSA) hos svin. 

Begge disse typene bakterier kan gjøre mennesker syke. Campylobakter smitter gjennom å spise infisert kylling, 

mens LA-MRSA smitter fra svin gjennom kontaktsmitte. Vi har vurdert den samfunnsøkonomiske verdien av 

tiltakene som den norske landbruksnæringen setter inn for å forhindre smitte av begge disse bakteriene til 

befolkningen.  

På landbruks- og matområdet har samfunnsøkonomiske analyser i stor grad fokusert på beregninger av det 

samfunnsøkonomiske tapet knyttet til subsidiering og skjerming av næringen. Dette er et tap det er mulig å 

kvantifisere. Med unntak av målet om økt verdiskaping, er det gjennomgående komplisert å vurdere 

nytteeffekten i kroner og øre av målene i landbruks- og matpolitikken. Ikke desto mindre har man i de senere år 

sett en rask utvikling i faget samfunnsøkonomi på områder som nettopp handler om å verdsette nytte knyttet til 

slike mål. Beregningene i denne rapporten er basert på det rammeverk som Regjeringen per i dag anbefaler 

benyttet når man skal gjennomføre samfunnsøkonomiske lønnsomhetsanalyser av større offentlige 

investeringsprosjekter, betydelige økonomiske reformer eller omfattende bruk av virkemidler og subsidier (DFØ, 

2014; Finansdepartementets rundskriv R-109/2014; NOU 2012:16; og Utredningsinstruksen).  I dette 

rammeverket er man opptatt av å systematisk måle forventet nytte av et tiltak opp mot de kostander som tiltaket 

påfører samfunnet. Slike analyser går gjerne under betegnelsen kost-nytte-analyser og benyttes aktivt innenfor 

en lang rekke områder innen offentlig planlegging. Verktøyet blir stadig hyppigere benyttet i offentlig forvaltning 

og man ser en tydelig trend i retning av at utforming av ny politikk først lar seg implementere når en kost-

nytteanalyse er fremlagt og drøftet.  

De samfunnsøkonomiske lønnsomhetsanalysene i denne rapporten viser at begge tiltak har høy lønnsomhet for 

samfunnet. Handlingsplanen mot campylobacter hos slaktekylling har en forventet nåverdi (dvs. summen av alle 

gevinster over en 40 års periode) på nærmere 20 milliarder kroner. Tiltakene mot LA-MRSA i norske 

svinebesetninger er tilsvarende verdsatt til drøye 2 milliarder kroner, sett opp mot en tilstand der man møter 

problemene i helsevesenet i stedet. Handlingsplanen mot campylobacter har så høy lønnsomhet fordi bakterien 

smitter mange og påfører befolkningen en betydelig belastning. Samtidig er selve tiltaket lite kostbart. Tiltakene 

mot LA-MRSA berører en langt mindre del av befolkningen, og kostandene knyttet til tiltaket er høyere. Når det 

er sagt, må det presiseres at multiresistente bakterier (herunder MRSA) er et raskt voksende problem og kan 

over tid bli en av våre største helseutfordringer om noen få tiår, dersom vi ikke får kontroll med resistens-

problemet.      
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1.1. Nærmere om handlingsplanen mot Campylobacter hos slaktekylling  

Campylobacteriose er en mage-tarm-infeksjon som forsakes av bakterien Campylobacter. Infeksjonen gir diare, 

ofte blod- og slimblandet i tillegg til moderat feber og redusert almenntilstand. Omtrent 20 prosent av de som 

får campylobacteriose vil ha symptomer ut over en uke. Sykdommen kan i sjeldne tilfeller gi alvorlig sykdom. 

Campylobacteriose er den hyppigst rapporterte infeksjonssykdommen som overføres fra dyr til mennesker 

(zoonoser) i Norge. Dette er også tilfellet i mange andre europeiske land (ECDC, 2014). Hvert år registreres det 

rundt 2800 tilfeller av campylobacteriose i Norge. Det er anslått at det reelle antallet tilfeller av 

campylobacteriose er mellom 10 og 100 ganger høyere enn det som registreres. Det er altså i realiteten mellom 

28 000 og 280 000 som får campylobacteriose i Norge hvert år.  

I 2001 ble det opprettet en handlingsplan mot bakterien Campylobacter hos slaktekylling. Begrunnelsen for å 

opprettelsen var at forekomsten av sykdommen campylobacteriose hos mennesker i mange år hadde vært 

stigende. Siden 1998 var det blitt registrert flere tilfeller av campylobacteriose enn salmonellose i Norge. I denne 

analysen beregner og verdsetter vi kostander og folkehelsegevinsten knyttet til handlingsplanen.  

Handlingsplan mot Campolybacter er et tiltak som er innført i produksjonskjeden for kylling. Formålet er å 

oppdage forekomst av Campylobacter før slakting, slik at slakt fra infiserte flokker kan sendes til frysing eller 

varmebehandling. På den måten drepes bakteriene før kyllingene kommer på markedet, slik at forbrukerne i 

mindre grad eksponeres for smitte. Kjøttet fra infiserte flokker sendes enten til varmebehandling eller frysing, 

for å drepe Campylobacter-bakteriene før kjøttet sendes ut på markedet. Dette besørges av Nortura og andre 

slakterier. 

Uten handlingsplanen vil man i lys av våre beregninger fått 2,5 ganger så mange tilfeller av campylobacteriose 

sammenlignet med tilfellet med handlingsplan. 

 Venstre: Beregnet årlig nytte og kostnad av handlingsplanen, 2016-kr,.  
 Høyre: Beregnet total nytte og kostnad av handlingsplanen 2016-kr, nåverdi (diskontert med 4% rente) 
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De to figurene over viser hvor mye større den samfunnsøkonomiske nytten av handlingsplanen er enn 

kostnadene. Figuren til venstre viser de årlige nytte- og kostnadseffektene i faste 2016-kroner men uten 

diskontering. Figuren til høyre viser den samlede diskonterte nytten og kostnaden av handlingsplanene de neste 

40 årene. I 2016 var den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av handlingsplanen mot Campylobacter på drøyt 

695 millioner kroner. Kostnadene utgjorde kun i overkant av 6 millioner kroner, mens nytten av 

folkehelseeffekten var på over 701 millioner kroner. Over de neste 40 årene kan lønnsomheten i nåverdi samlet 

ligge rundt 20 milliarder kroner.  

Anslagene på de samfunnsøkonomiske kostnadene og nytten presentert over er beheftet med usikkerhet. 

Nytteeffektene er allikevel så mange ganger større enn kostnadene at det er grunnlag for å konkludere med at 

dette tiltaket har svært høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet.  

Det er viktig å påpeke at handlingsplanen kun gjelder for norsk produksjon av kylling. Dersom vi skulle legge over 

til økt import av kylling i årene fremover vil relevansen og verdien av handlingsplanen gradvis reduseres. Hvis 

importen er av fersk kylling vil sykdomsbyrden fra Campylobacter kunne øke betraktelig. Innslaget av 

campylobacter i eksempelvis danske og svenske kyllingflokker ligger langt over de norske nivåene.  I Sverige sliter 

man nå med forekomst av Campylobacter på 15 prosent av kyllingen (Aftonbladet 10. feb 2017). Det er nærmere 

10 ganger så høyt som i Norge. Problemene i Sverige har oppstått til tross for at man også der operer med en 

handlingsplan. Våre beregninger av gevinstene for samfunnet knyttet til lavere forekomster av 

Campylobacteriose tilsier at importvernet kan være et samfunnsøkonomisk verdifullt virkemiddel, så lenge det 

ikke er mulig å avdekke eller begrense forekomsten av denne bakterien i importert fersk kylling.  

1.2. Nærmere om tiltak mot LA-MRSA 

LA-MRSA er en type stafylokokkbakterier som er resistent mot antibiotika og som smitter mellom mennesker og 

husdyr. LA-MRSA har hatt kraftig fremvekst i flere europeiske land de siste årene, og i mange land har 

svinebesetninger blitt et problematisk smittereservoar. Norge og Sverige er de eneste landene i Europa som har 

innført egne tiltak i svinebesetninger, for å hindre at LA-MRSA får fotfeste. Bakterier som er resistente mot 

antibiotika er en av de største utfordringene i vår tid, ved at de truer evnen til å drive effektiv medisinsk 

behandling av syke mennesker. Et høyt forbruk av antibiotika både til behandling av mennesker og husdyr har 

bidratt til den nærmest eksplosive utviklingen av resistente bakterier. MRSA er en type stafylokokkbakterier som 

er resistent mot vanlig antibiotika. Bakterien LA-MRSA er en type MRSA-bakterie, som smitter mellom 

mennesker og husdyr. LA-MRSA smitter ikke gjennom maten, men gjennom kontakt mellom individer. Det utgjør 

dermed ikke et problem for mattryggheten i tradisjonell forstand, ved at det ikke er matbåren smitte. 

Problemene er likevel relatert til mattrygghet, så lenge smitten kommer som en direkte følge av hvordan 

matproduksjonen er innrettet.  

Dagens tiltak for å begrense LA-MRSA-smitte består av et overvåkningsprogram for svinebesetningene. Ved 

påvisning av LA-MRSA-smitte i en besetning vil besetningen båndlegges, slaktes ned og fjøset desinfiseres. Det 

vil også bli foretatt smitteoppsporing langs mulige smitteveier. Vi ser nærmere på verdien av å innføre et regime 

som i tillegg krever forskriftsmessig testing av personer som kommer fra utlandet og skal jobbe med svin i Norge, 

i motsetning til dagens frivillige testing. Et alternativ uten tiltak innebærer et svært begrenset 

overvåkningsprogram, og et omfattende smittevern i spesialisthelsetjenesten. Man vil ha omfattende MRSA-

screening i sykehusene, smitteverntiltak ved polikliniske konsultasjoner og dagbehandling, og isolering av 

innlagte i påvente av svar på MRSA-prøve. I et slikt alternativ vil kostnadene i hovedsak tilfalle helsesektoren.  
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Dagens regime beregnes til å ha en positiv netto nytte i forhold til en situasjon der man ikke forsøker å begrense 

LA-MRSA i svinebesetninger. En opptrapping fra dagens regime til et regime med et mer omfattende testregime 

og forskriftsfestet testing av personer i risikogruppen vil gi ytterligere gevinst. Mernytten sammenliknet med 

dagens regime kommer hovedsakelig av at færre besetninger vil bli smittet, og at man dermed slipper unna med 

færre saneringer. 

I figurene under til venstre viser vi årlig nytte og kostnader for dagens tiltak (H5) og opptrappingstiltaket ( H1) 

målt opp mot et alternativ der man ikke setter inn tiltak i landbruket (H6). Her er virkningene i form av spart 

arbeidstid og sparte liv nytteeffekter av tiltakene, mens kostnadene er alle kostnadene ved H1 og H5 fratrukket 

kostnadene ved H6.   

Venstre: Beregnet årlig nytte og kostnad av H1 og H5 (vs. H6), 2016-kr. Høyre: Beregnet total nettonytte av H1 og H5 (vs. 
H6) 2016-kr, nåverdi (diskontert med 4 % rente) 

 

 

Vi ser at den verdsatte nytten for H1 og H5 overlapper i figuren til venstre. Det er fordi det er kun et ubetydelig 

ulikheter i tap av arbeidstid og liv i H1 og H5, som ikke gir særlig utslag. For de verdsatte kostnadene ser vi at 

differansen til H6 er større for H1 enn for H5. Vi får negative verdier for de verdsatte kostnadene, siden 

kostnadene er lavere enn i nullalternativet (H6). Mens nytten øker for så å avta, så reduseres kostnadene for så 

å øke igjen. Begge disse tendensene tilsier at den årlige nettonytten av tiltakene er høyest midt i perioden. 

Hovedårsaken til at «gapet» tettes noe er at vi forventer at risikogruppen reduseres vesentlig mot slutten av 

perioden. I figuren til høyre presenteres den samlede verdien av tiltaket (nettonytten) over hele 40-årsperioden. 

Den forventede samfunnsøkonomiske gevinsten ligger i spennet 2-3 milliarder 2016-kroner.   
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2. Samfunnsøkonomisk verdsetting av handlingsplan mot 
Campylobacter hos slaktekylling 

2.1. Bakgrunn 

I 2001 ble det opprettet en handlingsplan mot bakterien Campylobacter hos slaktekylling. Begrunnelsen for å 

opprettelsen var at forekomsten av sykdommen campylobacteriose hos mennesker i mange år hadde vært 

stigende. Siden 1998 var det blitt registrert flere tilfeller av campylobacteriose enn salmonellose i Norge. Man så 

tilsvarende utvikling i de andre nordiske landene (Veterinærinstituttet, 2016). Veterinærinstituttet skrev 

følgende:  

«Formålet med planen er «å redusere eksponeringen i befolkningen for Campylobacter spp. via norsk 

slaktekylling». En rekke studier internasjonalt og i Norge har indikert at infisert kylling er en viktig smittekilde. 

Det er derfor antatt at handlingsplanen gir «en folkehelsegevinst ved at færre mennesker smittes av 

Campylobacter spp. fra norsk fjørfekjøtt» (ibid).» 

I denne analysen beregner vi og verdsetter denne folkehelsegevinsten knyttet til handlingsplanen. Dette har oss 

bekjent ikke vært gjort tidligere. Videre sammenstiller vi informasjon om kostnader knyttet til handlingsplanen. 

Analysen gjennomføres som en samfunnsøkonomisk kost-nytteanalyse etter de offentlige retningslinjene fra 

Finansdepartementet og DFØs veileder i samfunnsøkonomiske analyser (DFØ, 2014; Finansdepartementets 

rundskriv R-109/2014; NOU 2012: 16; Utredningsinstruksen).   

2.1.1. Hva er campylobacteriose? 

Campylobacteriose er en mage-tarm-infeksjon som forsakes av bakterien Campylobacter. Infeksjonen gir diare, 

ofte blod- og slimblandet i tillegg til moderat feber og redusert almenntilstand. Omtrent 20 prosent av de som 

får campylobacteriose vil ha symptomer ut over en uke. Sykdommen kan i sjeldne tilfeller gi reaktiv artitt, 

Guillain-Barrés sykdom og irritabel og betent tarm (FHI, 2015; Haagsma et al. 2010).  

Sykdomsbyrden forbundet med campylobacteriose er beregnet til å ligge rundt 41 sykdomsjusterte leveår 

(DALY1) pr 1000 sykdomstilfeller (Havelaar et al. 2012).2 Det betyr at man i gjennomsnitt vil oppleve et helsetap 

som tilsvarer tap av 2 uker ved full helse, dersom man blir syk. Grunnen til at tapet er høyere enn den 

gjennomsnittlige varigheten av sykdommen, er den økte faren for andre etterfølgende lidelser. 

2.1.2. Hvor vanlig er campylobacteriose? 

Hvert år registreres det rundt 2800 tilfeller av campylobacteriose i Norge. Campylobacteriose er den hyppigst 

rapporterte infeksjonssykdommen som overføres fra dyr til mennesker (zoonose) i Norge. Dette er også tilfellet 

i mange andre europeiske land (ECDC, 2014). 

De registrerte tilfellene utgjør kun toppen av isfjellet. Georg Kapperud, professor ved NMBU og tilknyttet FHI, 

har i flere år jobbet med Campylobacter. Han har på bakgrunn av studier av journaler fra legekonsultasjoner og 

spørreundersøkelser i befolkningen anslått at det reelle antallet tilfeller av campylobacteriose er mellom 10 og 

                                                                 

1 DALY står for disability adjusted life years og er et mål på hvor mange friske leveår som tapes i forbindelse med en 
sykdom. Det betyr at både økt dødlighet og redusert livskvalitet, mens man er syk, fanges opp i ett felles mål. 
2 Tapet på 41 DALY er bergnet uten å diskontere tap av fremtidige friske leveår. 
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100 ganger høyere enn det som registreres. Det er altså i realiteten mellom 28 000 og 280 000 som får 

campylobacteriose i Norge hvert år. Eurpoean Food Safety Authority har tilsvarende anslått at det faktiske 

antallet tilfeller er nesten 50 ganger høyere enn det registrerte. (EFSA, 2017)3  

Figuren under viser utviklingen i antall registrerte tilfeller fra 1997 til 2016. 

Figur 2-1: Utvikling i antall registrerte tilfeller av campylobacteriose fordel på smittested. Kilde: MSIS. 

