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Formáli
Ritgerði þessi er 12 ECTS eininga lokaverkefni til BA‐prófs við Hagfræðideild Háskóla
Íslands. Leiðbeinandi verkefnisins var Tinna Laufey Ásgeirsdóttir, doktor í hagfræði og
lektor við Hagfræðideild Háskóla Íslands og kann ég henni bestu þakkir. Einnig vil ég
þakka kærastanum mínum Árna Þór Jónssyni og syni mínum Benjamín Aroni Árnasyni
fyrir einstaka þolinmæði og stuðning á meðan á skrifunum stóð. Einnig vil ég þakka
tengdaforeldrum mínum fyrir allan stuðninginn. Þá fær frændi minn, Birkir Marteinsson,
sérstakar þakkir fyrir allan stuðninginn dag og nótt og mikla hvatningu frá upphafi til
enda. Að lokum er Salvöru Þóru Davíðsdóttur, viðskiptafræðingi/MBA, færðar bestu
þakkir fyrir prófarkalestur og ómetanlega hjálp og hvatningu.
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Útdráttur
Inflúensan er algengasta sjúkdómsmynd sýkinga á meðal mannkynsins og orsakast stór
hluti dauðsfalla í heiminu af henni. Til að sporna við þessu hefur almenningur verið
hvattur til að láta bólusetja sig gegn inflúensunni en með bólusetningu er hægt að draga
úr smithættu og fylgikvillum sem inflúensunni fylgja. Inflúensan leggst þó þyngst á þá
sem eru berskjaldaðri gagnvart henni eins og aldraðir, börn og fullorðnir með
undirliggjandi

sjúkdóma

og

þungaðar

konur.

Sóttvarnarlæknir

og

Alþjóðaheilbrigðismálastofnun (WHO) hafa lagt áherslu á að hvetja þá sem eru í
áhættuhópi til að bólusetja sig og hafa sett þau fyrirmæli að áhættuhópar njóti forgangs
og geti fengið bólusetninguna sér að kostnaðarlausu.
Markmið þessarar ritgerðar er að framkvæma kostnaðarvirknigreiningu til að meta
hvort að bólusetning gegn inflúensunni á Íslandi sé þjóðfélagslega hagkvæm. Til að
leggja mat á samfélagslegan kostnað er tekið tillit til kostnaðar við innkaup á bóluefninu
Vaxigrip® ásamt þeim kostnaði sem lagður er til vegna bólusetningarinnar eins og
aðföng og laun hjúkrunarfræðinga. Til að meta fórnarkostnað tíma er tekið tillit til launa
á almennum vinnumarkaði. Þá er einnig litið til kostnaðar vegna spítalainnlagna, notkun
sýklalyfja og framleiðslutaps vegna fjarveru frá vinnu. Til að kanna hagkvæmnina við
bólusetninguna er notast við stigvaxandi kostnaðarvirknihlutfall (ICER) þar sem
kostnaður á hvert áunnið lífsgæðavegið lífár (QALY) er metinn. Í niðurstöðum er gert ráð
fyrir 3% afvöxtun en gerð er næmisgreining á mismunandi afvöxtunarstuðlum ásamt
öðrum forsendum sem ástæða þykir að skoða næmni fyrir.
Kostnaðurinn við að bólusetja gegn inflúensunni á Íslandi er 5.085 krónur á hvern
einstakling og er gert ráð fyrir að áunnin lífsgæðavegin lífár séu 0,0004. Niðurstaða
greiningarinnar er sú að kostnaður á hvert lífsgæðavegið lífár er 12.712.000 krónur sem
bendir til þess að bólusetning gegn inflúensunni er kostnaðarhagkvæm miðað við
kostnaðarviðmið sem Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) hefur gefið út.
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1

Inngangur

Á hverju ári þurfa þjóðir að takast á við inflúensu sem hellist yfir almenning og á nokkra
ára fresti kemur heimsfaraldur sem getur haft í för með sér slæmar afleiðingar. Bóluefni
gegn inflúensunni hafa verið tiltæk síðan 1960 og á hverju ári þarf að framleiða nýtt
bóluefni því að ný afbrigði af veirustofnum koma á hverju ári (ECDC, e.d.‐a). Bólusetning
gegn inflúensunni er íhlutun sem stendur til boða víða í heiminum og er megin tilgangur
hennar að koma í veg fyrir alvarlega smitsjúkdóma og um leið draga úr spítalainnlögnum
og dauðsföllum af völdum inflúensunnar. Inflúensan getur einnig haft töluverð áhrif á
efnahag þar sem inflúensan leiðir til vinnutaps sem skilar sér í minni landsframleiðslu
(ECDC, e.d.‐b). Almennt er talið er að 10% hverrar þjóðar smitist af inflúensunni á hverju
ári (Grills o.fl., 2010). Á Íslandi hafa verið keyptir 60.000 skammtar af bóluefninu
Vaxigrip® síðustu ár og eru 50.000‐55.000 skammtar af bóluefninu seldir ár hvert
(Embætti landlæknis, 2014‐a). Samsvörun bóluefnis og inflúensustofna hverju sinni er
grundvallaratriði fyrir því hversu vel bólusetningin virkar gegn inflúensunni en hún er
almennt talin veita 60‐70% vörn þegar samsvörun er góð (Embætti landlæknis, 2013‐b).
Heilsuhagfræðin getur verið gagnleg til að auka þekkingu innan heilbrigðisgeirans og
einnig til að aðstoða við ákvarðanatöku því að mismunandi aðgerðir geta leitt til sömu
niðurstöðu en um leið haft ólíkan kostnað í för með sér (Einarsson, 2003). Ekki er hægt
að framleiða öll þau gæði sem eftirspurn er eftir þar sem auðlindir eru takmarkaðar
(Drummond, O'Brien, Soddart og Torrance, 1997) því þarf að velja og hafna.
Kostnaðarvirknigreining er gjarnan notuð til að meta hvaða inngrip er ákjósanlegast fyrir
hið opinbera að framkvæma innan heilbrigðiskerfis samanborið við eitthvað annað
inngrip, út frá kostnaði, ábata og öðrum hagfræðilegum þáttum (Morris, Devlin og
Parkin, 2007).
Tilgangur þessa verkefnis er að gera kostnaðarvirknigreiningu á bólusetningu gegn
inflúensunni á Íslandi. Notast verður við stigvaxandi kostnaðarvirknihlutfall til að bera
saman niðurstöður þar sem kostnaður er metinn og veginn á móti áunnum
lífsgæðavegnum lífárum (QALY). Rannsóknarspurningin er: Er þjóðhagslega hagkvæmt
að bólusetja gegn inflúensunni á Íslandi út frá samfélagslegu sjónarhorni? Niðurstöður
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greiningarinnar

verða

síðan

bornar

saman

við

kostnaðarviðmið

frá

Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (WHO) til að meta hvort íhlutun sé kostnaðarhagkvæm
eða ekki. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á bólusetningu gegn inflúensunni á Íslandi út
frá hagfræðilegu sjónarhorni og því var lítið um íslenskar rannsóknir til að styðjast við.
Forsendur greiningarinnar eru að mestu byggðar á erlendum rannsóknum, aðallega frá
Bandaríkjunum. Lögð verður áhersla á að skoða þá þætti sem taldir eru hafa mestu
áhrifin

á

kostnaðarvirkni

bólusetningar

8

gegn

inflúensunni

á

Íslandi.
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Bakgrunnur og staða þekkingar

Hin árlega inflúensa er algengasta sjúkdómsmynd sýkinga á meðal mannkynsins (Eccles,
2005) og er einnig ein helsta orsök dauðsfalla. Talið er að um 25% íbúa í heiminum
smitist af inflúensunni ár hvert (Nichol, 2001). Fylgikvillar inflúensunnar orsaka um
hundruðþúsunda spítalainnlagna víða um Evrópu en hún kemur þó verst niður á
öldruðum, yngri börnum og þeim sem eru með undirliggjandi sjúkdóma. Samt sem áður
getur hver sem er verið í hættu á að þróa með sér alvarlegar afleiðingar inflúensunnar
eins og lungnabólgu, hjartakvilla og heilabólgu sem geta jafnvel leitt til dauða (ECDC,
e.d.‐c). Sem betur fer ganga veikindin, vegna inflúensunnar, oftast snögglega yfir hjá
flestum án alvarlegra afleiðinga. Inflúensan er samt sem áður óþægileg veikindi og eru
helstu einkenni hennar bráður, hár hiti, skjálfti, höfuðverkur, beinverkir, þurr hósti og
hálssærindi (Embætti landlæknis, 2014‐b).
Inflúensan skapar þó ekki eingöngu óþægindi fyrir einstaklinga heldur getur hún líka
haft dramatísk áhrif á samfélagið. Samkvæmt útreikningum ECDC (European Centre for
Disease Prevention and Control) deyja í kringum 40.000 einstaklingar á hverju ári úr
inflúensunni ef litið er yfir þau lönd sem tilheyra Evrópusambandinu. Þar fyrir utan hefur
þetta mikil áhrif á heilbrigðiskerfið því að það er kostnaðarsamt fyrir samfélagið að
annast sjúklinga sem hafa smitast af inflúensunni. Einnig hefur þetta veruleg
efnahagslega áhrif á framleiðslu í landinu því við inflúensusmit einstaklinga verður
vinnutap, vegna fjarveru frá vinnu, sem kemur fram í framleiðslutapi (ECDC, e.d.‐b).