 

Som man ser av figuren over har det vært en økning i antallet registrerte sykdomstilfeller frem til 2014. Økningen 

var særlig kraftig frem til starten av 2000-tallet. Det er vanlig å peke på at økningen kan skyldes kraftig vekst i 

konsumet av kylling, som kan være infisert med campylobacter. I tillegg viser figuren at over halvparten av de 

registrerte tilfellene antakeligvis skyldes smytte i forbindelse med utenlandsreise. Økt reiseaktivitet trekkes 

derfor også ofte frem som en medvirkende årsak til økt forekomst av campylobacteriose.  

2.1.3. Hvordan får man campyolobacteriose 

Campylobacter finnes på ville fugler, fjørfe og andre husdyr, i urenset ferskvann og på kjæledyr. I Norge er det 

gjennomført fire kasus-kontroll-studier som forsøker å identifisere de viktigste årsakene til registrerte tilfeller av 

Campylobacter-smitte i Norge.  

Den eldste av disse er fra 1989–1990 og ble gjennomført i Oslo, Akershus og sørlige deler av Buskerud. (Kapperud 

m.fl. 1992). Ved hjelp av en multivariat statistisk analyse ble konsum av pølser i forbindelse med grilling, kontakt 

med hund og konsum av kylling kjøpt rå, identifisert som signifikante risikokilder for campylobacteriose. De to 

neste analysene som ble gjennomført i Midt-Norge i 1991–1994 og Vest-Norge 1999–2000 bekreftet disse 

                                                                 

3 EFSA har anslått en rapporteringsgrad for camptylobacteriose i for Europa på 9millioner per 190 tusen registrerte 
tilfeller.  

1167

2317

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015

D
ia

gn
o

st
is

er
t 

ca
m

p
yl

o
b

ac
te

ri
o

se
 (

M
SI

S)

Smittested: Utlandet Smittested: Norge Smittested: Ukjent Totalt



   
M E N O N  E C O N O M I C S  1 0  R A P P O R T  

 

funnene (Hauge, 1996; Kapperud m.fl. 2003). I tillegg ble det å drikke urenset vann og nærhet til dyr i forbindelse 

jobb også identifisert som risikofaktorer.  

Funnene fra de norske studiene bekreftes videre av tilsvarende resultater fra andre land (Blomquist m.fl. 2009; 

Danski m.fl. 2009; Doorduyn m.fl. 2010). 

I 2010–2011 ble det gjennomført en ny kasus-kontroll-studie av risikofaktorer for campylobacteriose i Norge 

(MacDonald, 2012). Dette er den første nasjonale studien som er gjennomført for smittekilder i Norge. Det er 

også den første som er gjennomført etter at man har innført en rekke tiltak for å begrense risikoen fra blant 

annet kyllingkjøtt og drikkevann (ibid.). 

Hovedfunnene fra denne analysen oppsummeres i tabellen under som er hentet fra publikasjonen.  

 

Tabell 2-1: Oversikt over risikoklider for smitte av campylobacter i Norge. Kilde: MacDonald et al. (2012) 

 

Tabellen viser oversikten over risiko knyttet til ulike smittekilder i Norge, målt som justerte odds-rater (adjusted 

odds ratio, aOR). Tabellen viser også tilskrivningsandeler (population attributable fraction) for de ulike 

risikofaktorer knyttet til campylobacteriose.  

Fra tabellen fremkommer det at de høyeste risikofaktorene er knyttet til konsum av drikkevann. Samtidig 

fremkommer det også at konsum av kylling står for den største andelen av forekomster. Forklaringen bak dette 

er at eksponeringen fra kylling er høyere enn eksponeringen fra f.eks. det å drikke urenset vann – man har oftere 

kylling til middag enn man drikker vann fra en bekk.  
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I tabellen er tilskrivingandelene for risikofaktorene regnet ut uten å korrigere for den risikoreduserende effekten 

av å vaske hendene etter kontakt med rått kjøtt.4 Når vi justerer tilskrivingsandelene for denne positive 

håndvaskeffekten finner vi at konsum av kylling stod for rundt 25 prosent av tilfellene av campylobacteriose i 

Norge i 2010/2011. 

Eksperter i EFSA har tidligere anslått at konsum av kylling står for mellom 20 og 30 prosent av tilfellene av 

campylobacteriose i Europa5. Dette støtter tilsynelatende anslaget fra den norske kasus-kontroll-studien. 

Samtidig er forekomsten av Campylobacter på kylling vesentlig høyere i de fleste europeiske land. Figuren under 

viser at selv land som Sverige og Danmark har henholdsvis tre og seks ganger høyere forekomst av Campylobacter 

på kyllingslakt enn det vi har i Norge. Når ekspertene allikevel anslår at kylling står for omtrent samme andel av 

tilfeller av campylobacteriose i Europa som MacDonald finner for Norge, kan det ha flere ulike årsaker: 

• I 2008 var kylling konsumet per innebygger rundt 30 prosent høyere i Norge enn gjennomsnittet i EU6 

• Ekspertanslagene og/eller resultatene i MacDonald m.fl. (2012) kan være feil 

• Tilstanden på vannforsyning kan være bedre i Norge slik at en større andel av tilfellene i Europa skyldes 

inntak av forurenset vann 

• Hygieniske standarder rundt rå kylling kan være høyere i Europa som en følge av at man er mer bevist 

faren for matbårende sykdommer 

• Andel kylling som omsettes rå kan være høyere i Norge 

 

                                                                 

4 Andelene i tabellen summerer seg til 115,4%. Håndvask må følgelig redusere det totale omfanget av 
campylobacteriose med 15,4 pp. 
5 https://www.efsa.europa.eu/en/topics/factsheets/factsheetcampylobacter 
6 Antall kyllinger rapportert i EFSA (2008) relativt til befolkning. 
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Figur 2-2: Andel av kyllingslakt som var infisert med Campylobacter i 2008. Kilde EFS, 2008 

 

 

2.2. Tiltak for å begrense smitte av Campylobacter fra slaktekylling 

Det finnes en rekke mulige tiltak som kan og faktisk benyttes for å begrense forekomsten av campylobacteriose. 

For eksempel er rensing av drikkevann og pasteurisering av melk med på å holde forekomstene av 

campylobacteriose lave. I denne analysen begrenser vi oss til å vurdere den samfunnsøkonomiske effekten av 

«Handlingsplan mot Capylobacter spp. hos slaktekylling». 

2.2.1. Hva er «Handlingsplan mot Campylobacter spp. hos slaktekylling»? 

Handlingsplan mot Campolybacter er et tiltak som er innført i produksjonskjeden for kylling. Den gjennomføres 

som et samarbeid mellom Veterinærinstituttet, Mattilsynet, Nortura, næringen (Animalia) og de enkelte 

produsentene og slakteriene. Formålet er å oppdage forekomst av Campylobacter før slakting, slik at slakt fra 

infiserte flokker kan sendes til frysing eller varmebehandling. På den måten drepes bakteriene før kyllingene 

kommer på markedet, slik at forbrukerne i mindre grad eksponeres for smitte. 
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Handlingsplanen ble iverksatt i 2001 og har gjennomgått flere ulike endringer siden da. Nå testes alle 

kyllingflokker som skal slaktes før de er 51 dager gamle. På grunn av lav forekomst av Campylobacter i 

vinterhalvåret tas det kun prøver i perioden 1. mai til 31. oktober (Veterinærinstituttet 2016).  

Veterinærinstituttet har ansvaret for å sende bomullspinner, prøveglass og ferdig adresserte og frankerte 

konvolutter til slakteriene. Kostandene ved dette dekkes av Animalia. Slakteriene har videre ansvar for å 

distribuere dette til kyllingprodusentene som skal ta prøvene. Prøvene tas av avføringen til kyllingene og skal 

gjennomføres så nærme slaktedato som mulig og maksimalt fem dager før. Det skal tas ti prøver fra ulike deler 

av produksjonsanlegget der kyllingene oppholder seg. 

Når prøvene er tatt, sendes de inn til laboratorier for analyse. Når analyseresultatene er klare gjøres de 

tilgjengelig for de relevante slakteriene, slik at de vet om det er en flokk med smitte som skal slaktes.  

Kjøttet fra infiserte flokker sendes enten til varmebehandling eller frysing, for å drepe Campylobacter-bakteriene 

før kjøttet sendes ut på markedet. Dette besørges av Nortura og andre slakterier. 

2.2.2. Kostnader knyttet til handlingsplanen 

Gjennomføring og administrasjon av handlingsplanen fører til kostnader for seks ulike aktørgrupper. For det 

første er det en tidskostnad for Produsentene/landbruket som må ta prøver og sende dem inn til laboratoriet. 

For det andre er det kostnader for Animalia (næringen) som finansierer prøvetakingsutstyr, og forsendelse av 

utstyr til slakteriene.7 Videre har Mattilsynet kostnader knyttet til analyse av prøvene, mens Veterinærinstituttet 

har kostnader knyttet til koordinering av handlingsplanen og utarbeidelse av rapporter. Til slutt er det kostnader 

for næringsmiddelindustri-aktører som Nortura, knyttet til frysing av kjøtt fra infiserte flokker.  

2.2.3. Nytteeffekt av handlingsplanen 

Uten handlingsplanen mot Campylobacter ville alle flokker med positive prøver havnet direkte på markedet. Det 

betyr at en høyere andel av kyllingene på markedet ville vært infisert med Campylobacter. Dette ville igjen føre 

til økt eksponering for befolkningen og dermed høyere antall forekomster av campylobacteriose.  

Effekten av handlingsplanen er altså at man unngår smitterisikoen fra infiserte kyllinger som nå fryses eller 

varmebehandles.  

2.3. Tallfesting og beregning av effektene av handlingsplanen 

Vi beregner kostnadene ved å summere opp de økonomiske utgiftene for de berørte aktørene, mens vi beregner 

nytten ved å verdsette det reduserte antallet tilfeller av campylobacteriose som kan tilskrives handlingsplanen. 

Vi beregner kostnadene og nytten årlig for en periode som totalt strekker seg 40 år frem i tid. Verdiene oppgis i 

2016-kroner og er diskontert til nåverdi i 2016 med 4 % rente om ikke annet er oppgitt. 

I delkapitlene under går vi systematisk gjennom antakelsene vi har tatt for å tallfeste og beregne disse effektene.  

                                                                 

7 Slakteriene har ansvaret for videre distribusjon til bøndene 
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2.3.1. Sammenhengen mellom antallet infiserte kyllinger på markedet og forekomst av 

campylobacter 

For å knytte handlingsplanen til redusert forekomst av campylobacteriose må vi først beregne sammenhengen 

mellom infiserte kyllinger på markedet og tilfeller av campylobacterioser. For å gjøre dette har vi fulgt følgende 

fremgangsmetode: 

• Veterinærinstituttet utarbeider årlig anslag på antallet kyllingflokker med Campylobacter som ender 

opp på markedet uten at det oppdages som en del av handlingsplanen 

• Georg Kapperud, professor ved NMBU og tilknyttet FHI, har regnet om disse anslagene til antall 

infiserte kyllinger på markedet og har blant annet tatt høyde for endret gjennomsnittsstørrelse på 

flokkene 

• Vi har videre benyttet anslaget på antall infiserte kyllinger på markedet sammen med statistikk over 

produksjon av antall kyllinger fra SSB til å beregne andelen infiserte kyllinger  

• Basert på denne andelen har vi beregnet antallet tonn kylling på markedet som er infisert (se figur 

under) 

Figur 2-3: Beregnet antall tonn med infisert kylling på markedet. Kilde: Veterinærinstituttet, beregninger fra Georg 
Kapperud og statistikk fra SSB 

 

• For å koble sammen sykdomstilfeller med tonn infiserte kyllinger på markedet har vi tatt utgangspunkt 

i anslagene i MacDoanald et al. (2015),8 som ble presentert i kapittel 1.1.  

• Justert for god håndhygiene viser deres anslag at 25 prosent av de registrerte tilfellene av 

campylobactersmitte fra Norge kunne tilskrives konsum av kylling i 2010–2011. 

• Det var henholdsvis 1019 og 1175 registrere tilfeller av norsk campylobactersmitte i disse årene 

(MSIS).  

o Det betyr at 256 og 296 registrerte tilfeller kan tilskrives smitte fra konsum av norsk kylling. 

• Forholdstallet mellom antallet registrerte tilfeller, som kan tilskrives norsk kylling, og antallet tonn 

infisert kylling var samlet på 0,175 tilfeller pr. tonn infisert kylling i disse årene. Det er dette 

forholdstallet vi har lagt til grunn for beregningene i analysen. 

                                                                 

8 MacDonald, E., White, R., Mexia, R., Bruun, T., Kapperud, G., Lange, H., Nygård, K. and Vold, L., 2015. 

Risk factors for sporadic domestically acquired Campylobacter infections in Norway 2010–2011: A national 
prospective case-control study. PloS one, 10(10), p.e0139636. 
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Beregning av faktiske tilfeller per rapportert tilfelle 

I beregningen av faktiske tilfeller per rapportert tilfelle har vi lagt til grunn at det er 50 ganger flere som får 

Campylobacter hvert år enn det som registreres. Dette anslaget er omtrent det samme som benyttes av EFSA for 

Europa. Beregning av antall tilfeller av campylobacteriose fra norsk kylling med en videreføring av 

handlingsplanen 

For å beregne tilfellene av smitte fra norsk kylling i årene fremover med en videreføring av handlingsplanen, 

fremskriver vi antallet tonn med infisert kylling på markedet med utgangspunkt i:  

• Middelalternativet for befolkningsframskrivinger fra SSB 

• Konsumet av kylling per innbygger i 2015  

• Andelen infiserte kyllinger på markedet i 2015 

• Forholdstallet mellom antall tonn infisert kylling og antall registrerte tilfeller av campylobacteriose 

(0,175, forklart over) 

• Forholdstallet mellom antall registrerte tilfeller av campylobacteriose og antall faktiske tilfeller (50, 

forklart over) 

Konsum av kylling per innebygger 

Figuren under viser at det har vært en kraftig vekst i konsumet av kylling per innbygger de siste 15 årene. 

Figur 2-4: Utvikling i produksjon av kylling per innebygger. Kilde SSB 

 

Fra 2008 til 2015 har utviklingen likevel samlet sett vært flat med et konsum på 18 kilo per innebygger i begge 

årene. Dette skyldes blant annet det kraftige fallet i salg per innebygger fra 2014 til 2015. I 2015 var det flere 

store nyhetssaker om både antibiotikaresistente bakterier på kylling og negative effekter av bruk av 

parasittmiddelet narasin i kyllingfôr. Denne negative omtalen antas å ha vært en viktig årsak til det brå fallet i 

produksjon per innebygger. 

I årene fremover og i analysen har vi lagt til grunn at konsumet på 18 kilo per innebygger fortsetter fremover. På 

den ene siden fremstår dette som et lavt anslag. Kyllingkjøtt er magert slik at salget f.eks. vil kunne drives opp av 

økt helsefokus. I tillegg er det relativt lave CO2-utslipp i forbindelse med kyllingproduksjon slik at også økt 

klimafokus kan dra konsumet videre opp i årene fremover. På den andre siden er det ikke usannsynlig at 
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kyllingkonsumet per innebygger kan ha nådd et metningspunkt. Økt oppmerksomhet rundt dyrevelferd, kjøttfri 

hverdag og antibiotikaresistente bakterier vil kunne bidra til redusert vekst i kyllingkonsumet fremover. 

Andelen infiserte kyllinger på markedet 

Figuren under viser utviklingen i andelen infiserte kyllinger på markedet de siste 15 årene. 

Figur 2-5 Utvikling i den estimerte andelen positive kyllingslakt på markedet. Kilde: Veterinærinstituttet, beregninger fra 
Georg Kapperud og statistikk fra SSB  

  

I 2000, året før handlingsplanen ble innført, var 6,5 prosent av kyllingene på markedet infisert med 

Campylobacter. Etter at handlingsplanen ble innført falt denne andelen ned til 1,1 prosent i 2005. Etter 2005 har 

andelen økt noe igjen, blant annet som følge av at man har sluttet med prøvetaking i vinterhalvåret. Fra 2008 til 

2015 har utviklingen variert noe fra år til år, men stort sett ligget flatt. I både 2008 og i 2015 var anslagsvis 1,4 

prosent av kyllingene på markedet infisert med Campylobacter. Det er denne andelen vi legger til grunn i 

analysen dersom handlingsplanen videreføres fremover.  