2.1 Bólusetningar
Með bólusetningum er reynt að koma í veg fyrir alvarlega smitsjúkdóma. Bóluefnin eru
ýmist gerð úr dauðum eða veikluðum veirum eða sýklum sem vekja upp mótefnasvörun
í líkamanum. Mótefnið sem líkaminn myndar við bólusetninguna kemur síðan í veg fyrir
eða dregur úr líkum á því að fólk smitist og veikist af þeim sjúkdómum sem bólusett er
gegn og getur því komið í veg fyrir útbreiðslu sjúkdóma. Bólusetningar eru því mjög
mikilvægar og eru stór liður í því að halda farsóttum í skefjum (Embætti landlæknis,
2014‐c).
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Bólusetningar almennt hafa oft verið til umræðu og ber þá helst að nefna
bólusetningar barna. Misjafnar og sterkar skoðanir hafa verið um það hvort að foreldrar
vilji láta bólusetja börnin sín eða ekki vegna aukaverkana sem þeim geta fylgt.
Samkvæmt sóttvarnalækni Íslands hafa bólusetningar barna verið almennar í marga
áratugi og hefur þátttaka í þeim verið mjög góð á Íslandi eða um 97%. Einnig bendir
sóttvarnalæknir á að margar rannsóknir, sem gerðar hafa verið af ábyrgum og óháðum
aðilum eins og WHO og EMA (Lyfjastofnun Evrópu), hafa sýnt fram á að alvarlegar
aukaverkanir af bóluefnum eru mjög fátíðar. Rannsóknir hafa sýnt að einn af hverjum
500.000‐1.000.000 bólusettum gæti þróað með sér alvarlegar aukaverkanir. Skaðinn
sem getur því orðið af bólusetningum er miklu minni en sá skaði sem getur orðið vegna
sjúkdóma sem bólusetningin kæmi hugsanlega í veg fyrir (Embætti landlæknis, 2015‐a).
Einnig hefur komið upp sú umræða hvort að skylda skuli börn í almennar bólusetningar
á Íslandi. Sóttvarnalækni finnst ekki sérstök ástæða vera til þess að lögleiða skyldu til
bólusetningar þar sem þátttaka hefur verið góð síðustu áratugi en 95% almennings er
mjög hlynntur bólusetningu barna. Hins vegar skiptir máli að viðhalda þessari þátttöku
og telur sóttvarnalæknir að það væri skynsamlegra að bæta innköllunarkerfi
heilsugæslunnar og fræða foreldra og heilbrigðistarfsmenn betur um mikilvægi
bólusetninga til að passa upp á að þátttakan minnki ekki með árunum (Embætti
landlæknis, 2015‐b).

2.2 Bólusetningar gegn árlegu inflúensunni
Frá því í kringum 1960 hafa verið til bóluefni til að bólusetja gegn inflúensunni. Á hverju
ári koma mismunandi afbrigði af veirustofnum sem inflúensan inniheldur (ECDC, e.d.‐a).
Árlegir inflúensufaraldrar hafa ekki eins alvarlegar afleiðingar í för með sér eins og
heimsfaraldrar inflúensu og er ástæðan fyrir því sú að ónæmi er ekki til staðar hjá
mönnum þegar nýr inflúensustofn berst um heiminn (Briem, 2008). Vegna þessa koma
mismunandi afbrigði af veirustofnum á hverju ári sem verða yfirleitt hluti af hinn árlegu
inflúensu. Þetta leiðir til þess að á hverju ári þarf að breyta bóluefnum sem notuð eru til
bólusetninga gegn inflúensunni svo að þau innihaldi þessa þekktu veirustofna sem hafa
komið fram nú þegar (ECDC, e.d.‐a).
Á Íslandi eru í gildi ákveðin sóttvarnalög ásamt reglugerðum um bólusetningar.
Sóttvarnalögin kveða á um að ef upp koma sjúkdómar og sjúkdómsvaldar sem valdið
10

geta farsóttum og ógnað almannaheill skuli grípa til almennra sóttvarna og skal þeim
ávallt vera beitt vegna smitsjúkdóma (Sóttvarnalög, nr. 19/1997).
Með árlegri bólusetningu er hægt að verjast inflúensunni en hún gefur um 60‐90%
vörn gegn henni, eftir því hvað samsvörun er góð milli bóluefnis og inflúensunnar á
hverju tímabili fyrir sig. Bólusetningin dregur því úr alvarlegum fylgikvillum flensunnar
og lækkar dánartíðni en augljóst er að það er hægt að fá inflúensu þrátt fyrir
bólsetningu (Embætti landlæknis, 2014‐d). Þess skal þó getið að ef bólusettur
einstaklingur fær inflúensu þá eru allar líkur á því að einkennin verði vægari en ef hann
hefði ekki verið bólusettur (Embætti landlæknis, 2013‐a).
Á Íslandi hafa verið pantaðir 60.000 skammtar af bóluefni gegn árlegu inflúensunni
síðan árið 2007. Fyrir inflúensutímabilið sem er að ganga yfir þetta árið þ.e.
inflúensutímabilið 2014/2015 voru pantaðir 60.000 skammtar af bóluefninu Vaxigrip®
líkt og hefur verið gert undanfarin ár. Icepharma hefur haldið utan um birgðirnar á
bóluefnunum og geta heilbrigðisstofnanir og læknar pantað bóluefni hjá þeim í gegnum
Parlogis sem hefur annast dreifingu þeirra. Sóttvarnalæknir hefur sett þau fyrirmæli að
áhættuhópar njóti forgangs við bólusetningu gegn inflúensunni og að þeir fái
bólusetningu sér að kostnaðarlausu fyrir utan umsýslukostnað sem greitt er við komu á
heilsugæslustöðvar

(Embætti

landlæknis,

2014‐a).

Einnig

hvetur

Alþjóðaheilbrigðismálastofnun (WHO) alla til að bólusetja sig á hverju ári en beinir
þessari hvatningu þó mest til áhættuhópanna (Nichol, 2003). Þessir áhættuhópar sem
átt er við eru eftirfarandi:
 Einstaklingar 60 ára og eldri.
 Börn og fullorðnir sem hafa undirliggjandi sjúkdóma s.s. langvinna hjarta‐,
lungna‐, nýrna‐ og lifrasjúkdóma, sykursýki, illkynja sjúkdóma og þeir sem
hafa aðra ónæmisbælandi sjúkdóma.
 Heilbrigðisstarfsmenn sem annast einstaklinga í áhættuhópum.
 Þungaðar konur.
Landlæknisembættið hefur bent almenningi á að þó svo að inflúensufaraldurinn sé
hafinn má ennþá bólusetja einstaklinga gegn inflúensunni því að það tekur einungis 1‐2
vikur að mynda verndandi mótefni eftir að einstaklingur hefur verið bólusettur (Embætti
landlæknis, 2014‐a).
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2.2.1 Komugjald á heilsugæslu
Komugjald á heilsugæslu er mismunandi eftir því hvort viðkomandi er sjúkratryggður
eða ekki og einnig hvort komið sé á dagvinnutíma eða eftir dagvinnutíma. Einnig er
gjaldið aldurstengt því greiða aldraðir lægra komugjald og börn undir 18 ára aldri ásamt
börnum með umönnunarkort eru undanþegin komugjaldi. Þeir sem koma vegna mæðra‐
og ungbarnaverndar og heilsugæslu í skólum eru einnig undanþegnir gjaldskyldu miðað
við að viðkomandi sé sjúkratryggður. Heilsugæslan skiptir öldruðum í tvo hópa, Aldraðir
I og Aldraðir II. Þeir sem eru 67‐69 ára og hafa engan eða skertan ellilífeyri flokkast undir
Aldraðir I en þeir sem flokkast undir Aldraðir II eru þeir sem eru 70 ára og eldri, aldraðir
67‐69 ára sem nutu örorkulífeyris fram til 67 ára aldurs, aldraðir 60‐69 ára sem njóta
óskerts ellilífeyris og þeir sem hafa verið atvinnulausir lengur en sex mánuði en í þeim
tilfellum þarf að framvísa vottorði frá Vinnumálastofnun. Komugjald fyrir sjúkratryggða
á dagvinnutíma samkvæmt gjaldskrá heilsugæslustöðva er eftirfarandi:
 Almennt gjald = 1.200 kr.
 Aldraðir I = 960 kr.
 Aldraðir II = 600 kr.
Komugjald utan dagvinnutíma samkvæmt gjaldskrá heilsugæslustöðva er eftirfarandi:
 Almennt gjald = 3.100 kr.
 Aldraðir I = 2.400 kr.
 Aldraðir II = 1.500 kr.
Auk komugjalda er greitt fyrir bólusetningar og er greitt kostnaðarverð fyrir bóluefni
(hvern skammt). Samkvæmt gjaldskrá heilsugæslustöðva eru greiddar 1.000 krónur fyrir
bólusetningu gegn inflúensunni þó er bólusetningin að kostnaðarlausu þeim sem eru í
áhættuhópunum (Heilsugæslan, e.d.) sem taldir voru upp í kafla 2.1.

2.3 Inflúensan á Íslandi
Á síðu Embættis Landlæknis koma reglulega inn vikulegar tölur yfir það inflúensutímabil
sem gengur yfir landið. Þar má sjá hversu margir hafa smitast af inflúensunni og hversu
mörg tilfelli af sýkingum í öndunarfærum hafa verið tilkynnt. Einnig er hægt að sjá fjölda
spítalainnlagna yfir inflúensutímabilið en algengast er að þeir sem eru lagðir inn á spítala
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vegna inflúensu séu eldri borgarar eða með undirliggjandi sjúkdóma (Embætti
landlæknis, 2015‐c). Vegna þessa leggur sóttvarnalæknir ríka áherslu á að þeir sem eru í
áhættuhópi láti bólusetja sig.
Samkvæmt tilkynningu frá sóttvarnalækni sem hann gaf út yfir 15. viku þessa árs var
inflúensulíkum einkennum að fækka en það er einmitt í kringum 10.‐12. viku sem
tilfellunum fer að fækka verulega. Á mynd 1 má sjá hvernig fjöldi tilkynntra
inflúensueinkenna þróast á milli vikna á hverju inflúensutímabili fyrir sig. Eins og sjá má
virðist inflúensan þetta árið vera mun skæðari en inflúensur síðustu ára (Embætti
landlæknis, 2015‐c).