Beregnet antall tonn infiserte kyllinger på markedet i årene fremover 

Figuren under viser framskrivingen av antallet tonn kyllinger på markedet med Campylobacter som ligger til 

grunn for våre beregninger av hva som vil skje dersom handlingsplanen videreføres. 
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Figur 2-6 Fremskrevet utvikling i antall tonn infiserte kyllingslakt på markedet frem mot 2056 med en videreføring av 
handlingsplanen  

 

Som vi ser av figuren legger vi til grunn at antallet tonn med infiserte kyllinger vil vokse jevnt i årene fremover og 

følge utviklingen i antallet innbyggere. Dette skyldes at vi har antatt konstant konsum per innebygger og konstant 

andel infiserte kyllinger på markedet. 

Resultatet av denne utviklingen og antakelsene beskrevet over er at vi vil få en utvikling i antall tilfeller av 

campylobacteriose som kan tilskrives norsk kylling som vist i figuren under. 

Figur 2-7: Fremskrevet årlig antall tilfeller av campylobacteriose som kan tilsrives norsk kylling ved en videreføring av 
handlingsplanen 

 

2.3.2. Beregning av økt antall tilfeller av Campylobacter uten en videreføring av 

handlingsplanen 

Andelen flokker som identifiseres med Campylobacter 

Figuren under viser utviklingen i andelen av flokkene som testes (kun sommerhalvåret) som er identifisert med 

Campylobacter fra 2009 til 2015 (Veterinærinstituttet, 2016). 
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Figur 2-8: Historisk utvikling i prevalens i flokkene som testes (sommerhalvåret). Kilde: Veterinærinstituttet 

 

Som man ser av figuren er det betydelig variasjon fra år til år uten noen klar trend. Mangelen på trend bekreftes 

når man også ser på anslagene for den totale andelen positive flokker over hele året, som strekker seg over en 

lengre tidsperiode.  

Figur 2-9: Historisk utvikling i prevalens i alle flokker over hele året. Kilde: Veterinærinstituttet 

 

For å anslå prevalensen blant flokkene som undersøkes (sommerhalvåret) i årene fremover har vi valgt å legge 

til grunn 4,4% som var prevalensen i 2015. Begrunnelsen for dette er at vi sikrer større grad av konsistens med 

de andre anslagene hvor vi også legger siste observasjon til grunn, når vi ikke kan identifiser andre trender som 

skulle tilsi at et annet anslag var vesentlig bedre.  

Effekten av å avvikle handlingsplanen på antallet tonn infiserte kyllingslakt på markedet og forekomster av 

campylobacteriose 

I analysene legger vi til grunn at alle kyllingene med Campylobacter, som ellers ville blitt fanget opp med 

handlingsplanen, havner rett på markedet. Konsekvensen av dette er at antallet infiserte tonn på markedet i 

løpet av et år vil øke med 4,4 % av halvparten av den totale produksjonen. Økningen vil kun være for halvparten 
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av produksjonen ettersom prøver bare tas i sommerhalvåret.9 I figuren under viser vi denne anslåtte effekten på 

antall tonn infiserte kyllinger på markedet i årene fremover. 

Figur 2-10: Fremskrevet utvikling i antall tonn infiserte kyllinger på markedet, med og uten handlingsplan. Kilde: Menon 
2017 

 

Effekten på campylobacteriose av det økte antallet tonn kylling med Campylobacter har vi beregnet ved å 

multiplisere opp med de samme faktorene som vi benyttet i beregningene ved en videreføring av 

handlingsplanen - 0,175 registrerte tilfeller per tonn infisert kylling på markedet og 50 faktiske tilfeller per 

registrert tilfelle. Resultatet av dette vises i figuren under. Uten handlingsplanen vil man i 2056 2,5 ganger så 

mange tilfeller av campylobacteriose sammenlignet med tilfellet med handlingsplan. 

Figur 2-11 Fremskrevet utvikling i antall tilfeller av campylobacteriose, med og uten handlingsplan. Kilde: Menon 2017 

 

                                                                 

9 Vi har ikke funnet systematiske sesongvariasjoner som skulle tilsi at produksjonen er høyere eller lavere om sommeren. 
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2.3.3. Beregning av kostnadene per tilfelle av campylobacteriose 

Tapet av kvalitetsjusterte leveår per sykdomstilfelle 

For å anslå de samfunnsøkonomiske kostnadene av 

campylobacteriose har vi først tatt utgangspunkt i en 

nederlandsk studie (Havelaar m.fl. 2012). I denne 

studien bergenes den udiskonterte sykdomsbyrden 

per tilfelle av campylobacteriose til 0,041 

sykdomsjusterte leveår (DALY). Dette anslaget 

inkluder de direkte negative effektene fra 

campylobacteriose. I tillegg er effektene av forhøyet 

sannsynlighet for reaktiv aritt, Guilan Barres syndrom, irritabel og betent tarm etter campylobacteriose inkludert. 

Dette er sykdommer som kan springe ut på senere tidspunkt og ha lang varighet. I studien beregnes det derfor 

også en diskontert sykdomsbyrde per tilfelle. I studien benyttes 1,5 % som diskonteringsfaktor, noe som gir en 

sykdomsbyrde på 0,036 DALY pr tilfelle. 

I vår studie ønsker vi å benytte en diskonteringsfaktor på 4 %. Vi har beregnet DALY-tapet med 4 prosent rente 

til å utgjøre 76 prosent av det udiskonterte tapet.10 

Verdsettingen av tapte kvalitetsjusterte leveår 

For å identifisere den samfunnsøkonomiske verdien av 

DALY bygger vi på Finansdepartementets fastsettelse 

av verdien av et statistisk liv (VSL). VSL er satt til 

30  millioner 2012-kr. Helsedirektoratet har i et notat 

beregnet en verdsettelse av kvalitetsjusterte leveår 

(QALY) som er konsistent med en verdsettelse av 

statistisk liv til 30 000 000 2012-kr (Helsedirektoratet, 

2014). Deres anslag er på 1 120 000 per QALY. Det er 

dette anslaget vi legger til grunn når vi verdsetter de 

samfunnsøkonomiske kostnadene av 

campylobacteriose. Overgangen fra QALY til DALY 

følger direkte fra at målene i teorien skal fange opp det 

samme – leveår korrigert for helsetilstand. Forskjellen 

er i utgangspunktet kun at QALY typisk brukes som et 

mål på vunnede leveår, mens DALY brukes som et mål 

på tapte leveår.11 

I stedet for å beregne verdien av QALY basert på den fastsatte verdien på statistisk liv kunne man benyttet en 

egen verdsettingsstudie.  I en slik studie ville man spurt folk direkte om hvor mye de er villige til å betale for å 

unngå campylobakteriose. En omfattende oversikt over mulige fremgangsmetoder for å gjøre dette gis f.eks. i 

den svenske studien «Willingness to pay and QALYs: What Can We Learn about Valuating Foodborne Risk?» 

                                                                 

10 Anslaget er gjort ved å anta at effekten av 4 % som diskonteringsfaktor er dobbelt så stor som effekten av 1,5 % 
diskontering. Uten presis kjennskap til tidsforløpet for når DALY-tap påløper er det ikke mulig å finne den eksakte 
omregningen, men ikke-lineariteten i diskontering tilsier at effekten av ytterligere diskontering er avtakende. 
11 Rent empirisk kan det være forskjeller i hvordan QALYs og DALYs typisk beregnes. 

DALY (Disability Adjusted Life Year) 

DALY er et mål på sykdomsbyrde, utrykket som 

antall tapte leveår som følge av redusert helse 

og/eller tidlig død. En tilstand som innebærer 

at man dør ett år tidligere enn forventet telles 

som én DALY. Tilsvarende vil to år med 

halvparten av full helse telles som én DALY. 

QALY (Qality Adjusted Life Years) 

QALY er et mål på helsetilstand målt som leveår 

ved full helse. En tilstand som innebærer at 

man dør ett år tidligere enn forventet telles 

som minus én QALY. Tilsvarende vil to år med 

halvparten av full helse telles som minus én 

QALY. 

VSL (Verdien av et Statistisk Liv) 

VSL er et mål på samfunnets betalingsvillighet 

for tiltak som reduserer samfunnsrisikoen for 

død.  

Et statistisk liv er definert som den 

risikoreduksjonen som skal til for at det i 

gjennomsnitt/forventing vil dø en person 

mindre i løpet av en gitt tidsperiode.  
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(Andersson m.fl. 2015). Studien anslår i tillegg betalingsvilligheten per QALY knyttet til redusert risiko for 

salmonellose.  

Sykdomsløpene for salmonellose og campylobakteriose har en del fellestrekk. Det kunne derfor vært naturlig å 

ta utgangspunkt i betalingsvilligheten beregnet i den svenske studien. Problemet er at anslag på betalingsvillighet 

for QALY typisk varierer mye fra studie til studie (ibid.). Dessuten fremstår den beregnede betalingsvilligheten på 

24,6 millioner svenske kroner per QALY som lite troverdig. På bakgrunn av disse utfordringene har vi vurdert det 

som mest hensiktsmessig å verdsette QALY-tap basert på den fastsatte verdien for statistisk liv. 

2.3.4. Kostnadene av handlingsplanen mot campylobacter 

For å beregne kostnadene av handlingsplanen mot Campylobacter har vi tatt utgangspunkt i de berørte aktørene 

slik de stilles opp i Veterinærinstituttets oversikt over handlingsplanen i 2016. Vi har kontaktet disse aktørene og 

hentet inn kostnadsanslag for aktiviteten knyttet til handlingsplanen. En oversikt vises i tabellen under. 

Tabell 2-2: Oversikt over kostnader knyttet til handlingsplanen, fordelt på aktører. Klide: Kostnadsanslag fra aktørene, 
hentet inn av Menon 2017 

Aktør Aktivitet Årlig kostnad 2016 

Mattilsynet Analyser av prøver 600 000 

Veterinærinstituttet Administrasjon og rapportering 150 000 

Næringen (Animalia) Finansiering av prøveutstyr 300 000 

Produsentene Prøvetaking 861 000  

(1 time av 400 kr, 2133 tester) 

Nortura og lignende aktører Behandling av infiserte flokker 4 109 000 

(2000 kr pr tonn infisert kylling) 

 

I tabellen over har vi ikke inkludert slaktereinenes kostnader knyttet til videredistribusjon av prøvetakingsutstyr 

til bøndene. Grunnen er at vi har vurdert denne kostnaden som begrenset. Vi har derfor ikke funnet det 

hensiktsmessig å tallfeste den for analysen. 

I årene fremover har vi antatt konstant antall prøver per tonn kylling og konstante kostander per tonn infiserte 

kyllinger som behandles. De resterende kostnadene er antatt å være tidskostnader som følger den forventede 

veksten i real-BNP per innbygger. 

2.3.5. Diskonteringsfaktor, realprisjustering og skattefinansieringskostnad 

I beregningene har vi lagt Finansdepartementets retningslinjer og DFØs veileder for samfunnsøkonomiske 

analyser til grunn. I valg av diskonteringsfaktor har vi valgt å benytte den anbefalte raten på 4 %. Videre 

realprisjusterer vi verdsettelsen av DALY-ene og kostnadene til Mattilsynet, Veterinærinstituttet og bøndene 

med en årlig rate på 1,3 %. Dette følger av at verdien av helse og tidskostnader skal realprisjusteres. 

For kostnadene til Mattilsynet og Veterinærinstituttet, som er offentlig finansierte, har vi lagt til en 

skattefinansieringskostnad på 20 prosent. Denne antakelsen følger rett fra retningslinjene for 

samfunnsøkonomiske analyser og skal fange opp konsekvensen av at offentlig forbruk finansieres med vridende 

skatter. 



   
M E N O N  E C O N O M I C S  2 2  R A P P O R T  

 

2.3.6. Ikke prissatte effekter av handlingsplanen mot Campylobacter 

Det er mulig at handlingsplanen og fokuset den retter mot Campylobacter kan motivere produsentene til å være 

strengere med hygiene for å begrense omfanget av smittende flokker. Vi vurderer allikevel denne typen effekt 

til å være begrenset i omfang. Grunnen til dette er mangelen på en tydelig trend med fallende prevalens i 

flokkene, som kan tilskrives handlingsplanen.  

2.4. Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av handlingsplanen 

I 2016 var den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av handlingsplanen mot Campylobacter på drøyt 695 

millioner kroner. Kostnadene utgjorde kun i overkant av 6 millioner kroner, mens nytten av folkehelseeffekten 

var på over 701 millioner kroner. Over de neste 40 årene kan lønnsomheten i nåverdi samlet ligge rundt 20 

milliarder kroner.  

De to figurene under viser hvor mye større den samfunnsøkonomiske nytten av handlingsplanen er enn 

kostnadene. Figuren til venstre viser de årlige nytte- og kostnadseffektene i faste 2016-kroner men uten 

diskontering. Figuren til høyre viser den samlede diskonterte nytten og kostnaden av handlingsplanene de neste 

40 årene. 

Figur 2-12: Venstre: Beregnet årlig nytte og kostnad av handlingsplanen, 2016-kr,.  
                        Høyre: Beregnet total nytte og kostnad av handlingsplanen 2016-kr, nåverdi (diskontert med 4% rente) 

 

2.5. Usikkerhetsanalyse 

Anslagene på de samfunnsøkonomiske kostnadene og nytten presentert over er beheftet med usikkerhet. 

Nytteeffektene er allikevel så mange ganger større enn kostnadene at vi har vurdert det som mest hensiktsmessig 

å kun bruke usikkerhetsanalysene til å teste hvor mye ulike antakelser må endres for at det ikke skal være 

samfunnsøkonomisk lønnsomt å videreføre handlingsplanen. 
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2.5.1. Hvordan påvirkes resultatene av endret forbruksmønster? 

I beregningen la vi til grunn et konsum av kylling på 18 kilo per innbygger per år. Forholdet mellom kostandene 

og nytten av handlingsplanen påvirkes i begrenset grad av ulike antakelser knyttet til dette anslaget. Grunnen til 

dette er at brorparten av kostnadene og hele nytten øker og faller proporsjonalt med forbruket. Endrede 

antakelser om fremtidig forbruk vil altså i hovedsak påvirke nivået på nettonytten, ikke forholdet mellom nytte 

og kostnader.  

2.5.2. Hvordan påvirkes resultatene av forholdet mellom faktiske og registrerte 

smittetilfeller 

I beregningene la vi til grunn at det er 50 ganger flere som faktisk får campylobacteriose enn det er tilfeller som 

rapporteres. Dersom dette forholdstallet er høyere øker nytten av handlingsplanen. Dersom forholdstallet er 

lavere faller nytten av handlingsplanen, men selv når man kun legger de rapporterte tilfellene til grunn 

(forholdstall på 1) er handlingsplanen lønnsom. For eksempel ville det samfunnsøkonomiske overskuddet, som 

følge av handlingsplanen, i 2016 vært på nesten åtte millioner kroner med denne svært strenge antakelsen – 

man ville forhindret 360 ekstra tilfeller av campylobacteriose.  

2.5.3. Hvordan påvirkes resultatene av forholdet mellom eksponering og sykdom 

I beregningene la vi til grunn at man kunne forvente 0,175 registrerte tilfeller av campylobacteriose per tonn 

infisert kylling på markedet. Dersom vi hadde antatt at dette forholdstallet var høyere, vil gevinsten av 

handlingsplanen ha vært enda høyere. For at handlingsplanen ikke skal være samfunnsøkonomisk lønnsom må 

dette anslaget reduseres til under 0,002 registrerte tilfeller per infiserte tonn på markedet.  

2.5.4. Hvordan påvirkes resultatene av prevalens blant flokker som testes 

I beregningene la vi til grunn at 4,4 prosent av flokkene som testes i sommerhalvåret får påvist 

campylobactersmitte. Dersom vi hadde lagt en høyere andel til grunn ville gevinsten av handlingsplanen økt, som 

en følge av at man hindrer flere infiserte dyr å komme ut i markedet. Samtidig ville også kostnadene økt ved at 

man hadde måttet behandle flere dyr. Ettersom kostnadene per tonn infisert kylling som behandles er lavere 

enn gevinsten av at kjøttet ikke slipper ubehandlet ut på markedet, øker gevinsten av handlingsplanen samlet 

dersom vi antar en høyere prevalens i flokkene. For at handlingsplanen ikke skulle vært lønnsom hadde vi måttet 

legge til grunne en prevalens blant flokkene som testes på under 0,02 prosent,. . 

2.6. Konklusjon 

Handlingsplanen mot Campylobacter er samfunnsøkonomisk lønnsom. Det er en stor samfunnsøkonomisk 

gevinst av å hindre at campylobacterinfisert kylling havner ubehandlet på markedet. Kostnadene forbundet med 

handlingsplanen er samtidig sterkt begrensede. Bare i 2016 var folkehelseverdien av tiltaket på over 701 

millioner kroner og nettonytten for samfunnet var på drøyt 695 millioner kroner. 

Det er i denne sammenheng verdt å påpeke at handlingsplanen kun gjelder for norsk produksjon av kylling. 

Dersom vi skulle legge over til økt import av kylling i årene fremover vil relevansen og verdien av handlingsplanen 

gradvis reduseres. Hvis importen i tillegg er av fersk kylling vil sykdomsbyrden fra Campylobacter kunne øke 

betraktelig. Norskprodusert kylling er relativt trygg å spise og tilfører derfor samfunnet en betydelig 

samfunnsøkonomisk gevinst i form av unngått sykdom.   
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3. Samfunnsøkonomisk verdsetting av tiltak mot LA-MRSA 
i svinebesetninger 

Bakterier som er resistente mot antibiotika er en av de største utfordringene i vår tid, ved at de truer evnen til å 

drive effektiv medisinsk behandling av syke mennesker. Et høyt forbruk av antibiotika både til behandling av 

mennesker og husdyr har bidratt til den nærmest eksplosive utviklingen av resistente bakterier. MRSA er en type 

stafylokokkbakterier som er resistent mot vanlig antibiotika. Én type MRSA, såkalt LA-MRSA, som smitter mellom 

mennesker og husdyr, har hatt kraftig fremvekst i flere europeiske land de siste årene. I mange land har 

svinebesetninger blitt et smittereservoar. Norge er det eneste landet som sanerer MRSA-positive 

svinebesetninger, for å hindre at LA-MRSA får fotfeste. 

LA-MRSA smitter ikke gjennom maten, men gjennom kontakt mellom individer. Det utgjør dermed ikke et 

problem for mattryggheten i tradisjonell forstand, ved at det ikke er matbåren smitte. Man kan likevel 

argumentere for at problemene er relatert til mattrygghet, så lenge smitten kommer som en direkte følge av 

hvordan matproduksjonen er innrettet.  

I denne delen av studien ser vi på hva den innsatsen som legges ned i det norske jordbruket for å bekjempe MRSA 

har av betydning for samfunnet som helhet, i form av samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Mattilsynet (2016) har 

tidligere gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av tiltakene mot LA-MRSA i norske svinebesetninger. Vi 

bygger arbeidet på deres analyse. Til forskjell fra denne analysen benytter vi et lengre tidsperspektiv, som er 

konsistent med statens veiledere og håndbøker for samfunnsøkonomiske analyser. Rapporten følger oppsettet 

til en samfunnsøkonomisk analyse (DFØ 2014, Finansdepartementet 2014). Det har også vært viktig for oss å 

gjøre realistiske framskrivinger av en rekke forutsetninger som legges til grunn for analysen, og som bidrar til at 

våre resultater avviker fra de man finner hos Mattilsynet. 

3.1. Introduksjon og bakgrunn 

I dette kapitlet beskriver vi samfunnsproblemet med MRSA, beskriver nullalternativet og formulerer mål som 

tiltak skal måles opp mot. 

3.1.1. LA-MRSA er et folkehelseproblem 

LA-MRSA står for Livestock-associated Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (husdyrassosierte 

meticillinresistente gule stafylokokker), der MRSA er en variant av bakterien Staphylococcus aureus som er 

resistent mot antibiotikumet meticillin. Betegnelsen LA viser til at det er en type MRSA som smitter gjennom 

husdyr. Andelen MRSA av SA, dvs. andelen Staphylococcus aureus som er resistente mot meticillin, ligger på over 

20 prosent i de fleste land i Europa, mens den i Norge ligger under 1 prosent (Folkehelseinstituttet 2016). I flere 

andre land i verden utgjør MRSA mer enn halvparten av S. aureus-bakterier. Med en stor andel 

antibiotikaresistente bakterier kan man ikke lenger bruke vanlig, smalspektret antibiotika til å behandle 

infeksjoner, men må gå over til bredspektret antibiotika med lavere treffsikkerhet og høyere risiko for ytterligere 

utvikling av resistens. Videre vil flere risikere å bli alvorlig syke og dø av infeksjonssykdommer. 

I Danmark antas over 70 prosent av svinebesetningene å være smittet av MRSA, ikke ulikt situasjonen i en del 

andre europeiske land. I Norge har ikke MRSA fått fotfeste i svinebesetningene, så man antar at mindre enn én 

prosent av besetningene er smittet.  
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Mens mennesker ofte blir kvitt MRSA-bakterien av seg selv etter noe tid, vil smitten vedvare i smittede 

svinebesetninger. Det skyldes blant annet at svinenes bakterieflora ikke hanskes like godt med disse bakteriene 

som bakteriefloraen til mennesker gjør. Derfor er det viktig å bekjempe MRSA i svinebesetninger; smitten vil 

vedvare når den først er der. 

Det er en positiv sammenheng mellom antibiotikabruk og utvikling av antibiotikaresistens både blant mennesker 

og husdyr (ECDC/EFSA/EMA 2015). Høy antibiotikabruk både i human- og veterinærmedisin har bidratt til økt 

antibiotikaresistens i mange land. I en europeisk studie av antibiotikabruk, finner man at målt i mengde 

antibiotika per enhet biomasse, var bruken høyere i husdyrhold enn blant mennesker i åtte av 26 land, ganske 

likt i tre land, mens bruken var høyere hos mennesker enn hos husdyr i 15 land. I Danmark var antibiotikabruken 

i svineholdet på 86 tonn i 2014 (DANMAP 2014). I Norge er det samlede årlige forbruket i all veterinærpraksis på 

om lag 6 tonn antibiotika (Bjørshol 2015). 

LA-MRSA utgjør en viss andel av den samlede forekomsten av MRSA-bakterier. Denne andelen er relativt lav, 

men økende, i Sverige og Norge. I Danmark øker den raskere. Men samlet MRSA-forekomst er relativt lav i de 

skandinaviske landene. Prevalensen av MRSA, dvs. andelen av befolkningen som er smittet, hos mennesker i 

Europa varierer i dag fra under 1 % i Skandinavia til rundt 50 % sør i Europa (L’Abée-Lund m.fl. 2014) 

3.1.2. Utbredelse av LA-MRSA og annen MRSA i Norge og Skandinavia 

Norge har som nevnt lav forekomst både av LA-MRSA og annen MRSA, og dermed også et lite antall alvorlige 

MRSA-infeksjoner årlig. Risikoen for å bli alvorlig syk når man først har blitt smittet ser ut til å være like stor som 

det som er tilfelle internasjonalt (Folkehelseinstituttet 2016). I 2014 ble det meldt 1 867 tilfeller av MRSA til 

meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). 832 av disse ble meldt med klinisk MRSA-infeksjon, mens 

1 035 personer fikk påvist MRSA ved bakteriologiske undersøkelser uten å ha kliniske symptomer. 25 (3 prosent) 

av de med infeksjon hadde en MRSA-bakteriemi, dvs. MRSA-bakterier i blodet. Dette indikerer en svært alvorlig 

infeksjon med blodforgiftning. Folkehelseinstituttet har funnet at gjennomsnittlig liggetid på sykehus for 

pasienter med MRSA-infeksjon er over åtte døgn, mens den er noe over fire døgn for sammenlignbare pasienter 

som ikke har MRSA (Folkehelseinstituttet 2016). Økt liggetid gir økte kostnader i helsevesenet. 

Antall meldte tilfeller av MRSA blant mennesker (alle typer) har økt i både Norge, Sverige og Danmark de siste 

årene. Figuren under viser dette. 
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Figur 3-1: Insidensrate (antall/1000 personår) for alle meldte tilfeller av MRSA i Danmark, Sverige og Norge etter årstall12. 
Hentet fra Folkehelseinstituttet (2016) 

 

Den sterkere økningen i Danmark skyldes i stor grad økningen i den husdyrassosierte LA-MRSA. I følge 

Folkehelseinstituttet (2016) har det i perioden 2009–2014 i Danmark blitt registrert totalt 35 bakteriemier 

(blodforgiftning) med LA-MRSA, hvorav fem av pasientene døde innen 30 dager. Videre har alle dødsfall assosiert 

med LA-MRSA i Danmark hittil rammet pasienter som ikke har hatt kjent kontakt med svinebesetninger. 

Figuren under viser andelen LA-MRSA av totalt antall MRSA-tilfeller i de skandinaviske landene siden 2008. 

                                                                 

12 Om datakvalitet: «Bildet av forekomst vil være påvirket av prøvetakingsaktivitet, eksempelvis hvor aktive leger er til 
å ta bakteriologiske prøver ved kliniske tegn på infeksjon og særlig hvor aktivt man leter etter symptomfrie MRSA-
bærere (screening og smitteoppsporing). En økende forekomst av meldte tilfeller kan gjenspeile en reell økning av MRSA 
i befolkningen, men kan også gjenspeile økt leting etter MRSA, eventuelt en kombinasjon av de to.» 
(Folkehelseinstituttet 2016) 
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Figur 3-2: Andel (%) MRSA CC398 av samtlige meldte MRSA-tilfeller i Danmark, Sverige og Norge etter årstall. Hentet fra 
Folkehelseinstituttet (2016) 

 

LA-MRSA-andelen av MRSA i Danmark har økt fra ca. 10 prosent i 2008 til ca. 45 prosent i 2014. I Norge og Sverige 

har andelen LA-MRSA ligget relativt stabilt på et lavt nivå godt under 5 prosent. 

I Norge har man hatt et overvåkningsprogram for LA-MRSA siden 2014, der dyr i alle svinebesetninger blir testet. 

I juli 2015 var 67 prosent av svinebesetningene blitt testet, og det var funnet MRSA-positive dyr i 51 besetninger 

(Folkehelseinstituttet 2016). Det utgjør i overkant av 3 prosent av alle besetningene som var blitt undersøkt (51 

av 1574). 

I perioden 2006–2014 er det registrert 84 tilfeller av MRSA CC398 (LA-MRSA) hos mennesker i Norge. 36 av disse 

er funnet etter smitteoppsporing av MRSA-positive svinebesetninger. Én person (svinearbeider) har fått 

blodforgiftning, men ble frisk. Ikke alle som blir smittet får symptomer. Dermed kan det tenkes at antall smittede 

personer har vært en del høyere enn de 84 påviste tilfellene. 

I følge Folkehelseinstituttet (2016) er det forskjell på bakterieisolatene av CC398 som er påvist hos personer som 

ikke har hatt noen forbindelse med norske gårder og de bakterieisolatene som knytter seg til kjente utbrudd i 

besetninger. Det betyr at smitte fra norske svinegårder til samfunnet for øvrig så langt ikke har vært noe problem. 

Man antar at personer påvist med MRSA i Norge, som ikke har hatt kontakt med svinenæringa, har blitt smittet 

i utlandet. 

En studie utført på pasientdata viser for øvrig at blant alle humane MRSA-tilfeller i Norge (både LA-MRSA og 

andre varianter), var ca. 60 prosent antatt smittet i utlandet. Spredning i Norge påvises i hovedsak mellom 

personer i nær familie eller innenfor samme husstand (Folkehelseinstituttet 2016). 

3.1.3. Formulering av mål med tiltaket 

Målet for tiltak er å forhindre at norske svinebesetninger blir et smittereservoar for LA-MRSA. Da forhindrer man 

en sentral smittekilde for LA-MRSA-bakterier, som vil kunne spre smitte til befolkningen og forårsaket sykdom 

og død. 
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Disse tiltakene inngår i den bredere kampen mot antibiotikaresistens. 700 000 mennesker dør årlig av resistente 

bakterieinfeksjoner. En engelsk studie estimerer at innen 2050 vil 10 millioner mennesker dø årlig hvis vi ikke nå 

finner gode løsninger for å bremse veksten i antibiotikaresistens (The Review On Antimicrobial Resistance 2016). 

Globalt BNP vil kunne reduseres med 100 billioner dollar. 

3.1.4. Vår analyse skiller seg fra Mattilsynets analyse 

Denne analysen bygger på analysen som Mattilsynet (2016) gjorde i samarbeid med Veterinærinstituttet og 

Folkehelseinstituttet. Vi har utvidet analyseperioden fra 10 til 40 år, i tråd med det som er vanlig i 

samfunnsøkonomiske analyser. Dette gjør vi for å kunne si noe mer om hvilke virkninger man vil ha lenger fram 

i tid. Med en lengre analyseperiode er det også enda viktigere å gjøre realistiske framskrivninger av sentrale 

parametere. Der Mattilsynet antok konstant antall personer i risikogruppen og konstant antall svin i en 

gjennomsnittsbesetning i løpet av den neste tiårsperioden, legger vi til grunn en antakelse om at 

besetningsstørrelsen vil øke og antall personer i risikogruppen vil reduseres. Antakelsen begrunnes med trender 

vi har sett de senere årene. Framskrivningene har vesentlig betydning for beregningene av forventet omfang av 

saneringer og smittevern. 

Vi har også framskrevet verdien av et statistisk liv og verdien av arbeidstid med forventet realvekst i BNP per 

innbygger. Med økonomisk vekst, øker også verdsettelsen av sparte liv og arbeidstid. 

Denne analysen har lagt til grunn Mattilsynets (2016) innhenting av faste kostnader og enhetskostnader ved de 

ulike handlingsalternativene. Enhetskostnadene som er forventet å avhenge positivt av besetningsstørrelse, øker 

fram i tid. Enhetskostnadene som avhenger positivt av prevalens blant svinearbeidere, reduseres fram i tid.  

Vi har lagt til grunn Mattilsynet og Veterinærinstituttets spredningsmodell for de første ti årene, og gjort egne 

framskrivinger for spredning de neste 30 årene. 

I usikkerhetsanalysen har vi vurdert «break-even» for samfunnsøkonomisk lønnsomhet og brudd i tiltaksbane, i 

tillegg til flere av usikkerhetsanalysene som også Mattilsynet (2016) gjorde. 

3.2. Handlingsalternativene og spredningsmodell 

I en samfunnsøkonomisk analyse må man vurdere ulike alternativer opp mot hverandre. Det er vanlig å betegne 

dagens løsning som det såkalte 0-alternativet (det man måler tiltak opp mot). I denne analysen har vi valgt å la 

0-alternativet være en tilstand der man ikke har innført noen tiltak. Ettersom vi allerede har tiltak i Norge i dag, 

avviker vi derfor noe fra vanlig praksis når vi betegner alternativene.  

Handlingsalternativene beskrives i detalj i vedlegg. Vi nøyer oss her med en kort oppsummering. Vi bruker den 

samme benevningen på alternativene som det Mattilsynet (2016) gjorde, men vurderer kun H1, H5 og H613.  

H6 er det såkalte nullalternativet, og innebærer å avslutte alle tiltak rettet mot norske svinebesetninger, og heller 

dreie innsatsen mot spesialisthelsetjenesten med omfattende smitteverntiltak. H5 er en videreføring av dagens 

tiltak mot smitte i svinebesetninger i Norge. H1 innebærer en ytterligere opptrapping av innsatsen rettet mot 

                                                                 

13 H2, H3 og H4 hos Mattilsynet (2016) ligger mellom H1 og H5 i omfang av tiltak, og havner mellom H1 og H5 i 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Vi forventer at vi ville sett det samme om vi tok dem med i vår analyse. 
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svinebesetninger og svinearbeidere i forhold til 

dagens regime, og er det handlingsalternativet med 

de mest omfattende tiltakene i svinenæringen i 

Mattilsynets analyse. 

Handlingsalternativene 1 og 5 innebærer begge et 

overvåkningsprogram for svinebesetningene. Ved 

påvisning av LA-MRSA-smitte i en besetning vil 

besetningen båndlegges, slaktes ned og fjøset 

desinfiseres. Det vil også bli foretatt 

smitteoppsporing langs mulige smitteveier. 

Handlingsalternativ 1 innebærer forskriftsmessig 

testing av personer som kommer fra utlandet og skal 

jobbe med svin i Norge, mens H5 innebærer frivillig 

testing. Ved handlingsalternativene 1 og 5 er det i 

hovedsak landbruksnæringen inkludert Mattilsynet 

og Landbruksdirektoratet som tar kostnadene. Dette 

finansieres i stor grad over offentlige budsjetter, men 

noe vil trolig også komme som privatøkonomiske 

kostnader for bønder og eventuelt 

forsikringsselskaper. 

Handlingsalternativ 6 innebærer et svært begrenset 

overvåkningsprogram, og et omfattende smittevern i spesialisthelsetjenesten. Man vil ha omfattende MRSA-

screening i sykehusene, smitteverntiltak ved polikliniske konsultasjoner og dagbehandling, og isolering av 

innlagte i påvente av svar på MRSA-prøve. Ved H6 vil kostnadene i hovedsak tilfalle helsesektoren. Dette er i all 

hovedsak finansiert over offentlige budsjetter. 