Ástæða þess mætti líklega rekja til þess að samsvörun milli

bóluefnis og inflúensunnar er ekki nægilega góð.

Mynd 1. Þróun inflúensulíkra einkenna eftir vikum frá árinu 2010 til 2015. Heimild: Embætti landlæknis,
2015‐c.

Þetta er einnig í samræmi við Evrópu en þar hefur virkni inflúensunnar einnig náð
hámarki í kringum 9. viku og fer tilfellum síðan töluvert fækkandi í kringum 10. viku
hvers árs. Spítalainnlagnir hafa þó verið töluverðar vegna inflúensulíkra einkenna yfir
inflúensutímabilið 2014/2015 eins og sjá má á mynd 2 en náði þó hámarki á 9. viku svo
að gera má ráð fyrir að innlögnum fari fækkandi með komandi vikum (Embætti
landlæknis, 2015‐c).
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Mynd 2. Fjöldi spítalainnlagna vegna inflúensu 2014/2015. Heimild: Embætti landlæknis, 2015‐c.

Vinnuvernd ehf. er fyrirtæki sem sérhæfir sig í að veita fyrirtækjum, stofnunum og
sveitarfélögum þjónustu á sviðið vinnu‐ og heilsuverndar

(Vinnuvernd ehf, e.d.).

Vinnuvernd er stöðugt að vinna að því að efla þjónustu fyrirtækisins og eru fjölmörg
íslensk fyrirtæki að nýta sér þessa þjónustu árlega í dag. Það er því þó nokkuð hlutfall
þeirra sem bólusettir eru sem fá bólusetninguna á sínum vinnustað. Því má ætla að
hlutfall bólusettra væri talsvert lægra hér á landi ef ekki væri boðið upp á bólusetningar
á vinnustöðum. Á haustin fara hjúkrunarfræðingar á vegum Vinnuverndar ehf. á
vinnustaði og bólusetja starfsmenn fyrirtækja sem óska eftir þjónustunni. Auk þess
býður Vinnuvernd ehf. upp á opna tíma sem starfsmenn geta nýtt sér eftir að
bólusetning hefur farið fram á vinnustað og eru þessir tímar ætlaðir fyrir þá starfsmenn
sem ekki voru á vinnustaðnum þegar bókaðir tíma voru. Atvinnurekendur greiða í öllum
tilvikum fyrir þjónustu Vinnuverndar ehf. vegna inflúensubólusetninga en það kann þó
að vera að í einhverjum tilvikum sé sá kostnaður greiddur af starfsmönnum eða
starfsmannafélögum. Ef svo er þá eru það undantekningartilvik (Valgeir Siguðrsson hjá
Vinnuvernd ehf., munnleg heimild, 24. mars 2015).

2.4 Reynsla erlendis
Eins og fram hefur komið smitast í kringum 25% einstaklinga út um allan heim af
inflúensunni ár hvert (Nichol, 2001). Talið er að um 5‐10% einstaklinga á
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vinnumarkaðnum smitist af inflúensunni sem hefur í för með sér gríðarlegt
framleiðslutap. Þrátt fyrir að sumar erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að bólusetning
gegn inflúensunni, hjá eldri einstaklingum og þeim sem eru í áhættuhópi, skili sparnaði
þá hafa aðrar rannsóknir verið ósamhljóða með niðurstöður þegar litið er til hópa sem
eru á vinnumarkaði jafnvel þó að tekið hafi verið tillit til tapaðra vinnustunda vegna
veikinda (Rothberg og Rose, 2005). Helsta ástæðan fyrir þessum ósamhljóða
niðurstöðum er mögulega sú að það skiptir máli hversu góð samsvörun er á milli
bóluefnis og inflúensunnar sem er í gangi á hverju tímabili. Ef samsvörun er góð er
bólusetning ódýr kostur og skilar jafnvel sparnaði en þegar samsvörunin er slæm eða
inflúensutilfellin fá þá getur bólusetning verið mjög kostnaðarsöm í samanburði við
þann ávinning sem af henni hlýst. En burt séð frá því hvort að samsvörun er góð eða
ekki þá er bólusetning gegn inflúensunni alltaf talin bæta heilsu einstaklinga,
hagfræðilegu áhrifin geta aftur á móti verið misvísandi (Rothberg og Rose, 2005).
Markhópur flestra rannsókna sem gerðar hafa verið um bólusetningu gegn
inflúensunni eru einstaklingar sem eru 65 ára og eldri. Það má rekja til þess að sá hópur
virðist vera berskjaldaðri en aðrir gegn inflúensusmiti sem leiðir oftar en ekki til
alvarlegri afleiðinga og jafnvel dauða. Gögn til að meta umfang bólusetningar annarra
markhópa eru takmörkuð í mörgum löndum sem hindrar mat á því hversu áhrifamikil og
hagkvæm

bólusetning

gegn

inflúensunni

er.

Árið

2003

setti

Alþjóðaheilbrigðismálastofnun (WHO) það markmið að ná að bólusetja 75% þeirra sem
eru 65 ára og eldri fyrir árið 2010 þar sem umfang bólusetningar á meðal aldraðra er
mjög lágt í sumum löndum. Það var þó einungis eitt land sem náði þessu markmiði og
það var Holland (WHO, e.d.‐d). Frá árinu 2007 hafa íslensk stjórnvöld boðið öllum
Íslendingum, sem eru 60 ára og eldri, bólusetningu gegn inflúensunni þeim að
kostnaðarlausu til að ná þessu markmiði (Embætti landlæknis, 2014‐e).
Á Íslandi hafa ekki verið framkvæmdar neinar rannsóknir sem gera hagfræðilegt mat
á því hvaða efnahagslegu áhrif bólusetning gegn inflúensunni hefur og því er ástæða til
að skoða erlendar rannsóknir. Flestar rannsóknirnar sem skoðaðar verða eru frá
Bandaríkjunum þar sem takmarkað er til af sambærilegum greiningum á bólusetningu
gegn inflúensunni út frá samfélagslegu sjónarhorni innan Evrópu.
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Rothberg og Rose (2005) gerðu klíníska rannsókn í Bandaríkjunum í þeim tilgangi að
kanna hver kostnaðarvirknin væri við það að bólusetja gegn inflúensunni eða veita
veiruhamlandi meðferð (eða hvoru tveggja) samanborið við að aðhafast ekkert. Þeir
studdust við eftirlitsgögn frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) sem spannaði
yfir 10 ára tímabil. Markhópurinn var heilsuhraustir einstaklingar undir 50 ára aldri sem
voru starfandi á almennum vinnumarkaði. Þeir settu rannsókn sína upp í Markov líkan
eða svo kallað Markov hringrásarlíkindatré til að rannsaka áhrif þess að bólusetja gegn
inflúensunni samanborið við að veita veiruhamlandi meðferð eða aðhafast ekkert. Á
mynd 3 má sjá hvernig þeir settu upp Markov líkanið sitt og hvernig ástand hvers
einstaklings gat þróast í það næsta. Þeir gerðu ráð fyrir að ákvörðun um hvort ætti að
bólusetja, veita veiruhamlandi meðferð eða aðhafast ekkert væri tekin í upphafi
inflúensutímabils. Þeir gengu út frá, í líkani sínu, að allir þátttakendur byrji sem hraustir
einstaklingar. Til að mæla hagkvæmni meðferða notuðust þeir við skýrslur sem gefnar
voru út í hverri viku af WHO og CDC (Centers for Disease Control and Prevention) þar
sem fram komu tilkynnt tilfelli inflúensulíkra einkenna ásamt tilfellum inflúensusmita frá
árunum 1993 til 2002. Í hverri viku gátu komið upp tilfelli þar sem einstaklingar þróuðu
með sér inflúensulík einkenni sem, í sumum tilfellum, leiddu í kjölfarið til læknisvitjana.
Þar mat læknir hvort að einstaklingur þurfti á einhvers konar meðferð að halda eða
hvort að þörf væri á að gera rannsókn á viðkomandi. Þeir sem ekki fundu fyrir
inflúensulíkum einkennum héldu áfram að vera í heilsuhraustu ástandi. Þeir
einstaklingar sem hins vegar greindust með inflúensu gátu þróað með sér aukaverkanir
sem meðhöndla þurfti með sýklalyfjum, heimsókn á bráðamóttöku eða jafnvel
spítalainnlögn. Þegar smitaðir einstaklingar voru síðan búnir að ná bata eftir inflúensuna
voru þeir komnir með ónæmi fyrir samsvarandi veirustofni á því tiltekna tímabili. Í lok
hvers tímabils voru allir einstaklingar þýðisins heilsuhraustir á ný og ferlið síðan
endurtekið á næsta inflúensutímabili.
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Mynd 3. Ferli sjúklingsins sett upp í Markov líkan. Heimild: Rothberg og Rose, 2005).

Ekki var gert ráð fyrir neinum dauðsföllum í þessari rannsókn þar sem dauðsföll á meðal
yngri einstaklinga eru mjög fá og þ.a.l. voru ekki til nein gögn sem hægt var að styðjast
við. Rannsókn þeirra náði yfir 1.000 einstaklinga og voru allir einstaklingar innan
þýðisins heilsuhraustir vinnandi einstaklingar. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að
yfir heildina var bólusetning gegn inflúensunni lang áhrifaríkust og þar að auki var hún
ódýrasti kosturinn á fjórum tímabilum af þeim tíu sem voru rannsökuð. Hins vegar var
veiruhamlandi meðferð ódýrasti kosturinn ef litið var yfir 10 ára tímabilið í heild sinni.
Yfir þetta tíu ára tímabil kom í ljós að bæði veiruhamlandi meðferð og bólusetning drógu
úr tapaðri vinnuframleiðni innan þýðisins. Veiruhamlandi meðferð

skilaði

heildarsparnaði upp á 3.000 USD sem samsvarar 339.610 ISK miðað við miðgengi
Seðlabanka Íslands um mitt árið 2005 (Seðlabanki Íslands, 2005) framreiknað til ársins
2014 (Hagstofa Íslands, 2014‐a) en bólusetning skilaði heildarsparnaði upp á 6.000 USD
(Rothberg og Rose, 2005) sem samsvarar 679.221 ISK miðað við miðgengi Seðlabanka
Íslands um mitt árið 2005 (Seðlabanki Íslands, 2005) framreiknað til ársins 2014
(Hagstofa Íslands, 2014‐a) í samanburði við ef engin íhlutun ætti sér stað. Lífsgæðisvegin
lífár (QALY) voru einnig metin og sýndi rannsóknin fram á að veiruhamlandi meðferð
skilaði breytingu á lífsgæðisvegnum lífdögum (QALD) um 0.0102 en bólusetning gegn
inflúensunni skilaði breytingu á lífsgæðisvegnum lífdögum um 0.0409. Þessar
niðurstöður sýndu að kostnaður á hvert lífsgæðisvegið lífár var 41.000 USD (Rothberg og
Rose, 2005) sem samsvarar 4.641.343 ISK miðað við miðgengi Seðlabanka Íslands um
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mitt árið 2005 (Seðlabanki Íslands, 2005) framreiknað til ársins 2014 (Hagstofa Íslands,
2014‐a).
Baguelin, Jit, Miller og Edmunds (2012) gerðu kostnaðarvirknigreiningu þar sem
bólusetning gegn inflúensunni á íbúum Englands var skoðuð út frá hagfræðilegu og
læknisfræðilegu sjónarhorni. Hér verður þó aðeins litið til hagfræðilegs hluta
rannsóknarinnar. Hvorki þungaðar konur voru teknar inn í rannsóknina né
heilbrigðisstarfsmenn þó svo að þau flokkist undir einstaklinga í áhættuhóp. Ástæðan
fyrir því var dræm þátttaka heilbrigðisstarfsmanna og að það var ekki fyrr en 2010 sem
mælt var með því að þungaðar konur færu í bólusetningu gegn inflúensunni. Notuð voru
gögn úr rannsókn sem gerð var í Englandi yfir tímabilið 2000‐2009 og var
inflúensutímabilið 2006/2007 notað sem viðmiðunartímabil. Miðað við að íbúafjöldi í
Englandi væri 51 milljón voru 20% af þjóðinni bólusett eða 10,5 milljón manna. Vegna
þess hversu stór hluti þjóðarinnar var bólusettur áður en inflúensan hófst skilaði það
töluverðu beinu og óbeinu hjarðónæmi. Niðurstöður leiddu í ljós að bólusetningin
fækkaði tilfellum inflúensu úr 8,2% í 5,9%, sem samsvarar 1,2 milljón inflúensutilfella ef
samsvörun milli bóluefnis og inflúensunnar á þeim tíma var góð. Ef samsvörun var ekki
góð var komið í veg fyrir 0,4 milljón inflúensutilfelli. Þetta leiddi til þess að komist var
hjá mörgum dauðsföllum sem skilaði sér í áunnum lífsgæðisvegnum lífárum. Miðað við
þær niðurstöður sem þeir fengu úr rannsókn sinni mátti gera ráð fyrir því að bólusetning
gegn inflúensunni sýndi kostnaðarvirkni upp á 20.000‐30.000 GBP á hvert lífsgæðisvegið
lífár (QALY) sem samsvarar 4.173.179 til 6.259.769 ISK miðað við miðgengi Seðlabanka
Íslands um mitt árið 2012 (Seðlabanki Íslands, 2012) framreiknað til ársins 2014
(Hagstofa Íslands, 2014‐a). Þessar niðurstöður sýndu fram á að bólusetning gegn
inflúensunni er mjög hagkvæm miðað við landsframleiðslu á mann samkvæmt
viðmiðum Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (Baguelin o.fl. 2012).
Nichol (2001) gerði rannsókn á bólusetningu gegn inflúensunni og var markhópurinn
heilsuhraustir vinnandi einstaklingar frá aldrinum 18 til 64 ára. Hagfræðilegt mat var
framkvæmt út frá samfélagslegu sjónarmiði með kostnaðarábatagreiningu þar sem
nettó kostnaður og sparnaður við að bólusetja heilsuhrausta vinnandi einstaklinga gegn
inflúensunni var metinn í samanburði við þá sem ekki fengu bólusetningu. Notuð voru
gögn frá árinu 1997 og var allur kostnaður framreiknaður til ársins 1998 miðað við
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neysluverðsvísitölu. Kostnaðurinn sem var til skoðunar samanstóð af kostnaði
bólusetningarinnar sjálfrar, kostnaði vegna fjarveru frá vinnu þegar viðkomandi fór í
bólusetninguna, kostnaður vegna aukaverkana (læknisheimsóknir, rannsóknir og lyf) og
kostnaður vegna fjarveru frá vinnu vegna aukaverkana af bóluefninu. Þar að auki
skoðaði Nichol þann kostnað sem hægt var að afstýra og samanstóð hann af kostnaði
vegna læknisheimsókna, fjarveru frá vinnu vegna veikinda, kostnaði vegna tapaðra
framtíðartekna sem verður vegna færri dauðsfalla og kostnaði sem verður vegna minni
framleiðni í vinnu vegna veikinda. Kostnaður sem skapast vegna minni framleiðni er sá
kostnaður sem myndast þegar einstaklingar sem fá inflúensuna mæta í vinnu áður en
þeir verða heilsuhraustir sem skilar sér í minni afköstum. Gert var ráð fyrir að tilkynnt
inflúensutilfelli væru 5% af íbúafjölda, spítalainnlagnir væru 4 á hverja 10.000 íbúa og
dauðsföll 1 á hverja 100.000 íbúa. Einnig gerði Nichol ráð fyrir að einstaklingur sé að
meðaltali 3,4 daga frá vinnu vegna inflúensu einkenna og sé að skila minni árangri í
vinnu í 0,7 daga eftir inflúensu veikindi, miðað við skalann 1 til 10 þar sem 1 er enginn
árangur og 10 fullkominn árangur. Í gegnum árin hefur virkni bóluefnis verið í kringum
70%‐90% sem byggist á því að góð samsvörun sé á milli bóluefnis og þeirrar inflúensu
sem er í gangi á þeim tíma. Nichol gerði ráð fyrir að virkni bóluefnis með góðri
samsvörun myndi veita vörn gegn inflúensunni í 75% tilfella og með lélegri samsvörun í
35% tilfella. Árið 1976 fóru að aukast tilfelli þar sem fólk greindist með Guillain‐Barré
heilkenni vegna aukaverkana af bólusetningu gegn inflúensunni og gerði hún því ráð
fyrir í rannsókn sinni að hætta á að greinast með Guillain‐Barré heilkenni vegna
bólusetningar væri í 1 á hverja milljón einstaklinga sem væru bólusettir. Áætlaður beinn
kostnaður við sjálfa bólusetninguna var 10 USD (2.043 ISK), 102 USD (20.836 ISK) að
meðaltali vegna læknisvitjana, rannsókna og lyfja, 5.669 USD (1.158.013 ISK) vegna
spítalainnlagna og 110.674 USD (22.601.993 ISK) í umönnunarkostnað þar sem Guillain‐
Barré heilkenni komu upp. Meðallaun einstaklings í Bandaríkjunum voru 15 USD (3.064
ISK) á tímann og var tímakaupið notað til að meta verðmæti vinnudags (Nichol, 2001).
Gengi dollarans var miðað við miðgengi Seðlabanka Íslands um mitt árið 2001
(Seðlabanki Íslands, 2001) og framreiknað til ársins 2014 (Hagstofa Íslands, 2014‐a).
Afvöxtunarstuðullinn sem notast var við var 3% ef samsvörun milli bóluefnis og
inflúensunnar var góð en 5% í þeim tilfellum þar sem samsvörun var ekki góð.
Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að bólusetning gegn inflúensunni skilaði sparnaði
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upp á 13,66 USD á hvern bólusettan einstakling (Nichol, 2001) sem samsvarar 2.790 ISK
miðað við miðgengi Seðlabanka Íslands mitt árið 2001 (Seðlabanki Íslands, 2001)
framreiknað til ársins 2014 (Hagstofa Íslands, 2014‐a).
Nichol o.fl. (1995) gerðu rannsókn þar sem þau rannsökuðu hvaða áhrif bólusetning
gegn inflúensunni hefði á heilsuhrausta vinnandi einstaklinga. Lögð var áhersla á að
skoða sérstaklega hvaða áhrif bólusetning hefði á tíðni sýkinga í efri öndunarfærum,
fjarveru frá vinnu vegna veikinda og fjölda heimsókna á heilsugæslu. Rannsóknin var
framkvæmd á íbúum Minneapolis og til að geta tekið þátt í rannsókninni þurftu
einstaklingar að vera á aldursbilinu 18‐64 ára, í fullri vinnu og ekki með neina
undirliggjandi sjúkdóma sem myndu gera þá berskjaldaðri fyrir fylgikvillum
inflúensunnar. Rannsóknin var handahófskennd og tvíblind og var þátttakendum skipt í
tvo hópa. Annar hópurinn (n=422) fékk bóluefni í æð gegn inflúensu á meðan
samanburðarhópurinn (n=419) fékk lyfleysu í æð. Inflúensutímabilið sem var til
athugunar var frá 1. desember 1994 til 31. mars 1995. Eftirfylgnin fólst í fimm viðtölum
sem voru framkvæmd eftir bólusetninguna. Fyrsta viðtalið var eftir 7‐14 daga þar sem
einstaklingar voru spurðir út í aukaverkanir af bólusetningunni og hin fjögur viðtölin
voru í janúar, febrúar, mars og apríl. Seinni viðtölin fólu í sér að athuga fjölda tilfella
sýkinga í efri öndunarfærum, fjarveru frá vinnu og læknisheimsókna á liðnum
mánuðum. Til að meta hagfræðilegan ávinning af bólusetningunni var litið til bæði beins
og óbeins kostnaðar. Kostnaður við bólusetningu og kostnaður við læknisheimsóknir að
frádregnum kostnaði vegna meðhöndlunar á veikindum sem var afstýrt var tekinn
saman í beinan kostnað. Kostnaður vegna