Smitte av LA-MRSA forventes å spres med ulikt mønster ved ulike handlingsvalg. I spredningsmodellen til 

Veterinærinstituttet viser simuleringene at alternativene H1 og H5 vil være relativt effektive i å forhindre 

spredning av smitte, mens H6 vil føre til gradvis økt prevalens i besetninger og risikogruppe. 

3.2.1. Nullalternativet H6 med tiltak i helsesektoren 

I likhet med det Mattilsynet har gjort i sin analyse av tiltak mot LA-MRSA i svinebesetninger, vurderer vi ulike 

tiltak opp mot et nullalternativ H6, som likner en «dansk strategi». I Danmark har LA-MRSA fått etablere seg i 

svinebesetningene, og de fleste smitteverntiltak er rettet mot helsesektoren og sykehusene.  

I Danmark har LA-MRSA blitt den MRSA-typen som oftest diagnostiseres hos personer i landet, og de fleste 

smittes innenlands. Spredning av LA-MRSA i svinebesetninger antas å være en sentral innenlands smittekilde for 

MRSA hos mennesker i Danmark. I Danmark har man ikke satt inn egne tiltak for å stoppe spredning av LA-MRSA 

i svinebesetninger. Der har man sett en stor vekst de senere år. Forekomsten av LA-MRSA i slaktesvin i Danmark 

steg fra 68 prosent i 2014 til 88 prosent i 2016, ifølge Fødevarestyrelsen (2017). 

Nullalternativet for vår analyse er å la helsesektoren håndtere problemene med LA-MRSA. Dette innebærer et 

regime i sykehus og sykehjem der man forsøker å hindre at bakteriene etablerer seg der. Dette vil innebære å 

teste personer i risikogruppen ved innleggelse, og isolere dem i påvente av prøvesvar. Det er viktig for å beskytte 

svake pasientgrupper som har relativt høy risiko for å bli syke av MRSA-bakterier. 

Sammenlikning mellom svinenæringen i Norge og 

Danmark 

Danmark har større svinebesetninger. Antakelig 

høyere smittepress i større besetninger enn i små. 

Danmark har mye høyere produksjon av svin enn 

Norge. Svinenæringa er i Danmark en viktig 

eksportnæring, der det er viktig å holde kostnadene 

nede for å hevde seg i den internasjonale 

konkurransen. Norge produserer svinekjøtt til eget 

konsum, og det er få utsikter til vesentlig 

etterspørselsøkning i innenlandsmarkedet. 

Danmark har gitt etter, og må akseptere at ca. 80 

prosent av besetningene er smittet og dermed utgjør 

et kontinuerlig smittereservoar. 

Danmark har satt inn mange andre tiltak. One Health. 

Prevalens i risikogruppe i dag: 0,81 % i Norge vs. 13 % 

i Danmark. Dansk prevalens er baseline for analysen, 

der det legges til grunn ca. 13 % prevalens etter ti år. 



   
M E N O N  E C O N O M I C S  3 0  R A P P O R T  

 

Uten tiltakene i landbruket forventes det at LA-MRSA vil etablere seg i svinebesetningene og over tid gi seg utslag 

i økt smitte- og sykdomsforekomst i befolkningen.  

Norge er av de landene som har mest omfattende smitteverntiltak mot spredning av MRSA i sykehus og 

sykehjem. I Norge praktiseres streng isolering i isolat ved mistenkt eller bekreftet MRSA. I følge 

Folkehelseinstituttet (2016) kan det med økende forekomst av MRSA i befolkningen bli vanskelig å gjennomføre 

og opprettholde effekten av smitteverntiltakene i helsetjenesten. Det vil medføre økt risiko for spredning i 

helsetjenesten og at bakteriene etablerer seg i helseinstitusjoner. MRSA-utbrudd i sykehus kan særlig ramme 

føde- og barselavdelinger, og gi økt risiko for sykdom og død hos nyfødte. 

3.2.2. H1 og H5 med tiltak i svinebesetningene 

H1 og H5 innebærer å fortsette innsatsen mot LA-MRSA ved å kvitte seg med smitten i svinebesetninger der den 

oppdages. Ved positive funn foretas en fullstendig smitteoppsporing av dyr og personer som har vært i kontakt 

med dem. Ved MRSA-funn hos mennesker foretas smitteoppsporing hos nærmeste familie. 

Handlingsalternativ 1 omfatter et forskriftsmessig krav om testing for MRSA av personer som skal arbeide med 

svin i Norge. Alle personer som kommer fra utlandet og skal arbeide med svin i Norge skal testes. I tillegg skal 

alle personer som har hatt kontakt med utenlandsk husdyrhold eller hatt befatning med helsevesenet i land 

utenfor Norden testes. Det forventes at med en slik forskriftsmessig testing, så vil færre besetninger bli smittet 

enn hva som er tilfelle med dagens ordning med frivillig testing. 

Ved handlingsalternativ 1 og 5 har Mattilsynet ansvar for overvåkning, smitteoppsporing og oppfølging av 

positive besetninger, i tillegg til administrasjon. 

Selv med omfattende tiltak mot LA-MRSA i svinenæringen, vil det være et visst smitteomfang som følge av 

nyintroduksjoner. I denne analysen inkluderes kostnader i helsevesenet til screening og behandling av smittede 

personer i risikogruppen.  

I nullalternativet vil flere personer bli syke og dø. I H1 og H5 får vi dermed nytteeffekter i form av sparte liv og 

mangel på sykefravær. 

3.2.3. Spredningsmodell 

Veterinærinstituttet har utviklet spredningsmodeller for smitte av LA-MRSA i svinebesetninger og blant 

svinearbeidere. Modellene er basert på simuleringer ut fra et sett forutsetninger om smittepunkter og 

sannsynligheter for smitte. Se vedlegg for detaljer.  

Vi tar utgangspunkt i spredningsmodellen når vi vil finne effekter på smittespredning av tiltakene for å holde LA-

MRSA-prevalensen på et minimum gjennom målrettede tiltak, versus nullalternativet, som er å kutte alle tiltak i 

svinenæringa. Figuren under viser Veterinærinstituttets spredningsmodell. 
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Figur 3-3: Spredningsmodell for LA-MRSA-prevalens hos svinearbeidere i Norge i en tiårsperiode, ved ulike 
handlingsalternativer. Kilde: Veterinærinstituttet (2016) 

 

Figuren viser simulert prevalens av LA-MRSA hos svinearbeidere i Norge ved ulike handlingsalternativer. H1-H5 

gir omtrent null prevalens, mens H6 gir i overkant av 10 prosent prevalens blant svinearbeidere om ti år som 

mest sannsynlige utfall. De stiplede linjene illustrerer 90 prosents kredibilitetsintervall ut fra modellen. Det er 

forskjeller i prevalens mellom H1 og H5 også, men dette vises ikke godt i figuren siden begge ligger ganske nærme 

null prosent prevalens i risikogruppen. Det antas høyere prevalens med dagens regime H5 enn ved H1 fordi det 

antas at færre svinearbeidere vil teste seg så lenge det ikke er påbudt gjennom forskrift og fordi Mattilsynet vil 

avdekke færre smittede besetninger. Dermed risikerer man også noe mer smitte og flere nyintroduksjoner i 

svinebesetningene. 

Spredningsmodellen er utarbeidet med utgangspunkt i at man etter hvert kan få «danske tilstander» ved å ikke 

gjennomføre tiltak i svinesektoren. Det ligger antakelser i modellen om hvor mange behandlingstrengende LA-

MRSA-infeksjoner og bakteriemier man vil få med en gitt prevalens i risikogruppen. Av 1000 smittede personer 

antas det at 173 av dem blir innlagt på sykehus, 38 av dem får MRSA-infeksjon, 3 får MRSA-bakteriemi, og 1 dør 

som følge av MRSA-bakteriemien. 

Om spredning av LA-MRSA i Danmark skriver Statens Serum Institut følgende: «MRSA CC398 har, som andre nye 

MRSA-typer, potentialet til at brede sig yderligere i samfundet, ligesom stammen kan ændre sig og i højere grad 

smitte fra person-til-person. Men det er også muligt, at Danmark snart har nået toppunktet i MRSA CC398-

epidemien og at incidensen gradvist vil falde i fremtiden» (SSI 2014). Det er med andre ord svært vanskelig å vite 

hvordan prevalensen vil utvikle seg. 

Vi har vært i kontakt med Petter Elstrøm, spesialrådgiver ved avdelingen for resistens- og infeksjonsforebygging 

ved Folkehelseinstituttet. Han argumenterer for at hvis MRSA først får fotfeste i svinebesetningene, vil man også 

se en eksponentiell vekst i forekomst i hele befolkningen. 

Menons framskriving 40 år 

Spredningsmodellen til Veterinærinstituttet viser prediksjoner ti år fram i tid. Vi ønsker å bruke en 

analyseperiode på 40 år.  

Vi har framskrevet Veterinærinstituttets spredningsmodell for prevalens i risikogruppen ved 

handlingsalternativene H1 og H6. Se figuren under. Ved en lineær framskriving vil 61 prosent av personene i 
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risikogruppen være smittet av LA-MRSA i år 40 etter å ha litt smittet via norske svinebesetninger eller av personer 

som har hatt direkte kontakt med disse. Se figuren under. 

Figur 3-4: Framskriving av prevalens i risikogruppen. Medianutfall av spredningsmodell 

  

Vi bruker disse framskrivingene av prevalens som utgangspunkt for beregning av helsekostnader i denne 

analysen. Det må påpekes at usikkerheten antas å øke jo lengre tidshorisont man bruker, og Veterinærinstituttet 

framhever at det er meget stor usikkerhet knyttet til også de ti første årene. Det er ikke gitt at en lineær 

framskriving vil være mer sannsynlig enn noe annet. 

Se usikkerhetsanalysen i kapittel 3.7 for resultater med spredningsmodeller ved øvre og nedre del av 

kredibilitetsintervallene, det vil si innenfor det som kan forklares ved tilfeldig variasjon. 

3.3. Forutsetninger bak verdsetting av tiltakenes lønnsomhet 

En rekke forutsetninger ligger til grunn for den samfunnsøkonomiske verdsettingen av tiltak mot LA MRSA-

spredning. Vi følger Mattilsynets forutsetninger som ligger til grunn for beregninger av introduksjonsrisiko og 

prevalens i prosent hos risikogruppen og besetningene ved de ulike handlingsalternativene. Vi legger også de 

samme enhetskostnadene til grunn for totale kostnader i helsesektoren og svinenæringen ved ulik prevalens. 

Beregningsmetode 

Mattilsynet har gjennomført sin analyse ved hjelp av månedlige simuleringer i en tiårsperiode. Det innebærer at 

smitteutbrudd, sykdomstilfeller og dødsfall kan skje når som helst med en viss sannsynlighet. Vi har lagt til grunn 

årlige gjennomsnittstall fra deres spredningsmodell. For eksempel vil to dødsfall i Mattilsynets modell skje i to 

tilfeldige år. Siden vi ikke har tilgang til Mattilsynets modelloppsett, vil i vår analyse dødsfallene fordeles med en 

gitt sannsynlighet per år, så vi får et desimaltall på årlig antall dødsfall. Det får ikke vesentlige praktiske 

konsekvenser for resultatene. 
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Mattilsynets kostnader 

Mattilsynet spiller en sentral rolle i regimet for å forhindre smitte av LA-MRSA i svinebesetninger. De tar hånd 

om overvåkningsprogrammet, foretar smitteoppsporing og følger opp smittede besetninger. Forutsatte 

kostnader per smittede besetning bygger er gitt i tabellen under. 

Tabell 3-1: Enhetskostnader for Mattilsynet. Kilde: Mattilsynet (2016) 

Kostnad ved Mattilsynet Enhetskostnad 

Overvåkning, per prøve 5 508 kr  

Oppfølging av smittede besetninger, per smittede besetning 67 500 kr  

Smitteoppsporing, per kontaktbesetning 19 800 kr 

 

De totale variable kostnadene til Mattilsynet avhenger av overvåkningsregime og antall smittede besetninger. 

Handlingsalternativ 6 innebærer kun 70 prøvetakinger i året, mens handlingsalternativene 1 og 5 legger opp til 

henholdsvis 1445 og 1000 prøvetakinger per år. Det anslås i gjennomsnitt fem kontaktbesetninger for 

smitteoppsporing per smittede besetning. 

I tillegg til de variable kostnadene kommer faste kostnader til administrasjon. Disse varierer ut fra hvor 

omfattende Mattilsynets arbeid er i de ulike handlingsalternativene. I H1 er det antatt 800 000 kr per år, i H5 er 

det antatt 480 000 kr per år, og i H6 ligger det et anslag på 160 000 kr i administrasjonskostnader per år. 

Mattilsynet finansieres over offentlige budsjetter. Vi har derfor lagt til en skattefinansieringskostnad på 20 

prosent, i henhold til DFØs veileder for samfunnsøkonomiske analyser (DFØ 2014). 

Landbrukets kostnader 

Landbruksnæringen inkludert deres forsikringsselskaper og offentlige landbruksmyndigheter vil komme til å ta 

kostnadene ved tiltak i svinenæringen i H1 og H5.  

Ved påvisning av LA-MRSA og påfølgende sanering i en besetning, blir bøndene påført et produksjonstap i tillegg 

til det det koster å sanere. Noe av dette vil erstattes av Landbruksdirektoratet. 

Tabell 3-2: Kostnader ved saneringer og produksjonstap som følge av dette. Kilde: Mattilsynet (2016) 

Kategori Kostnad Hvorav antas erstattet av 

Landbruksdirektoratet 

Produksjonstap ved tidligslakting, per 

besetning 

1 270 200 114 840 

Kostnader pga. sanering, per besetning* 1 851 825 1 523 220 

Kostnader påløpt ved slakterier, årlig 105 444 29 928 

Medvirkning ved overvåkning, årlig 578 000 - 

Økt forsikringspremie, årlig** 25 000 000  

* Inkluderer innkjøp av nye livdyr, samt vask, desinfeksjon og gjødselhåndtering. Kostnader til vask m.m. 

varierer mellom purke- og slaktesvinbesetninger. I H1 er det like mange av hver. 

**Liten samfunnsøkonomisk virkning. Ikke med i den samfunnsøkonomiske analysen. 
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Kostnader i helsevesenet og virkninger for liv og helse 

En del av kostnadene i helsevesenet avhenger av prevalens, og er ellers like for alle handlingsalternativene. 

Ved H6 settes det inn ekstra smitteverntiltak i helsevesenet overfor risikogruppen, med screening og isolering av 

svinearbeidere og deres husstandsmedlemmer når disse undersøkes eller behandles ved sykehus. 

Andre helsevirkninger knytter seg til tapt arbeidstid og tap av liv som følge av sykdom. Fravær av disse negative 

virkningene er nytteeffekter ved tiltakene H1 og H5. 

Kostnader over offentlige budsjetter 

Kostnadene i helsevesenet er gitt i tabellen under. Disse er faste kostnader ved H6, og kostnader for alle 

handlingsalternativer som avhenger av prevalens. 

Vi forutsetter, som Folkehelseinstituttet, at det for H1 og H5 ikke vil være grunnlag for å iverksette spesielle tiltak 

i helsetjenesten rettet mot risikogruppen. Det skyldes at prevalensen antas å være lav. 

Tabell 3-3: Kostnader i helsesektoren, faste og variable. Kilde: Folkehelseinstituttet (2016) 

Kategori Årlig fast 

kostnad 

Kostnad per % prevalens 

i risikogruppen 

MRSA-screening ved arbeid i svinebesetninger (H1) 351 000  

MRSA-screening i sykehus (H6) 9 569 000  

Smitteverntiltak ved polikliniske konsultasjoner (H6) 680 000  

Smitteverntiltak ved dagbehandling (H6) 2 129 00  

Isolering av innlagte i påvente av svar på MRSA-prøve (H6) 33 876 000  

Ekstra liggetid pga. isolering i påvente av svar på MRSA-prøve (H6) 32 192 000  

Isolering resten av oppholdet ved MRSA-funn hos innlagte   1 084 042  

Ekstra liggetid for innlagte med MRSA   2 198 614  

Behandling av infeksjon på sykehus   41 451 

Behandling av infeksjon hos fastlege   - 

MRSA-prøver i primærhelsetjeneste   68 862  

Konsultasjon hos fastlege   73 394  

Behandling av bærerskap  10 251 

 

Folkehelseinstituttet (2016) argumenterer for at det på et tidspunkt ikke lenger vil være praktisk mulig å 

opprettholde smitteverntiltakene mot MRSA i sykehus. Da vil i så fall disse faste kostnadene kunne falle bort, 

men samtidig vil flere sårbare pasienter bli syke og dø. Vi har antatt at screeningen og isoleringen vil fortsette 

gjennom hele analyseperioden. 