fjarveru frá vinnu við bólusetningu og

fjarveru frá vinnu vegna aukaverkana af bólusetningunni að frádregnum kostnaði vegna
vinnutaps sem var afstýrt var tekinn saman í óbeinan kostnað. Nettó kostnaður var því
samtalan af beinum kostnaði og óbeinum kostnaði. Rannsókninni lauk með 99%
þátttöku af þeim sem fengu lyfleysu (n=416) og 98% þátttöku þeirra sem fengu
bóluefnið (n=409). Rannsókn þeirra sýndi fram á að bólusetning gegn inflúensunni hjá
heilsuhraustum vinnandi einstaklingum skilaði samfélagslegum ávinningi. Bólusetningin
dróg úr sýkingum í efri öndunarfærum, fjarveru frá vinnu og læknisheimsóknum sem
skilaði sér í sparnaði upp á 46,85 USD á hvernig bólusettan einstakling (Nichol o.fl. 1995)
sem samsvarar 7.186 ISK miðað við miðgengi Seðlabanka Íslands um mitt árið 1995
(Seðlabanki Íslands, 1995) framreiknað til ársins 2014 (Hagstofa Íslands, 2014‐a).
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Nichol (2003) framkvæmdi kostnaðarábatagreiningu í Bandaríkjunum þar sem áhrif
og hagkvæmni þess að bólusetja gegn inflúensunni var skoðað. Markhópnum var skipt
upp í 3 hópa: eldri borgarar, hrausta vinnandi einstaklinga og börn. Nichol talar um að
rannsóknin hafi sýnt að bólusetning eldri borgara gegn inflúensunni dragi verulega úr
spítalainnlögnum og dauðsföllum hjá þeim. Safngreining í nokkrum löndum víðsvegar
um heiminn sýndi fram á að bólusetning dregur úr spítalainnlögnum að meðaltali um
33% vegna inflúensu eða annarra veikinda sem má rekja til inflúensusmits ásamt því að
minnka dauðsföll um 50%. Einnig kemur fram í skýrslunni að rannsókn var gerð í
Bandaríkjunum á 100.000 eldri borgurum yfir tvö inflúensutímabil. Sú rannsókn skilaði
svipuðum niðurstöðum og aðrar rannsóknir þ.e. bólusetning eldri borgara gegn
inflúensunni fækkaði sýkingum í öndunarfærum um 56%, lungnabólgutilfellum um 53%,
spítalainnlögnum um 48% og dauðsföll drógust saman um 68%. Í skýrslunni talar Nichol
einnig um rannsókn sem gerð var í Minnesota á 6 ára tímabili (Nichol, 2003). Í þeirri
rannsókn kom í ljós að bólusetning eldri borgara gegn inflúensunni skilaði að meðaltali
sparnaði upp á 73 USD á hvern einstakling sem var bólusettur (Nichol, 1998) sem
samsvarar 10.369 ISK miðað við miðgengi Seðlabanka Íslands um mitt árið 2003
(Seðlabanki Íslands, 2003) framreiknað til ársins 2014 (Hagstofa Íslands, 2014‐a). Sá
sparnaður er til kominn vegna færri læknisheimsókna og skilar sér í minni útgjöldum
vegna læknishjálpar (Nichol, 1998). Samkvæmt Nichol sýna aðrar rannsóknir víðsvegar
um heiminn sömu niðurstöður þ.e. að það sé bæði skilvirkt og getur einnig skilað
sparnaði að bólusetja eldri borgara gegn inflúensunni. Niðurstöður þessara rannsókna
benda til þess að það skili talsverðum ábata, bæði efnahagslegum og heilsufarslegum,
að bólusetja eldri borgara. Einnig kom í ljós að bólusetning gegn inflúensunni á meðal
heilsuhraustra vinnandi einstaklinga skilaði mjög hagkvæmum niðurstöðum í
Bandaríkjunum. Bólusetningin dró úr inflúensutilfellum um 25‐34%, minnkaði vinnutap
um 32‐43% og læknisheimsóknir minnkuðu um 42‐44%. Bólusetning gegn inflúensunni
er mjög stór áhrifaþáttur þegar kemur að vinnutapi. Efnahagslegar rannsóknir sýna að
þegar óbeinn kostnaður sem verður vegna vinnufjarveru er tekinn inn í útreikning
kemur augljóslega fram að bólusetningin skilar hagkvæmni og dregur úr kostnaði út frá
samfélagslegu sjónarhorni. Nokkrar sambærilegar rannsóknir hafa verið gerðar í
Bandaríkjunum til að skoða hvaða áhrif bólusetningin hefur og kom í ljós að
meðalkostnaður bólusetningar á hvern einstakling var um 20 USD (Nichol, 2003) sem
21

samsvarar 2.841 ISK miðað við miðgengi Seðlabanka Íslands um mitt ár 2003
(Seðlabanki Íslands, 2003) framreiknað til ársins 2014 (Hagstofa Íslands, 2014‐a) en
bólusetningin sjálf skilaði sparnaði upp á 23 USD á hvern einstakling sem var bólusettur
(Nichol, 2003) sem samsvarar 3.267 ISK miðað við miðgengi Seðlabanka Íslands um mitt
árið 2003 (Seðlabanki Íslands, 2003) framreiknað til ársins 2014 (Hagstofa Íslands, 2014‐
a). Með því að bólusetja börn gegn inflúensunni má koma í veg fyrir að þau smitist af
inflúensunni ásamt því að draga úr líkum á því að börnin smiti fjölskyldumeðlimi og aðra
innan samfélagsins. Sífellt fleiri börn eru að þróa með sér alvarlegar aukaverkanir af
inflúensunni og því hefur áhugi verið að aukast á því að skoða mögulegan ávinning af því
að

bólusetja

börn

gegn

inflúensunni.

Samkvæmt

Nichol

sýna

niðurstöður

rannsóknarinnar að með því að bólusetja börn, 14 ára og yngri, minnkaði
sýklalyfjanotkun, fækkaði fjarvistum í skólum og læknisheimsóknir urðu færri. Einnig
sýndu niðurstöður að bólusetningin dró úr fjarveru foreldra frá vinnu vegna veikinda
barna sinna. Rannsóknir sýndu að kostnaður við að bólusetja börn yngri en 3 ára væri
1.122 USD á hvert áunnið lífár (Nichol, 2003) sem samsvarar 159.371 ISK miðað við
miðgengi Seðlabanka Íslands um mitt árið 2003 (Seðlabanki Íslands, 2003) framreiknað
til ársins 2014 (Hagstofa Íslands, 2014‐a). Bólusetning barna frá 3 ára aldri til 14 ára
aldurs kostaði 853 USD á hvert áunnið lífár (Nichol, 2003) sem samsvarar 121.162 ISK
miðað við miðgengi Seðlabanka Íslands um mitt árið 2003 (Seðlabanki Íslands)
framreiknað til ársins 2014 (Hagstofa Íslands, 2014‐a). Niðurstöður rannsóknarinnar
gáfu til kynna að bólusetning gegn inflúensunni væri kostnaðarlítil forvarnaríhlutun sem
gæfi af sér heilsusamlegan ávinning fyrir alla aldurshópa (Nichol, 2003).
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3