Kostnadene i helsesektoren finansieres over offentlige budsjetter, og i henhold til retningslinjene for 

samfunnsøkonomiske analyser har vi lagt til en skattefinansieringskostnad på 20 prosent. Dette skal fange opp 

konsekvensen av at offentlig forbruk finansieres med vridende skatter. 

Tapt arbeidstid 

Liggetid på sykehus og sykefravær fører til tapt arbeidstid for arbeidstakere. Dette gir et tap for individet og 

samfunnet. 
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Verdien av arbeidstiden framskrives med forventet vekst i BNP per innbygger fra forrige perspektivmelding 

(Meld. St. 12 (2012–2013)). BNP per innbygger er forventet å vokse med 1,3 prosent årlig. 

Tabell 3-4: Kostnader ved tapt arbeidstid pga. liggetid og sykefravær. 2016-kroner. Kilde Folkehelseinstituttet (2016) 

Kategori Kostnad per tapte arbeidsdag 2016 Kostnad per % prevalens i 

risikogruppen 2016 

Tapt arbeidstid pga. økt liggetid 3 092 313 631 

Tapt arbeidstid pga. sykefravær 3 092 103 553 

 

Kostnaden knyttet til tap av arbeidstid anslås til 3092 2016-kroner per arbeidsdag (Folkehelseinstituttet 2016). 

Videre antas et gjennomsnittlig totalt sykefravær på 5 dager, der 3,33 av disse tilbringes på sykehus. 

Tap av liv 

Mattilsynet (2016) har anslått hvor mange dødsfall man vil få som følge av spredning av LA-MRSA gitt hvor mange 

som er smittet. De anslår at med 1 % prevalens i den definerte risikogruppen, vil man få 0,17 dødsfall årlig. Antall 

dødsfall antas proporsjonalt med prevalens, så med 13 % prevalens vil man ha 2,35 årlige dødsfall. 

Verdien av et statistisk liv (VSL) er definert som verdien av én enhets reduksjon i forventet antall dødsfall i en gitt 

periode (DFØ 2014). Det vil si at det representerer samfunnets betalingsvilje for en risikoreduksjon som er 

akkurat stor nok til å spare et liv. 

Verdien av et statistisk liv er satt til 30 millioner 2012-kroner (Finansdepartementets rundskriv R-109/2014). Et 

statistisk liv utgjør 33,5 millioner kroner i 2016. VSL skal framskrives med forventet vekst i BNP per innbygger. 

Det framgår ikke av Mattilsynet (2016) hvorvidt verdien av et statistisk liv har blitt realprisjustert i deres analyse. 

Tabell 3-5: Kostnad per tapte liv og per prosent prevalens i risikogruppen, 2016. Kilde: Folkehelseinstituttet (2016) og 
Menon 

Kategori Kostnad per tapte liv i 2016 Kostnad per % prevalens i 

risikogruppen 2016 

Tap av liv 33 524 369 5 976 862 

 

Framskrivinger av besetningsstørrelse 

Vi har gjort framskrivninger av gjennomsnittlig besetningsstørrelse og antall personer i risikogruppen for å gi et 

mer realistisk bilde fram i tid. Vi antar og legger til grunn at trenden vi har sett med stadig større besetninger og 

færre svinebønder vil fortsette14. Dette avviker fra Mattilsynets analyse, der begge disse størrelsene var antatt 

konstant over tid. 

                                                                 

14 Slike endringer kan tenkes også tenkes å føre til endringer i parametere som ligger til grunn for spredningsmodellen 
til Veterinærinstituttet. Vi har likevel ikke gjort endringer i denne. 
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Vi har brukt tidsseriedata fra SSB på antall svin og antall gårder med svin som utgangspunkt for framskriving av 

gjennomsnittlig besetningsstørrelse. Vi finner årlige tall ved å dividere antall svin i alt med antall 

jordbruksbedrifter med svin. Figuren under viser utviklingen fra 2002 til 2016.  

Figur 3-5: Gjennomsnittlig besetningsstørrelse for jordbruksbedrifter med svin med lineær trendlinje. Kilde: SSB (2017) 

 

Vi ser at økningen har vært omtrent lineær, og har inkludert en lineær trendlinje i figuren. 

Vi ser at gjennomsnittlig besetningsstørrelse har økt fra ca. 160 svin i 2002 til ca. 360 svin i 2016. Det er mer enn 

en fordobling på 14 år. Konsesjonsgrensene ble sist økt i 2004, men det er fortsatt mange som produserer langt 

under grensa. Det vil derfor være grunnlag for en fortsatt økning i besetningsstørrelse også uten å heve grensene 

i nær framtid.  

Eventuelle politikkendringer i konsesjonsregelverk, korn- og kraftfôrpolitikken eller annet kan føre til endringer i 

årlig vekst i gjennomsnittlig besetningsstørrelse. Økt liberalisering av sektoren vil kunne gi akselerert vekst i 

størrelsen på gårdene. 

Vi foretar en lineær framskriving med funksjonen gitt ved trendlinjen, det vil si at vi antar at gjennomsnittlig 

besetningsstørrelse vil øke med ca. 15 svin hvert år. I 2055 anslås da gjennomsnittet til å være 965 svin per 

svinegård.  

Besetningsstørrelsen vil ha noe å si for hvor mange svin som må slaktes ved påvist smitte, og for det påfølgende 

produksjonstapet. 

Framskriving av risikogruppen 

Risikogruppen defineres som personer som jobber direkte med svin og deres husstandsmedlemmer. 

Svinearbeidere har høy risiko for å bli smittet med LA-MRSA hvis besetningene de jobber i er smittet. Disse sprer 

i noen grad smitten videre, og da er det husstandsmedlemmer som er mest utsatt. Det er også en risiko for at 

smitten spres videre til andre. Slik smitte antas å være mer begrenset, og det ville det vært mer utfordrende å 

utarbeide spredningsmodeller for. 
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Antall svinebønder har blitt stadig redusert over mange år. Figuren under viser utviklingen i antall 

jordbruksbedrifter med svin fra 2002 til 2016. 

Figur 3-6: Antall jordbruksbedrifter med svin med eksponentiell trendlinje. Kilde: SSB (2017) 

  

Antall jordbruksbedrifter med svin har blitt redusert fra ca. 4700 i 2002 til ca. 2400 i 2016. Dette er nesten en 

halvering i løpet av perioden, og tilsvarer en reduksjon på ca. 5,3 prosent hvert år. 

Når antall gårder reduseres er det nærliggende å tro at antall personer som jobber med svin også reduseres. Men 

det kan også være grunn til å anta at antall arbeidere per gård øker noe med økt besetningsstørrelse.  

SSB har data for antall sysselsatte i svinehold. Se tabellen under. 

Tabell 3-6: Sysselsetting i norsk svinehold. Registerbasert sysselsetting. Kilde: SSB (2017) 

År 2010 2011 2012 2013 2014 

Antall sysselsatte i svinehold etter bosted 1506 1483 1386 1305 1305 

Årlig vekst  -1,5 % -6,5 % -5,8 % 0 

 

SSBs tidsserie for antall sysselsatte i svinehold er ganske kort, så det er vanskelig å finne en nøyaktig trend. Men 

SSB har nasjonalregnskapstall på antall sysselsatte i jordbruket tilbake til 1970. Ut fra dataene finner vi en 

gjennomsnittlig årlig reduksjon i antall sysselsatte i jordbruket på 3,0 prosent. Denne reduksjonen er noe lavere 

enn reduksjonen vi har sett i antall jordbruksbedrifter med svin og antall sysselsatte i svinehold de senere årene. 

Men gitt antakelsen om at antall arbeidere per gårdsbruk har økt, kan 3 prosent årlig reduksjon virke sannsynlig. 

I analysen til Mattilsynet ligger det også antakelser om antall personer som jobber med svin utenom røkterne, 

og om gjennomsnittlig antall husstandsmedlemmer per svinearbeider. Mattilsynet la til grunn SSB-tall på 

gjennomsnittlig antall personer per bolig i landbruket og antall personer i husstander i landkommuner for å 

beregne risikogruppen relativt til antall svinearbeidere. Vi antar her at størrelsen på risikogruppen vil endres 

proporsjonalt med antall svinearbeidere. 
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Vi legger til grunn for analysen at risikogruppen reduseres med 3,0 prosent hvert år. Det hovedsakelig begrunnet 

med en antakelse om fortsatt rasjonalisering og produktivitetsforbedringer i svinenæringen.  

Framskriving av kostnader 

Noen av kostnadene beskrevet i dette kapitlet antar vi vil endres med endringer i gjennomsnittlig 

besetningsstørrelse og størrelse på risikogruppen. Kostnadspostene som øker med økt gjennomsnittlig 

besetningsstørrelse listes opp her. 

Tabell 3-7: 

Kostnad Framskrives med 

Sanering  Gjennomsnittlig besetningsstørrelse 

Slaktekostnader Gjennomsnittlig besetningsstørrelse 

Produksjonstap Gjennomsnittlig besetningsstørrelse 

 

I tillegg framskriver vi risikogruppen. Når vi antar at risikogruppen reduseres over tid, innebærer det at for en 

gitt prevalens i prosent er det færre personer som er smittet. 

 

3.4. Tallfesting og beregning av effektene av tiltakene 

I dette kapitlet presenterer vi kvantifiserte virkninger av tiltak for ulike grupper av aktører. Kostnadene ved tiltak 

er først og fremst landbrukets kostnader ved kontroll og sanering i svinebesetninger. I nullalternativet finner man 

først og fremst kostnader i helsevesenet. Noen av helsekostnadene er faste kostnader som kun kommer med 

nullalternativet, mens andre er variable kostnader som varierer med ulik prevalens. Det vil dermed være 

helsekostnader i et visst omfang også ved tiltak, der man antar mindre enn 1 prosent prevalens i risikogruppen. 

Nytteeffektene ved tiltak er gitt ved unngått tap av liv og unngått fravær fra arbeid.  

Vi beregner kostnadene og nytten årlig for en periode som totalt strekker seg 40 år frem i tid. Verdiene oppgis i 

2016-kroner og er diskontert til nåverdi i 2016 med en rente på 4 prosent om ikke annet er oppgitt. For kostnader 

over offentlige budsjetter har vi lagt til en skattefinansieringskostnad på 20 prosent. 

3.4.1. Verdsetting av tiltakenes kostnader 

Beregnede virkninger for svinenæringen 

Ved H1 og H5 påføres svinenæringen kostnader ved smittepåvisning, med kostnader til slakting og sanering og i 

form av tapt produksjon. I tillegg antas det at forsikringspremiene vil øke. Landbruksdirektoratet forutsettes å 

utbetale erstatninger til dekning av svineprodusenters kostnader til vask, desinfeksjon og gjødselhåndtering etter 

saneringer. Noe av produksjonstapet vil det også bli kompensert for. 

Figuren under viser nåverdien av kostnadene for svinenæringen ved de ulike handlingsalternativene. 
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Figur 3-7: Nåverdi av kostnader for svinenæringen ved H1, H5 og H6 

 

Vi ser at både ved H1 og H5 er nettotapet grunnet produksjonstap den største kostnaden. Det skyldes at dette 

er den posten som i minst grad blir erstattet av Landbruksdirektoratet. Av selve saneringskostnadene antas mer 

enn 80 prosent å bli erstattet av Landbruksdirektoratet, mens tilsvarende erstatning for kostnadene ved 

produksjonstap er på i underkant av 10 prosent. 

Beregnede virkninger for Landbruksdirektoratet 

Figuren under viser nåverdien av kostnadene for Landbruksdirektoratet. Skattefinansieringskostnaden er ikke 

med i figuren. 
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Figur 3-8: Nåverdi av kostnader for Landbruksdirektoratet ved H1, H5 og H6 

 

Vi ser at de største kostnadene for Landbruksdirektoratet er knyttet til erstatningsutbetalinger til bønder for 

sanering. Erstatninger for produksjonstap er av mye mindre omfang. Dette bekrefter inntrykket fra forrige 

avsnitt; Landbruksdirektoratet dekker mye av saneringskostnaden, men produksjonstapet må bøndene i stor 

grad betale for selv. 

I følge Mattilsynets analyse er disse kostnadsberegningene basert på erfaringene man har gjort seg de første 

årene som saneringsregimet har virket. Det er usikkert hvordan kostnadene vil fordeles mellom bøndene og 

staten i framtiden, men vi har lagt oss på de samme anslagene som Mattilsynet. 

Beregnede virkninger for Mattilsynet 

Figuren under viser nåverdien av Mattilsynets kostnader ved de ulike handlingsalternativene. 

Skattefinansieringskostnaden er ikke inkludert. 
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Figur 3-9: Nåverdi av kostnader for Mattilsynet ved H1, H5 og H6 

 

Vi ser at overvåkning er den største posten ved alle tre handlingsalternativene, men at disse kostnadene er 

høyest ved H1 med i overkant av 160 millioner kroner. Det skyldes at det legges opp til et mer omfattende 

overvåkningsregime ved H1 enn ved H5 og H6. Forskjellene i administrasjonskostnader gjenspeiler dette. 

Kostnader knyttet til oppfølging av smittede besetninger og smitteoppsporing påløper for H1 og H5. Disse 

kostnadene er størst ved H5, siden vi legger til grunn at flere besetninger vil smittes her enn ved H1. 

Beregnede virkninger for helsevesenet 

Figuren under viser nåverdien av kostnadene beregnet for helsevesenet. Skattefinansieringskostnaden er ikke 

inkludert. 
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Figur 3-10: Nåverdi av kostnader for helsevesenet ved H1, H5 og H6 

 

Vi ser at helsekostnadene i hovedsak påløper ved handlingsalternativ 6. Isolering av innlagte i risikogruppen i 

påvente av svar på MRSA-prøve og den påfølgende ekstra liggetiden står for de høyeste kostnadene, med en 

nåverdi på henholdsvis ca. 660 og 700 millioner kroner. 

3.4.2. Verdsetting av tiltakenes nytte 

Beregnede virkninger for tapt arbeidstid og tap av liv 

Figurene under viser beregnede samfunnsøkonomiske kostnader forbundet med tapt arbeidstid ved sykdom og 

tap av liv. Det følger av forutsetningene for analysen at dette kun gjelder sykdom og død for mennesker i 

risikogruppen, det vil si svinearbeidere og deres familier. Som nevnt tidligere er enhetskostnaden ved tapt 

arbeidstid og død forventet å øke med veksten i BNP per innbygger. 

Ved tiltakene H1 og H5 framstår disse virkningene som nyttevirkninger; samfunnet får økt nytte ved fravær av 

sykdom og død. Nettonytten av H1 og H5 er da verdien av arbeidstiden og de (statistiske) livene man sparer på 

H1 og H5 versus H6. 
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Figur 3-11: Beregnede virkninger av tapt arbeidstid (til venstre) og tap av liv (til høyre). 

  

Vi ser at det er kun for H6 man får vesentlige kostnader av tapt arbeidstid og tap av liv. Tap av liv står for den 

største kostnaden, med en forventet samfunnsøkonomisk kostnad på i overkant av 900 millioner kroner i 

perioden. Av den tapte arbeidstiden kommer mesteparten som liggetid i sykehus, men det anslås også noen 

påfølgende dager emd sykemelding etter utskriving. 

For H1 og H5 er disse kostnadene så lave at de knapt vises i figuren. Det skyldes at man forventer svært lite 

omfang av smitte av LA-MRSA til risikogruppen, og dermed enda mindre omfang av sykdom og død som skyldes 

denne smitten. 

3.5. Ikke prissatte virkninger 

I Mattilsynets analyse fra 2016 har man ikke forsøkt å tallfeste nytteverdien av redusert smitte av LA-MRSA i 

befolkningen som helhet. Det er bare effektene for den definerte risikogruppen som er vurdert. Hvis LA-MRSA 

får fotfeste i norske svinebesetninger, vil antakelig smitten spre seg fra svinearbeidere og videre til resten av 

befolkningen. Hvis man kunne tallfestet disse effektene og inkludert dem i analysen, ville den 

samfunnsøkonomiske verdien av tiltakene i svinebesetningene blitt vesentlig høyere. Som en konsekvens av 

dette, så tilråder Folkehelseinstituttet (2016) at man fortsetter å forebygge og bekjempe LA-MRSA i landbruket 

uavhengig av om disse tiltakene vurderes som samfunnsøkonomisk lønnsomme. 