Efniviður og aðferðir

Tilgangur þessa verkefnis er að skoða hvort að þjóðhagslega hagkvæmt sé að bólusetja
gegn inflúensunni á Íslandi. Til að leggja mat á heildarkostnað við bólusetninguna var
stuðst við gögn úr erlendum rannsóknum ásamt upplýsingum sem voru tiltækar hér á
Íslandi eins og frá Hagstofu Íslands, Embætti Landlæknis, VR og Sjúkratryggingum
Íslands. Ísland svipar mest til Norðurlandanna en þar sem ekki voru til neinar tiltækar
rannsóknir þaðan sem hægt var að notast við er stuðst töluvert við rannsóknir erlendis
frá.
Tafla 1. Nálgun kostnaðarvirknigreiningar á bólusetningu gegn inflúensunni á Íslandi.
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3.1 Heilsuhagfræði
Hagfræðilegar greiningar snúast um að meta og bera saman kostnað og afleiðingar
íhlutanna til að aðstoða okkur við að taka ákvarðanir um hvaða íhlutun sé hagkvæmust.
Einnig snúast hagfræðilegar greiningar um valkosti þar sem auðlindir eru takmarkaðar
og þ.a.l. er ekki hægt að framleiða öll þau gæði sem eftirspurn er eftir. Taka þarf
ákvarðanir um hvað skuli framleiða úr þessum takmörkuðu auðlindum sem til eru og þar
geta hagfræðilega greiningar komið að gagni til að aðstoða við þá ákvarðanatöku
(Drummond, O'Brien, Stoddart og Torrance, 1997).
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Heilbrigðisþjónusta saman stendur af margvíslegri þjónustu, vörum og stofnunum
sem almenningur sækir í til að fá eða bæta heilsu. Því er hægt að horfa á
heilbrigðisþjónustu sem hagfræðileg gæði (e. economic good) og heilsu sem gæði. Eins
og með allar endingargóðar vörur, þá minnka gæði heilsunnar eftir því sem árin líða.
Þegar heilsan er orðin mjög slæm hefur líkaminn ekki lengur getu til að starfa eðlilega og
á endanum hættir hann að starfa og við deyjum (Phelps, 1997).
Innan heilsuhagfræðinnar eru rannsökuð tengsl á milli heilsu og þeirra auðlinda sem
þörf er á til að framleiða heilsu. Helsta vandamálið í heilbrigðiskerfinu er, eins og annars
staðar í hagkerfinu, að þarfir einstaklinga eru ótakmarkaðar en framleiðsluþættirnir til
að mæta þeim þörfum eru takmarkaðir (WHO e.d.‐c). Vegna takmarkaðra auðlinda
stöndum við frammi fyrir fórnarkostnaði. Þegar einstaklingur velur á milli tveggja hluta
eða íhlutana myndast fórnarkostnaður því að í hvert skipti sem einstaklingur velur
einhverja vöru eða íhlutun er hann um leið að fórna einhverju í staðin.
Hvað skal framleiða, í hvaða magni, hvernig og fyrir hvern eru grunnspurningar
hagfræðinnar og eiga þessar spurningar vel við innan heilbrigðisþjónustunnar.
Forgangsröðun er mikilvæg innan heilbrigðisþjónustunnar og liggur sú ábyrgð oftast nær
í höndum hins opinbera. Innan læknisfræðinnar er lagt læknisfræðilegt mat á ýmsar
leiðir innan heilbrigðisþjónustunnar en það kemur í hlut hagfræðinnar að meta þær
leiðir með tilliti til kostnaðar og annarra efnahagslegra þátta (Ágúst Einarsson, 2003).

3.2 Markaðsbrestir
Talað er um markaðsbresti þegar markaður getur ekki ráðstafað auðlindum á skilvirkan
hátt (WHO, 2013). Rekja má helstu ástæður markaðsbresta innan heilbrigðisgeirans til
einokunar og fákeppni, almannagæða, ytri áhrifa og ósamhverfa upplýsinga. Einokun og
fákeppni grundvallast á því að hindranir eru inni á markaðnum. Markaðsbrestir sem
rekja má til einokunar og fákeppni byggja á því að framleiðsla er takmörkuð og verðið
hærra en jaðarkostnaður framleiðslu sem skilar sér í velferðartapi. Markaðsbrestir geta
orsakast af almannagæðum sökum svo kallaðs laumufarþegavanda. Almannagæði eru
gæði sem allir hafa jafnan aðgang að og ekki er hægt að koma í veg fyrir neyslu á þeim.
Þar að auki getur nýting eins aðila ekki skert nýtingu annars aðila. Vegna þessa getur
einstaklingur notið gæðanna án þess að þurfa að greiða fyrir þau og með því skapast
laumufarþegavandinn. Í kjölfarið getur framleiðsla á þeim gæðum minnkað sem leiðir til
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samfélagslegs taps. Ytri áhrif er sá kostnaður og ábati sem þriðji aðili verður fyrir
áhrifum vegna neyslu eða framleiðslu gæða annars aðila og geta verið jákvæð og
neikvæð ytri áhrif. Vandamálið við ytri áhrifin er að þau endurspeglast ekki alltaf í
verðinu á gæðum og þjónustu og þ.a.l. getur jaðarábati og jaðarkostnaður ekki náð
jafnvægi á markaði sem leiðir til samfélagslegs taps (Folland, Goodman og Stano, 2010).
Við bólusetningu á inflúensunni skapast jákvæð ytri áhrif þar sem ætla má að
bólusetning einstaklinga gegn inflúensunni geti dregiðr úr hættu á að þeir smiti aðra.
Bólusetning eins einstaklings getur því komið í veg fyrir að þriðji aðili smitist af
inflúensunni. Markaðsbrestir sem rekja má til ósamhverfa upplýsinga er vegna
þekkingarleysis og óvissu í heilbrigðiskerfinu. En þar getur ríkið gripið inn í með því að
upplýsa almenning meira og auka þátttöku sína í frekari rannsóknum. Þegar
markaðsbrestir eiga sér stað getur hið opinbera gripið inn í með ýmsum aðgerðum eins
og með vali á vörum og þjónustu sem skal selja, skattlagningu, niðurgreiðslum,
reglugerðum og fleiru (Folland, Goodman og Stano, 2010).

3.3 Kostnaðarvirknigreining
Í flestum hagfræðilegum rannsóknum er kostnaður og önnur verðmæti mæld í
peningum og þá er notast við svokallaða kostnaðarábatagreiningu (e. cost‐benefit
analysis). Það getur verið erfitt að setja verðgildi á heilsu, líkt og að verðmeta önnur
óáþreifanleg verðmæti og því getur kostnaðarvirknigreining (e. cost‐effectiveness
analysis) verið ákjósanlegri nálgun (Folland o.fl., 2010).
Hægt er að notast við kostnaðavirknigreiningu til að meta hvaða inngrip er
ákjósanlegast fyrir hið opinbera að framkvæma innan heilbrigðiskerfisins samanborið
við eitthvað annað inngrip, miðað við þann kostnað og þann ávinning sem hlýst af
hverju inngripi fyrir sig. Kostnaðarvirknigreining getur hjálpað til við að meta hvar hægt
er að framleiða meira af tilteknum gæðum fyrir sama kostnað eða minna af gæðum fyrir
minni kostnað. Einnig getur kostnaðarvirknigreining verið nytsamleg til að finna út
hvernig hægt er að viðhalda þeim gæðum sem eru nú þegar til staðar fyrir minni
kostnað. Hægt er að styðjast við kostnaðarvirknigreiningu þegar taka þarf ákvarðanir um
hvernig nýta skuli takmarkaðar auðlindir og auðvelda þannig ákvörðunartöku milli
mismunandi leiða eða úrræða (Morris, Devlin og Parkin, 2007).
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Kostnaðarnytjagreining (e. cost‐utility analysis) er gerð af kostnaðarvirknigreiningu
þar sem notast er við lífsgæðavegin lífár (equality‐adjusted life‐years; QALY) sem
mælieiningu í samanburði á inngripum í heilbrigðiskerfi (Folland o.fl., 2010). Niðurstöður
úr kostnaðarnytjagreiningu eru útskýrðar með kostnaði á hvert lífsgæðavegið lífár sem
einstaklingur öðlast fyrir að velja einhverja íhlutun fram yfir aðra (Drummond o.fl.,
1997). Ávinningur íhlutunar er metinn í nytjum einstaklinga og er kostnaður vegna
íhlutunar borinn saman við heilsufarslegan ávinning sem fæst úr einni meðferð miðað
við aðra (Folland o.fl., 2010).

3.3.1 Lífsgæðavegin lífár
Lífsgæðavegin lífár er mælieining sem er gædd þeim kostum að geta tekið saman
árangur af bættu sjúkdómsástandi annars vegar og lækkun á dánartíðni hins vegar.
Mælikvarði lífsgæðavegna lífára getur innihaldið margvísleg tölugildi en til að einfalda
útreikninga hefur sú venja skapast að afmarka mælikvarðann með núlli og einum, þar
sem núll stendur fyrir dauða og einn fyrir fullkomna heilsu. Þessar tvær tölur eru
viðmiðunargildi mælikvarðans og getur heildartala lífsgæðisvegna lífára tekið hvaða gildi
sem er á þessum skala. Í útreikningum er mat á lífsgæðum vegið með tímanum sem
einstaklingurinn er í því ástandi og gefur það okkur heildartölu fyrir lífsgæðavegin lífár.
Lífsgæðavegin lífár er góður og einfaldur mælikvarði til að skilgreina hvað við erum að
reyna að ná fram í heilbrigðisþjónustu (Drummond o.fl., 1997).
Muenning og Khan (2001) gerðu rannsókn á öllum íbúum New York borgar sem voru
á aldrinum 15‐66 ára. Þeir skoðuðu kostnað og virknina sem fengist með bólusetningu
gegn inflúensunni samanborið við að bólusetja ekki. Í rannsókn þeirra er miðað við að
lífsgæðavegin lífár sem ávinnast með bólusetningunni séu 0,0004. Gert verður ráð fyrir
sömu breytingum á lífsgæðavegnum lífárum í þessari ritgerð og Muenning og Khan
komust að í sinni rannsókn eða 0,0004 áunnum lífsgæðavegnum lífárum.