Man kan tenke seg at LA-MRSA kan redusere effekt av behandlinger for andre humane sykdommer. Videre kan 

en større forekomst av LA-MRSA og annen MRSA føre til at helsemyndighetene endrer anbefalingene om valg av 

antibiotika. Slike eventuelle endringer vil kunne skyves ut i tid om man forhindrer noe av den potensielt økte 

MRSA-forekomsten, og dermed gi økt samfunnsøkonomisk verdi av tiltakene. 

En annen nytteverdi av lavt smittepress kommer som en forsikringsverdi for befolkningen. Lakdawalla m.fl. 

(2015) argumenterer for at nytteverdien av medisinsk innovasjon for bedre helse gjerne undervurderes, fordi 

man ikke regner med samfunnets verdsetting av mer beskyttelse mot å bli veldig syk. De finner at man kan 

fordoble nytten av medisinske innovasjoner ved å ta dette inn i regnestykket. Vi har tallfestet kostnaden ved 

dødsfall ved verdien av et statistisk liv (VSL). VSL defineres som verdien av én enhets reduksjon i forventet antall 

49

16

0

10

20

30

40

50

60

H1 H5 H6

N
åv

er
d

i a
v 

ko
st

n
ad

er
 i 

m
ill

io
n

er
 k

ro
n

er

Tapt arbeidstid pga. økt liggetid

Tapt arbeidstid pga. sykefravær

924

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

H1 H5 H6

N
åv

er
d

i a
v 

ko
st

n
ad

er
 i 

m
ill

io
n

er
 k

ro
n

er
Tap av liv



   
M E N O N  E C O N O M I C S  4 4  R A P P O R T  

 

dødsfall i en gitt periode, og uttrykker samfunnets samlede betalingsvilje for risikoreduksjon. Det tilsier implisitt 

at vi tar høyde for denne forsikringsverdien. 

MRSA-problematikken kan også tenkes å ha virkninger for norsk landbruk. Ved nullalternativet kan det skje at 

tilliten til svinenæringa svekkes og gir seg utslag i redusert omsetning. Hvis dette går til import i stedet (framfor 

mer kjøp av andre norske matvarer), er det snakk om et netto tap. I følge Totalkalkylen er omsetningsverdien for 

svin på om lag 3 800 millioner kroner i året. Det er altså det bøndene selger for. Hvis vi antar en omsetningssvikt 

tilsvarende 10 prosent reduksjon, der halvparten av dette er omfordeling, resten netto tap, samt en 

verdiskapingsandel på linje med jordbruket ellers (40 prosent ifølge nasjonalregnskapet), gir det et tap for 

samfunnet i form av redusert verdiskaping (brutto nasjonalprodukt, BNP) på 76 millioner kroner. Vi ser her bort 

fra subsidiene svinenæringa mottar. 

Mattilsynet fremhever også de (ikke prissatte) psykososiale virkningene. Det vil kunne være en betydelig 

belastning for røkteren å få pålegg om å sanere en besetning. Flere pålagte saneringer vil kunne gi mer 

psykososiale belastninger totalt sett. På en annen side vil mangelen på tiltak i svinebesetninger i nullalternativet 

kunne føre til at svinearbeidere og deres familier blir betraktet som en definert risikogruppe både i helsevesenet 

og i samfunnet ellers. Det kan innebære sosial stigmatisering og ubehag. Det er et åpent spørsmål hva som er 

verst; å risikere pålegg om sanering eller å risikere selv å bli smittet og smitte andre. Vi vurderer at samlet for 

næringen vil de psykososiale belastningene være høyere i nullalternativet enn i H1 og H5. 
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3.6. Samfunnsøkonomisk verdi av smittetiltak i svinebesetninger 

Vi bruker nåverdimetoden til å summere og sammenlikne virkningene ved de ulike handlingsalternativene og 

som påløper på ulike tidspunkt. Vi bruker en kalkulasjonsrente på 4 prosent, og en analyseperiode på 40 år. 

Kostnader over offentlige budsjetter ilegges en skattefinansieringskostnad på 20 prosent. Ikke-prissatte 

virkninger vurderes kvalitativt under. 

Tabell 3-8: Netto nåverdi av kostnader ved de to handlingsalternativene H1 og H6 

Faste hendelser og kostnader  H1 H5 H6 

MRSA-screening ved arbeid i svinebesetninger           7 225 154      

MRSA-screening i sykehus           196 972 935  

Smitteverntiltak ved polikliniske konsultasjoner             13 997 450  

Smitteverntiltak ved dagbehandling             43 824 368  

Isolering av innlagte i påvente av svar på MRSA-prøve           697 320 008  

Ekstra liggetid pga. isolering i påvente av svar på MRSA-prøve           662 655 736  

MT, administrasjon         16 467 729            9 880 553            3 293 659  

MT, overvåkning       163 833 150        113 379 342            9 365 941  

Medvirkning prøveuttak         11 897 832            8 233 794               576 366  

SUM faste kostnader      199 423 865       131 493 689    1 628 006 463  

Herav offentlig finansieringsbehov       187 526 033        123 259 895     1 627 430 097  

Hendelser og kostnader avhengig av prevalens H1 H5 H6 

MT, smitteoppsporing           2 037 864          15 895 339                        -    

MT, oppfølging av smittede besetninger           1 389 453          10 837 731                        -    

Sanering, erstatning ved LD         52 081 609        406 236 554                        -    

Sanering, nettotap bonde         11 235 591          87 637 612                        -    

Slaktekostnader, erstatning ved LD           1 023 292            8 892 052                        -    

Slaktekostnader, nettotap bonde           2 582 027          22 436 922                        -    

Produksjonstap, erstatning ved LD           3 926 584          34 120 665                        -    

Produksjonstap, nettotap bonde         39 503 820        343 274 571                        -    

Isolering resten av oppholdet ved MRSA-funn hos innlagte                97 180               479 903        127 820 105  

Ekstra liggetid for innlagte med MRSA              197 098               973 321        259 240 159  

Behandling av infeksjon på sykehus                  3 716                 18 350            4 887 523  

Behandling av infeksjon hos fastlege                       -                          -                          -    

MRSA-prøver i primærhelsetjeneste                  6 173                 30 485            8 119 594  

Konsultasjon hos fastlege                  6 579                 32 491            8 653 893  

Behandling av bærerskap                     919                   4 538            1 208 742  

Tapt arbeidstid pga. økt liggetid                31 924               157 650          48 507 097  

Tapt arbeidstid pga. sykefravær                10 541                 52 052          16 015 844  

LA-MRSA-bakteriemier                       -                          -                          -    

Tap av liv              608 377            3 004 331        924 397 803  

SUM variable kostnader      114 742 747       934 084 568    1 398 850 759  

Herav offentlig finansieringsbehov         60 770 468        477 521 430        409 930 016  

Sum offentlig finansiering      248 296 501       600 781 325    2 037 360 113  

Netto nåverdi av kostnader      363 825 913    1 185 734 523    3 434 329 244  

Netto nytte vs. H6   3 070 503 332    2 248 594 722    

Netto nytte per budsjettkrone                 12,37                    3,74    

 

Ikke-prissatte virkninger  H1 H5 H6 Netto av tiltak 

Spredning av LA-MRSA til befolkningen 0 0 --- +++ 

Utsatt endring i antibiotikabruk + + 0 + 

Omdømmesvikt og omsetningstap - - - 0 

Forsikringsverdi av lavt smittepress + 0 - ++ 

Psykososiale virkninger for røkterne - - -- + 
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Tabellen viser netto nåverdi (NNV) av alle kostnader ved de tre handlingsalternativene. Netto nytte beregnes 

som differansen mellom nåverdien av kostnader og nytte ved henholdsvis nullalternativet H6 og et av tiltakene 

H1 eller H5. Vi ser at nettonytten er 3 071 millioner kroner for H1 og 2 248 millioner kroner for H5. Siden 

nettonytten dermed er høyest for H1, følger det at det er dette tiltaket som er mest samfunnsøkonomisk 

lønnsomt. 

Netto nytte per budsjettkrone (NNB) sier noe forenklet hva samfunnet netto får igjen for hver krone som 

benyttes til realisering av prosjektet over offentlige budsjetter, og er definert som nettonytten av et tiltak dividert 

med nåverdien av alle offentlige utbetalinger knyttet til det aktuelle tiltaket. For H1 og H5 er NNB lik henholdsvis 

12,37 og 3,74. Ut fra denne analysen konkluderer vi altså med at samfunnets nytte av H1 og H5 er flere ganger 

så stor som den offentlige finansieringen som er nødvendig for å gjennomføre tiltakene.  

Merk at H1 både gir høyere nettonytte og lavere offentlige utgifter enn H5.  

I figurene under viser vi til venstre nytte og kostnader av H1 og H5 vs. H6. Her er virkningene i form av spart 

arbeidstid og sparte liv nytteeffekter av tiltakene, mens kostnadene er alle (øvrige) kostnadene ved H1 og H5 

fratrukket kostnadene ved H6.  

Figur 3-12: Venstre: Beregnet årlig nytte og kostnad av H1 og H5 (vs. H6), 2016-kr. Høyre: Beregnet total nettonytte av H1 
og H5 (vs. H6) 2016-kr, nåverdi (diskontert med 4 % rente) 

 

Vi ser at den verdsatte nytten for H1 og H5 overlapper i figuren til venstre. Det er fordi det er kun et ubetydelig 

tap av arbeidstid og liv både i H1 og H5, som ikke gir særlig utslag. For de verdsatte kostnadene ser vi at 

differansen til H6 er større for H1 enn for H5. Vi får negative verdier for de verdsatte kostnadene, siden 

kostnadene er lavere enn i nullalternativet. 

Mens nytten øker for så å avta, så reduseres kostnadene for så å øke igjen. Begge disse tendensene tilsier at den 

årlige nettonytten av tiltakene er høyest midt i perioden. Hovedårsaken til at «gapet» tettes noe er at vi forventer 

at risikogruppen reduseres vesentlig mot slutten av perioden. 
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3.7. Usikkerhetsanalyse 

Spredningsmodellene for prevalens i svinebesetningene og i risikogruppen er basert på et sett forutsetninger om 

sannsynligheter og er utarbeidet ved hjelp av simuleringer av Veterinærinstituttet. Mattilsynet (2014) 

poengterer at selv med en vellykket saneringsstrategi vil det alltid finnes smittekilder som kan være årsak til nye 

introduksjoner av LA-MRSA. Videre vil målet om å hindre at LA-MRSA får fotfeste i svineholdet kreve en betydelig 

og kontinuerlig innsats over tid. 

I følge Mattilsynet (2016) er den største usikkerheten i deres analyse knyttet til de forholdene i 

spredningsmodellene som vil være avgjørende for det totale omfanget av tiltak og inngrep i svineproduksjonen. 

Det er altså stor usikkerhet i hvilke forskjellige utslag de ulike handlingsalternativene gir. Usikkerhet om 

smittespredning innad i svinebesetninger bidrar til denne usikkerheten. Spredningsmodellen bygger på den 

kunnskapen Veterinærinstituttet har om mulige smitteveier mellom besetninger, med blant annet omfanget av 

handel med levende dyr. 

Siden spredningsmodellen er forbundet med usikkerhet, vil også våre framskrivninger være usikre. I denne delen 

tar foretar vi en gjennomgang av sentrale usikkerhetsparametere og vurderer betydningen av dem. Vi ser på 

usikkerhet i følgende parametere: 

• Prevalens i prosent hos risikogruppen og besetningene ved de ulike handlingsalternativene: avhenger 

både av forutsetninger om risiko og av tilfeldig variasjon. Kredibilitetsintervallet håndterer tilfeldig 

variasjon 

• Framskrivninger av besetningsstørrelse og antall personer i risikogruppen 

• Kostnadene i helsesektoren og for folkehelsen 

• Kostnadene for svinenæringen, herunder Landbruksdirektoratet 

• Brudd i tiltaksbane: saneringsregimet bryter sammen 

3.7.1. Høyere eller lavere prevalens 

Nedenfor viser vi utfall ved høyere og lavere prevalens i svinebesetninger og risikogruppe enn lagt til grunn i 

hovedanalysen. Beregningene gjøres med utgangspunkt i utfall som ligger innenfor et 90 prosents 

kredibilitetsintervall i Mattilsynets analyse. Det vil si at disse utfallene ligger innenfor det som kan forklares av 

tilfeldig variasjon i modellen. 

Tabellen under viser en oversikt over median (som er lagt til grunn i hovedanalysen) og øvre og nedre 

kredibilitetsintervall for antall sanerte besetninger, antall slaktede purker og prevalens i svinebesetninger og 

risikogruppe. 

Tabell 3-9: Saneringer og prevalens i besetninger og risikogruppe. Kilde: Mattilsynet (2016) 

  H1     H5     H6     

  Lav Median Høy Lav Median Høy Lav Median Høy 

Antall sanerte 
besetninger 10 år 

                     
2  

                   
10  

                   
81  

                   
36  

                   
78  

                 
469  

  
 

  

Årlig                      
0  

                     
1  

                     
8  

                     
4  

                     
8  

                   
47  

  
 

  

Antall slaktede 
purker 10 år 

                   
22  

                 
348  

             
3 265  

             
1 161 

               
3 024  

           
14 438  
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Årlig                      
2  

                   
35  

                 
327  

                 
116 

                 
302  

             
1 444  

  
 

  

% positive 
besetninger år 10 

                    
<0,01    

                    
<0,01    

               
0,20  

                    
<0,01  

               
0,18  

               
1,48  

             
27,70  

             
58,20  

             
83,30  

% positive svine-
arbeidere år 10 

                    
<0,01    

                    
<0,01    

               
0,04  

                    
<0,01 

               
0,04  

               
0,13  

               
3,93  

             
10,14  

             
16,06  

 

Vi bruker Mattilsynets øvre og nedre grense i kredibilitetsintervallene for antall smittede besetninger per år for 

å beregne kostnader ved H1 og H5. Vi antar at disse holder seg på samme nivå gjennom hele perioden på 40 år. 

Antall smittede besetninger er ikke relevant for H6, siden man her ikke foretar noen saneringer. 

For å beregne helsekostnadene tar vi utgangspunkt i Mattilsynets beregninger av prevalens i risikogruppen gitt i 

tabellen over, og framskriver spredningsmodellen til Veterinærinstituttet for prevalens i risikogruppen. Også her 

tar vi utgangspunkt i øvre og nedre verdi i kredibilitetsintervallene. Figuren under viser vår framskriving av 

spredningsmodellen for H6. For H1 og H5 er prevalensen svært lav både i lav- og høy-scenariet. 

Figur 3-13: Framskriving av Veterinærinstituttets spredningsmodell. Kilde: Veterinærinstituttet (2016) og Menon (2017). 

 

Vi legger for H6 til grunn en prevalens på ca. 27 prosent i 2055 i lav-scenariet, og ca. 72 prosent i 2055 i høy-

scenariet. 

Figuren under viser nåverdien av de samfunnsøkonomiske kostnadene ved H1, H5 og H6 i lavscenariet. 
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Figur 3-14: Nåverdi av samfunnsøkonomiske kostnader ved lav prevalensbane 

 

Vi ser at i lav-scenariet er konklusjonen den samme som før; H1 er mer lønnsomt enn H5 som er mer lønnsomt 

enn H6. I lav-scenariet er det nesten ingen saneringskostnader ved H1. Totale samfunnsøkonomiske kostnader 

er lavere enn i hovedscenariet for alle handlingsalternativene. 

Figuren under viser tilsvarende figur for høy-scenariet. 

 

Figur 3-15: Nåverdi av samfunnsøkonomiske kostnader ved høy prevalensbane 
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Vi ser at med høy prevalens i svinebesetninger og i risikogruppen, så er H5 det mest kostbare 

handlingsalternativet. Dette skyldes at man her får mange flere saneringer enn i de andre scenariene. H1 er også 

her samfunnsøkonomisk lønnsomt i forhold til de to andre alternativene. 

Også helsevesenets kostnader er høyere i dette scenariet. Men vi får ikke den samme eksplosjonen i 

helsekostnadene som vi får i saneringskostnadene. 