3.3.2 Stigvaxandi kostnaðarvirknihlutfall
Stigvaxandi kostnaðarvirknihlutfall (e. incremental cost‐effectiveness ratio ‐ ICER) er
notað til að bera saman mismunandi valkosti og reiknar út umframkostnað á hvert
lífsgæðavegið lífár (Morris o.fl., 2007). Hægt er að reikna þetta hlutfall með eftirfarandi
jöfnu:
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(Tinna Laufey Ásgeirsdóttir, Gyða Ásmundsdóttir, María Heimisdóttir, Eiríkur Jónsson og
Runólfur Pálsson, 2009).
Ef búið er að ákvarða efri mörk kostnaðar fyrir hverja viðbótar einingu af virkni getur
stigvaxandi kostnaðarhlutfallið aðstoðað við að taka ákvörðun um hvaða íhlutun skilar
mestu virkninni fyrir hverja útlagða krónu. Ef stigvaxandi kostnaðarvirknihlutfallið er
fyrir neðan efri mörkin gefur það til kynna að sú tiltekna íhlutun skilar heilsufarslegum
ábata
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kostnaðarvirknihlutfallið fer yfir efri mörkin eru sú íhlutun ekki skilvirk og er því ekki
talin skila nógu miklum heilsufarslegum ábata til að réttlæta kostnaðinn sem henni fylgir
(Carr o.fl., 2011). Því lægra sem stigvaxandi kostnaðarvirknihlutfallið er því hagstæðari
kostnaðarvirkni fæst úr tiltekinni íhlutun (Morris o.fl., 2007).
Í ritgerð þessari verður notast við stigvaxandi kostnaðarvirknihlutfall til að meta
kostnaðarvirkni vegna bólusetningar gegn inflúensunni á Íslandi út frá samfélagslegu
sjónarhorni. Ávinningurinn sem fæst úr þessari íhlutun verður mældur í lífsgæðavegnum
lífárum með því að skoða hver kostnaðurinn er á hvert lífsgæðavegið lífár sem fæst með
bólusetningu gegn inflúensunni.

3.3.3 Afvöxtunarstuðull núvirðingar
Afvöxtun er gríðarlega mikilvæg því að við mörg inngrip innan heilbrigðiskerfis kemur
ávinningurinn ekki í ljós fyrr en eftir að kostnaður hefur verið lagður til. Til að núvirða
framtíðarkostnað og framtíðarávinning er því nauðsynlegt að nota afvöxtunarstuðul til
núvirðingar (WHO, e.d.‐b).
Á sjöunda og áttunda áratugnum notuðu flestir fræðimenn 5% afvöxtunarstuðul og
var því venjan að notast við 5% afvöxtunarstuðul í greiningum innan heilbrigðiskerfis. En
á níunda áratugnum bentu aðrir fræðimenn á það að 5% afvöxtunarstuðull væri líklegast
ekki heppilegasti kosturinn þar sem þeir töldu að hann endurspeglaði ekki val
einstaklinga og samfélagsins (Drummond o.fl., 1997).
Svo að hægt sé að bera saman niðurstöður rannsókna er mikilvægt að hagfræðilegar
greiningar notist við algengan afvöxtunarstuðul og hefur Alþjóðaheilbrigðismálastofnun
(WHO) mælst til þess að nota 3% sem afvöxtunarstuðul til núvirðingar. Einnig mælir
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stofnunin með, líkt og margar aðrar viðmiðunarreglur, að gerð sé næmisgreining miðað
við 6% afvöxtun (WHO, 2003). Í ritgerð þessari verður notast við 3% afvöxtunarstuðul í
grunnútreikningum. Gerð verður næmisgreining á 0%, 6% og 10% afvöxtunarstuðlum til
að sjá hvaða áhrif mismunandi afvöxtun hefur á niðurstöður.

3.4 Samfélagslegur kostnaður
Þar sem takmarkað er til af gögnum hér á Íslandi var nauðsynlegt að gefa sér ákveðnar
forsendur út frá erlendum rannsóknum, einkum bandarískum, svo hægt væri að meta
ávinninginn sem bólusetning gegn inflúensunni hefur í för með sér. Þær upplýsingar sem
fengust hér á landi voru frá Hagstofu Íslands, Embætti landlæknis, VR og
Sjúkratryggingum Íslands ásamt munnlegum heimildum frá læknum og öðrum
starfsmönnum á heilbrigðissviði. Allur kostnaður er á verðlagi 2014 þar sem bólusetning
fyrir inflúensutímabilið 2014/2015 fór að mestu leit fram haustið 2014 og það er því
ártal nýjustu kostnaðartalna. Ritgerð þessi er gerð út frá samfélagslegu sjónarhorni og
þess vegna er virðisaukaskattur ekki tekinn með inn í kostnaðartölur. Virðisaukaskattur
er eingöngu tilfærsla á fjármunum innan kerfisins og hefur því ekki í för með sér aukinn
kostnað fyrir samfélagið. Gert er ráð fyrir að bóluefni virki í eitt ár þar sem einstaklingar
þurfa alltaf að láta bólusetja sig á hverju ári.
Almennt er talið að inflúensubólusetning veiti vörn í um 60‐90% tilvika þegar um
hefðbundna inflúensu er að ræða og samsvörun bóluefnis er góð við þá flensustofna
sem eru að ganga hverju sinni (Embætti landlæknis, 2014‐a). Bóluefnið fyrir
inflúensutímabilið 2014/2015 virðist ekki hafa veitt nema 23% vörn en það er mjög lágt
hlutfall miðað við þá vörn sem bólusetningin fyrir síðustu inflúensutímabil hefur verið að
veita. Léleg vörn bóluefnis þetta inflúensutímabils má rekja til þess að samsvörun
bóluefnis og inflúensunnar hefur ekki verið nægilega góð (CDC, 2015).
Grills o.fl. (2010) gerðu rannsókn á einstaklingum í Viktoríu ríki í Ástralíu til að meta
hvert ónæmi þjóðfélagsins væri og tíðni smita vegna heimsfaraldarins sem gekk yfir árið
2009. Í rannsókn þeirra kom fram að almennt séð smitast um 10% hverrar þjóðar af
inflúensu þegar samsvörun bóluefnis og flensustofna hverju sinni er góð. Í ritgerð
þessari verður því gert ráð fyrir að ef bólusett er gegn inflúensunni á Íslandi smitast 10%
þjóðarinnar af inflúensunni. Á Íslandi bjuggu 325.671 manns 1. janúar 2014 (Hagstofa
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Íslands, 2014‐b) og ef miðað er við að 10% þjóðarinnar smitist af inflúensunni samsvarar
það því að 32.567 einstaklingar smitist af henni.
Erfitt er að áætla hversu margir myndu smitast af inflúensunni á Íslandi ef ekki væri
boðið upp á bólusetningar gegn henni. Það er mjög breytilegt milli ára hversu alvarleg
inflúensan er og ef stofninn er mjög frábrugðinn eldri stofnum getur hann haft
tilhneigingu til að smita fleiri og einkenni verða meiri. Turner o.fl. (2003) skrifuðu
rannsóknarskýrslu þar sem þau fjalla um notkun á hagfræðilegu ákvörðunarlíkani til að
koma í veg fyrir og meðhöndla inflúensu A og B. Þar rannsökuðu þau einnig hversu stórt
hlutfall af þeim sem ekki eru bólusettir smitast af inflúensunni og skipta einstaklingum í
tvo hópa, 12 ára og eldri annars vegar og hins vegar þeir sem eru yngri en 12 ára. Þau
komust að þeirri niðurstöðu að 0‐20% einstaklinga sem eru 12 ára og eldri og
óbólusettir smitist af inflúensunni og 10‐35% einstaklinga sem eru yngri en 12 ára og
óbólusettir. Niðurstöður þeirra miðast þó við að bólusett sé gegn inflúensunni og því má
gera ráð fyrir að hjarðónæmi myndist og færri smitist því af inflúensunni. Þar sem hér er
verið að reyna að meta kostnað út frá samfélagslegu sjónarhorni ef ekki væri bólusett
gegn inflúensunni á Íslandi verður miðað við efri prósentumörkin. Ef ekki er bólusett
gegn inflúensunni myndast ekkert hjarðónæmi í landinu sem getur leitt til þess að smitin
verða fleiri, hraðari og verri. Ritgerð þessi gerir því ráð fyrir að ef ekki er bólusett í
landinu smitist 20% einstaklinga sem eru 12 ára og eldri og 35% einstaklinga sem eru
yngri en 12 ára. Á Íslandi, 1. janúar 2014, voru 271.730 einstaklingar 12 ára og eldri og
53.941 einstaklingar yngri en 12 ára (Hagstofa Íslands, 2014‐b). Miðað við þær
niðurstöður sem Turner o.fl. (2003) komust að í sinni rannsókn má ætla að 54.346
einstaklingar 12 ára og eldri smitist af inflúensunni og 18.879 einstaklingar yngri en 12
ára. Þetta samsvarar því að 73.225 einstaklingar smitist af inflúensunni ef ekki er
bólusett gegn inflúensunni eða um 22% þjóðarinnar. Hér verður gert ráð fyrir að 73.225
einstaklingar smitist af inflúensunni ef ekki er bólusett gegn inflúensunni á Íslandi.
Eins og fram kom í kafla 2.2 voru keyptir 60.000 skammtar af bóluefninu Vaxigrip®.
Samkvæmt lyfjaverðskrá Sjúkratrygginga Íslands (Sjúkratryggingar Íslands, e.d.) er
listaverð Vaxigrip® 2.107 krónur eða 1.601 krónur án virðisaukaskatts (24%
virðisaukaskattur). Icepharma sér um innkaup á bóluefninu Vaxigrip® sem er keypt af
fyrirtækinu Sanofi Pasteur sem er franskt fyrirtæki og sérhæfir sig í því að framleiða hin
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ýmsu bóluefni fyrir manneskjur (Sanofi Pasteur, e.d.). Heilbrigðisstofnanir og læknar
geta pantað Vaxigrip® bóluefni frá Icepharma í gegnum Parlogis sem sér um dreifingu
þeirra. Samkvæmt samningi sóttvarnalæknis og Icepharma þurfa allir sem panta
bóluefnið að greiða fullt innkaupaverð og var innkaupaverð bóluefnis 653 ISK með
virðisaukaskatti eða 496 ISK án virðisaukaskatts árið 2014 (Embætti landlæknis, 2014‐a).
Miðað við innkaupaverð frá Icepharma og að 60.000 skammtar voru keyptir er
heildarkostnaður vegna bóluefnis 29.760.000 ISK án virðisaukaskatts.
Mikil aðsókn var í bólusetningu gegn inflúensunni yfir inflúensutímabilið 2013/2014.
Keyptir voru 60.000 skammtar af bóluefni eins og undanfarin ár og seldust þeir allir upp.
Því þurfti að kaupa um 5.000 skammta af bóluefninu til viðbótar svo að allir, sem vildu,
gætu bólusett sig gegn inflúensunni það tímabil (Embætti landlæknis, 2013‐b). Þetta ár
var þó frábrugðið öðrum hefðbundnum árum en undanfarin ár hafa verið seldir um
50.000‐55.000 skammtar (Embætti landlæknis, 2013‐c). Hér verður tekið mið af efri
mörkum og gert ráð fyrir að 55.000 einstaklingar láti bólusetja sig gegn inflúensunni.
Eins og fram hefur komið bjuggu 325.671 manns á Íslandi 2014 (Hagstofa Íslands, 2014‐
b) og miðað við að 55.000 einstaklingar láti bólusetja jafngildir það að 17% þjóðarinnar
bólusetji sig gegn inflúensunni. Ekki verður gerður greinarmunur á aldri þeirra sem eru
bólusettir heldur verður gert ráð fyrir að hún nái yfir öll aldursbil. Þó svo að áhersla sé
lögð á að áhættuhópar gangi fyrir í bólusetningum gegn inflúensunni þá eru mörg
fyrirtæki sem nýta sér þjónustu Vinnuverndar ehf. og því er mjög líklega stór hluti af
vinnumarkaðnum bólusettur.
Aðföng sem notuð eru í bólusetningu gegn inflúensunni eru nálar, bómull, spritt og
plástrar. Samkvæmt upplýsingum frá Fastus ehf., sem sér fyrirtækjum og stofnunum á
heilbrigðissviði fyrir tækjum, búnaði og rekstrarvörum, kosta aðföng við hverja
bólusetningu á inflúensu um 30 ISK eða 23 ISK án virðisaukaskatts (Sandra
Hjálmarsdóttir hjúkrunarfræðingur hjá Fastus ehf., munnleg heimild, 9. apríl 2015). Til
að finna heildarkostnað vegna aðfanga verður miðað við eins og áður að 55.000
einstaklingar láti bólusetja sig gegn inflúensunni.
Samkvæmt