3.7.2. Framskrivninger av besetningsstørrelse og risikogruppe 

Til analysen har vi gjort framskrivninger av blant annet gjennomsnittlig besetningsstørrelse og størrelse på 

risikogruppen, som beskrevet i kapittel 3.3. Vi la til grunn at besetningsstørrelsene vil øke, slik man har sett de 

har gjort over tid. Vi antar at dette medfører at antall personer i risikogruppen samtidig vil reduseres, i og med 

at det blir færre svinebønder. 

Vi vet ikke hvordan disse parameterne vil utvikle seg over tid. Hvis vi ser på en situasjon der gjennomsnittlig 

besetningsstørrelse og størrelsen på risikogruppen holder seg konstant i analyseperioden, vil vi få endrede 

virkninger både i landbruket og i helsesektoren. Figuren under er sammenliknbar med Figur 3-12, men med den 

ene forskjellen at vi her holder risikogruppen og besetningsstørrelsene konstant over tid. 

Figur 3-16: Beregnet årlig nytte og kostnad av H1 og H5 (vs. H6) ved konstant størrelse på besetningsstørrelser og 
risikogruppe, 2016-kr. Høyre: Beregnet total nettonytte av H1 og H5 (vs. H6) ved konstant størrelse på besetningsstørrelser 
og risikogruppe, 2016-kr, nåverdi (diskontert med 4 % rente) 

  

Vi ser til venstre at nytten ved H1 og H5 er høyere enn i 3-12, og at kostnadene er lavere (mindre negative). 

Nettonytten er 6,7 og 6,3 milliarder kroner, mot henholdsvis 3,1 og 2,2 milliarder kroner i hovedanalysen. Den 

store differansen skyldes at konstant besetningsstørrelse og konstant risikogruppe begge drar i samme retning; 

høyere nettonytte enn forutsatt i analysen. Konstant besetningsstørrelse (vs. vekst) gir lavere kostnader knyttet 

til sanering, slakting og produksjonstap, og konstant risikogruppe (vs. reduksjon) gir mer nytte i form av fravær 

av helsevirkninger. 

 -400

 -200

 -

 200

 400

 600

 800

2
0

1
6

2
0

2
0

2
0

2
4

2
0

2
8

2
0

3
2

2
0

3
6

2
0

4
0

2
0

4
4

2
0

4
8

2
0

5
2

M
ill

io
n

er
 2

0
1

6
-k

r

Verdsatt nytte H1

Verdsatt nytte H5

Verdsatte kostnader H1

Verdsatte kostnader H5

6 735 
6 255 

 -

 1 000

 2 000

 3 000

 4 000

 5 000

 6 000

 7 000

 8 000

H1: nettonytte
(nåverdi, 2016-kr)

H5: nettonytte
(nåverdi, 2016-kr)

M
ill

io
n

er
 2

0
1

6
-k

r,
 d

is
ko

n
te

rt
 t

il 
2

0
1

6



   
M E N O N  E C O N O M I C S  5 1  R A P P O R T  

 

3.7.3. Høyere eller lavere helsekostnader 

Det er relativt store kostnader knyttet til screening og isolasjon i påvente av svar på prøver i handlingsalternativ 

6. Det er ikke gitt at man kommer til å fortsette med det etter hvert som prevalensen øker. Hvis MRSA først får 

fotfeste i norske sykehus, vil det være begrenset effekt av omfattende tiltak overfor risikogruppen. 

Norge har blant de mest omfattende smittevernregimene i sykehusene. Vi ser her på utfall av analysen med 50 

prosent lavere og høyere kostnader i helsesektoren. Dette inkluderer ikke kostnader ved tapt arbeidstid og tap 

av liv. 

Figur 3-17: Nåverdi av kostnader ved lave og høye helsekostnader sammenliknet med middelscenariet 

 

Vi ser at selv med 50 prosent lavere helsekostnader, vil fortsatt H1 og H5 være lønnsomt i forhold til h6. 

3.7.4. Høyere eller lavere saneringskostnader 

Vi ser her på kostnader ved de ulike handlingsalternativene ved 50 prosent høyere og lavere kostnader knyttet 

til sanering. Figuren under viser nåverdien av kostnader med disse alternative antakelsene 
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Figur 3-18: Nåverdi av kostnader ved lave og høye saneringskostnader sammenliknet med middelscenariet  

 

Vi ser at kostnadene varierer en del for H1 og H5 som forutsetter sanering. Konklusjonen endres ikke – det er 

fortsatt H1 som er mest lønnsomt, og H5 er fortsatt mer lønnsomt enn H6. 

3.7.5. Break-even samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved flere smittede besetninger 

Her bruker vi H5 og finner det antallet saneringer som skal til for å gjøre tiltaket ulønnsomt i forhold til 

nullalternativet H6. For enkelhets skyld antar vi at like mange mennesker blir syke som i middelscenariet. 

Nettonytten av H5 i middelscenariet er på ca. 2250 millioner kroner. For å gjøre tiltaket ulønnsomt må man altså 

få en kostnad som er 2250 millioner høyere enn forutsatt, uten at kostnadene ved H6 endres. I middelscenariet 

har vi lagt til grunn 8 årlige saneringer. 

Nåverdien av kostnadene knyttet til å sanere én ekstra besetning hvert år i 40 år framover er på 129 millioner 

kroner. Her har vi tatt hensyn til økte kostnader ved forventet økt gjennomsnittlig besetningsstørrelse. Antall 

smittede og sanerte besetninger ekstra per år som gjør H5 ulønnsomt er gitt ved: 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎 å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑒 𝑠𝑎𝑛𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 = 
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑛𝑦𝑡𝑡𝑒 𝑣𝑒𝑑 𝐻5

𝑁å𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑣 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎 å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑠𝑎𝑛𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
= 

2849 𝑚𝑖𝑙𝑙 𝑘𝑟

129 𝑚𝑖𝑙𝑙 𝑘𝑟
= 17,5  

 

Vi har at hvis antall saneringer per år blir mer enn 17,5 flere enn forutsatt i middelscenariet, vil ikke H5 være 

samfunnsøkonomisk lønnsomt i forhold til nullalternativet H6. Dette ligger, som tidligere vist, innenfor det som 

kan karakteriseres som tilfeldig variasjon i modellen. 

3.7.6. Brudd i tiltaksbane 

Det går an å tenke seg at regimet med tiltak i svinenæringen på et tidspunkt kan bryte sammen. For eksempel vil 

en situasjon med mange nyintroduksjoner av MRSA i besetninger legge et stort press på næringen og gi høye 

kostnader knyttet til sanering. Da er også Landbruksdirektoratet avhengig av å få økte budsjettbevilgninger. 
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Hvis man på et tidspunkt slutter med tiltakene i svinenæringen, vil man gå mot en situasjon lik den beskrevet i 

handlingsalternativ 6, med stadig økende forekomst av LA-MRSA i besetningene, risikogruppen og samfunnet for 

øvrig. Selv om man kanskje kan havne i en slik situasjon en gang, er det fortsatt lønnsomt å sette inn tiltakene i 

svinenæringen. For hvert år man klarer å holde forekomsten nede, spares samfunnet for store kostnader. 

3.8. Fordelingsvirkninger 

Figuren under viser de totale samfunnsøkonomiske kostnadene og de samfunnsøkonomiske kostnadene fordelt 

på svinenæringen, Landbruksdirektoratet, Mattilsynet, helsevesenet og helsevirkninger i form av tap av liv og 

helse og tapt arbeidstid. 

Figur 3-19: Totale samfunnsøkonomiske kostnader fordelt på aktører ved H1, H5 og H6 

  

Søylene merket «Samfunn» illustrerer de totale samfunnsøkonomiske kostnadene ved handlingsalternativene 

H1, H5 og H6 målt i nåverdi. Dette er summen av de øvrige søylene.  

I handlingsalternativene 1 og 5 er det i hovedsak landbruksnæringen inkludert Landbruksdirektoratet og 

Mattilsynet som tar kostnadene. I handlingsalternativ 6 tilfaller kostnadene helsesektoren. Vi ser at med H1 er 

det Mattilsynet som får de høyeste kostnadene. Det skyldes det omfattende overvåkningsregimet overfor 

svinebesetninger. Ved dagens regime H5 antas næringen og Landbruksdirektoratet å få de høyeste kostnadene. 

Det skyldes i hovedsak kostnader ved sanering. Verken H1 eller H5 anslås å medføre vesentlige kostnader i 

helsevesenet. Med H6 anslår man at en stor andel av risikogruppen blir smittet med LA-MRSA. Noen av disse vil 

bli syke, og en andel av disse igjen vil dø. Kostnader i helsevesenet knyttet til ekstra smitteverntiltak ved screening 

og isolasjon av risikogruppen i sykehusene, samt behandling av infeksjoner, er den største kostnadskategorien i 

H6. Denne posten anslås til å koste samfunnet nesten 2500 millioner kroner. I tillegg kommer kostnader for 

samfunnet i form av syke personers tapte arbeidstid ved økt liggetid og sykefravær, samt kostnader ved tap av 

liv. 

Vi så at tiltak i svinenæringen, med handlingsalternativ 1 eller 5, vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Dagens 

regime, med H5, antas å innebære relativt store kostnader knyttet til sanering av positive besetninger. Det setter 

et stort press på næringen. Noe av kostnadene dekkes av Landbruksdirektoratet. Det kan diskuteres hvor stor 
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andel av de reelle kostnadene som skal erstattes. Siden bonden sanerer utelukkende for å forhindre et 

samfunnsproblem, og ikke av privatøkonomiske årsaker, kan det argumenteres for at alle kostnader bør 

kompenseres for. 

3.9. Samlet vurdering, konklusjon og anbefalinger 

Analysen viser at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å sette inn tiltak i svinesektoren for å forhindre at LA-

MRSA etablerer seg i svinebesetninger og danner et smittereservoar. Dagens regime fremstår som meget 

lønnsomt i forhold til nullalternativet (ingen tiltak), men mindre lønnsomt enn et tiltak som er enda mer 

omfattende (H1). Hvis prevalensen i svinebesetninger skulle bli langt høyere, det vil si følger en lineær 

framskriving av prevalensbanen som utgjør maksverdien av det 90 prosents kredibilitetsintervallet i Mattilsynets 

analyse, vil nullalternativet bli mer samfunnsøkonomisk lønnsomt enn dagens regime. Dette skyldes at det blir 

nødvendig å sanere mange besetninger, og det er kostbart. 

En økende forekomst av LA-MRSA som følge av et manglende eller lite effektivt smittevern kan få større 

konsekvenser for økonomi og folkehelse enn det utfallene av vår analyse viser. Dette skyldes at vi bare har regnet 

på helsemessige konsekvenser for personer definert som risikogruppen. Smitte til resten av samfunnet og en 

situasjon der bakteriene etablerer seg permanent i sykehus og sykehjem er ikke vurdert. 

I følge Petter Elstrøm ved Folkehelseinstituttet, skal ikke prevalensen av MRSA i Norge øke mye før vi må ta høyde 

for at stafylokokkbakterier med stor sannsynlighet er resistente. Økt forekomst av LA-MRSA kan gi en slik økning. 

Smalspektret penicillin vil da måtte vike for mer bredspektret antibiotika. Det vil være mindre effektivt og dyrere. 

I tillegg vil det føre til enda mer resistens. 

Hele analysen forutsetter at man fortsatt vil ha svineproduksjon i Norge. Det er også verdt å vurdere et scenario 

der vi importerer alt svinekjøttet vi spiser. Da vil det ikke være noen norske svinebesetninger der LA-MRSA kan 

etablere seg. Dermed unngår man hele problemet som knytter seg til svinebesetninger som et vedvarende 

smittereservoar med høy sannsynlighet for å smitte via svinearbeidere til resten av befolkningen. Kostnadene 

som vi har beregnet i denne analysen vil dermed ikke være til stede. Andre nytte- og kostnadseffekter av å kutte 

ut svineproduksjonen vil avgjøre den totale samfunnsøkonomiske verdien av et slikt scenario. Andre land må øke 

sin produksjon av svin hvis vi kutter ut vår. Det er vanskelig å vite om økt svineproduksjon i andre land på grunn 

av økt eksport til Norge vil gi disse landene større problemer med antibiotikaresistens. Men det at Norge er blant 

de landene i verden med lavest forbruk av antibiotika i dyreholdet har trolig bidratt til å begrense problemet 

med resistente bakterier i Norge. 

Gjennomførbarheten av tiltakene må vurderes selvstendig. Handlingsalternativ 1, som medfører en opptrapping 

av dagens innsats i svinenæringen, forutsetter at man innfører et forskriftsmessig krav om testing av 

svinearbeidere. En slik forskrift har foreløpig ikke blitt vedtatt. Per i dag er det bøndene selv som har 

hovedansvaret for smittearbeidet (Nationen 29.11.16). 

Man vil være avhengig av en god koordinering mellom svinenæringen og helsevesenet for å holde forekomsten 

av MRSA nede. I følge Norsvin opplever mange svineprodusenter og røktere at de blir avvist når de oppsøker 

primærhelsetjenesten for å teste seg for MRSA, og det er videre ulik praksis for hva det koster å ta en prøve. Med 

en forskrift vil det antakeligvis også bli enklere for fastlegene å forholde seg til MRSA-problematikken. 
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Vedlegg: metode 

Forutsetninger for spredningsmodellen, fra Veterinærinstituttet (2016) 

Beskrivelsen av samtlige handlingsalternativer i bestillingen fra Mattilsynet er fremstilt i tabell 5. Her følger en 

mer utfyllende beskrivelse på hvordan de ulike handlingsalternativene er håndtert i modelleringen. 

Felles for handlingsalternativene 1 til 5 

Ved oppdagede LA-MRSA positive besetninger vil personer (veterinærer, transportør, rådgiver) som har kontakt 

med flere besetninger oppdages med 90 % sannsynlighet. Ved positivt funn vil alle besetninger knyttet sammen 

gjennom dyreforflytninger testes, kjøp og salgsdata vil bli sporet ett år tilbake i tid slik at alle kjøpere og selgere 

til en hver LA-MRSA positiv besetning blir testet. Det antas videre at det i alle besetninger tas 10 samleprøver fra 

dyr og at andelen positive samleprøver avhenger av prevalensen på gården som det blir tatt prøver fra. Med en 

prevalens på mellom 0,15 og 0,24 antas to av 10 samleprøver å være positive, mens en prevalens mellom 0,45 

og 0,54 gir 5 positive samleprøver. Hver positiv prøve har 90 % sannsynlighet for å bli detektert. Dvs. ved en 

positiv prøve er det 90 % sannsynlighet for at gården tester positivt, når to prøver er positiv er det 99 % sannsynlig 

at gården tester positivt osv. 

Sannsynligheten for å bli oppdaget er dermed en formel av antall positive prøver og vil være(1 – (1-0,9)^a) hvor 

a er antall positive prøver. 

I handlingsalternativ 1 (H1) er det antatt at alle svinebesetninger som er kategorisert som avlsbesetning eller 

purkeringnav og de 20 største purkebesetningene blir testet 3 ganger i året. 

Dette skjer systematisk slik at for hver av de 124 gårdene som er i denne kategorien trekkes først en måned 

mellom 1 og 4, deretter testes alle besetninger hver fjerde måned i alle de 10 årene. 

Slaktegrisbesetningene (985 besetninger) og purkebesetningene (1059 besetninger) testes en gang annethvert 

år. Disse testes så samme måned alle de fem årene de testes. 

Videre er det antatt at alle arbeidere i besetninger med utvidet indikasjon skal testes. I modellen er det håndtert 

med at vi antar en samlet testsensitivitet på 84 %, som beskrevet i avsnitt 3.7. 

Handlingsalternativ 2 (H2) skiller seg fra H1 kun ved en noe mindre omfattende overvåking av svinebesetningene, 

se tabell 5. 

Handlingsalternativ 3 (H3) skiller seg fra H2 kun ved en mindre omfattende testing av arbeidere tilsvarende en 

total test sensitivitet på 34 %. 

Handlingsalternativ 4 (H4) skiller seg fra H3 kun ved en mindre omfattende overvåking av svinebesetningene. 

Handlingsalternativ 5 (H5) skiller seg fra H4 kun ved en mindre omfattende testing av arbeidere tilsvarende en 

total test sensitivitet på 18,2 %. 

«Handlingsalternativ 6 (H6) innebærer kun overvåking av svinebesetningene hvert tredje år tilsvarende 

prøvetaking av ca. 70 besetninger per år og ingen tiltak for å begrense spredning eller bekjempe forekomsten i 

norske svinebesetninger. Handlingsalternativet inkluderer omfattende smitteverntiltak i spesialhelsetjenesten 

for å forhindre smitte av LA-MRSA til pasienter ved sykehusene.» 