fjármála‐

og

efnahagsráðuneytinu

(2014)

voru

meðallaun

hjúkrunarfræðinga á Íslandi árið 2014 samtals 624.518 ISK á mánuði að meðtöldu
vaktaálagi og yfirvinnu. Í kostnaðarvirknigreiningu Rotherg og Rose (2005) var gert ráð
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fyrir að það tæki hjúkrunarfræðing 5 mínútur að bólusetja einstakling gegn inflúensunni.
Gert verður ráð fyrir í þessari ritgerð að það sama eigi við hér á landi. Einnig verður gert
ráð fyrir að orlofsprósentan sé 10,17% (VR, e.d.) og önnur launatengd gjöld 17,83% af
heildar mánaðarlaunum. Miðað við ofangreindar upplýsingar má gera ráð fyrir að þær 5
mínútur sem tekur hjúkrunarfræðing að bólusetja kosti 385 ISK, miðað við 8 tíma
vinnudag og að það séu 21,57 vinnudagar í mánuði (VR, e.d.).
Nýlega var gerð launarannsókn á vegum Hagstofu Íslands og náði hún til 70.000
launamanna.

Samkvæmt

útreikningum

þeirra

voru

meðallaun

á

almennum

vinnumarkaði 580.000 ISK árið 2014 (Hagstofa Íslands, 2015). Gert er ráð fyrir sama
prósentuhlutfalli sem fara í launatengd gjöld og hjá launum hjúkrunarfræðinga þ.e. 28%
af launum sem samsvarar 162.400 ISK.
Nichol o.fl. (1995) gerðu ráð fyrir í rannsókn sinni, þar sem þau skoðuðu virkni
bólusetningar gegn inflúensunni hjá heilsuhraustum vinnandi einstaklingum, að það
tæki 30 mínútur af vinnutíma einstaklinga að fara í bólusetningu gegn inflúensunni.
Rothberg og Rose (2005) gerðu einnig ráð fyrir í klínískri rannsókn sinni að það tæki 30
mínútur

af

vinnutíma

einstaklinga

að

fara

í

bólusetningu.

Til

að

finna

heildarfórnarkostnað vegna fjarveru frá vinnu við að fara í bólusetninguna er miðað við
meðallaun einstaklinga á almennum vinnumarkaði og að það taki viðkomandi 30
mínútur

að

fara

í

bólusetninguna.

Miðað

við

fyrrgreindar

forsendur

er

fórnarkostnaðurinn við 30 mínútna fjarveru frá vinnu 2.160 ISK.
Samsvörun milli bóluefnis og veirustofna yfir inflúensutímabilið 2013/2014 var mjög
góð eða um 70% en þá voru 53 einstaklingar lagðir inn á spítala vegna inflúensu
samkvæmt tölum sem bárust til gæða‐ og sýkingavarnardeildar Landspítalans (Ásdís
Elfarsdóttir Jelle hjúkrunarfræðingur hjá Gæða‐ og sýkingavarnardeild LSH, munnleg
heimild, 9. apríl 2015). Þar sem gert er ráð fyrir að samsvörun milli bóluefnis og
flensustofna sé góð í þessari ritgerð, verður gert ráð fyrir því að ef bólusett er gegn
inflúensunni séu 53 einstaklingar sem leggjast inn á spítala vegna inflúensu. Það sem af
er komið af núverandi inflúensutímabili hafa 104 einstaklingar verið lagðir inn á spítala
vegna inflúensu. Inflúensan er þó í rénum núna og því má áætla að spítalainnlögnum fari
hratt fækkandi á komandi vikum (Embætti landlæknis, 2015‐c). Heimsfaraldur inflúensu
gekk síðast yfir landið árið 2009, svokölluð svínainflúensa. Talið er að um 200 manns hafi
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verið lagðir inn á spítala af völdum svínainflúensu. Útbreiðsla inflúensunnar var þó ekki
eins mikil og sóttvarnalæknir hafði spáð fyrir um og má telja að góð þátttaka í
bólusetningu

og

undirbúningur

sóttvarnalæknis

og

almannavarnardeildar

ríkislögreglustjóra að viðbragðsáætlun gegn heimsfaraldri inflúensu hafi átt stóran þátt í
því (Landlæknisembættið, 2010). Ef engin bólusetning gegn inflúensunni stendur til
boða má gera ráð fyrir því að fleiri smitist og þeir sem smitist verði mun veikari en ef
bólusett væri gegn inflúensunni. Þar sem ekki eru til nein tiltæk göng um hversu margir
væru lagðir inn á spítala ef ekki væri bólusett gegn inflúensunni í landinu verður tekið
meðaltal af þeim 200 sem lagðir voru inn vegna svínainflúensunnar 2009 og þeim 104
einstaklingum sem lagðir voru inn á spítala vegna inflúensu þennan vetur þar sem
samsvörun bóluefnis og inflúensunnar var ekki góð. Það samsvarar því að ef ekki er
bólusett gegn inflúensunni á Íslandi eru 152 einstaklingar lagðir inn á spítala vegna
inflúensu. Ástæðan fyrir því að meðaltal er tekið af þessum tveim tölum er sú að í
báðum þessum tilfellum hefur tíðni spítalainnlagna verið fremur há og svipar mögulega
til þess ef um hefðbundna inflúensu væri að ræða en enginn væri bólusettur. Þeir
einstaklingar sem lagðir eru inn á spítala vegna inflúensu eru í flestum tilfellum komnir
með einhverskonar öndunarfærasýkingar (Vilhjálmur Ari Arason, læknir á slysa‐ og
bráðamóttökudeild LSH, munnleg heimild, 26. apríl 2015) hér verður því gert ráð fyrir að
allir sem lagðir eru inn á spítala vegna inflúensu séu komnir með sýkingar í
öndunarfærin.
Einstaklingar sem leggja þarf inn á legudeild vegna inflúensu liggja að meðaltali inni í
3,8 daga. Miðað við að einstaklingur sem liggur á legudeild sé kominn með sýkingu eða
bólgu í öndunarfærin án aukakvilla er meðalkostnaður á sólahring 165.946 ISK á hvern
einstakling sem er 18 ára eða eldri. Allt er innifalið í þessum kostnaði s.s. rekstur deildar,
laun lækna og hjúkrunarfræðinga, lyf, umönnun og fleira sem standa þarf kostnað af við
að liggja inni á legudeild (Kristlaug Helga Jónasdóttir, verkefnastjóri hag‐ og
upplýsingamála LSH, munnleg heimild, 4. maí 2015). Heildarkostnaður á hvern
einstakling sem liggur inni í 3,8 daga vegna inflúensu er því 630.595 ISK.
Engar tiltækar upplýsingar fundust um það hversu margir af þeim sem smitast af
inflúensunni á Íslandi þurfi að fara á sýklalyf en það er þó vitað að hluti af þeim sem
smitast leita sér ekki læknishjálpar. Lugnér, Boven, Vries, Postma og Wallinga (2012)
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gerðu kostnaðarvirknigreiningu á bólusetningu gegn inflúensufaraldri í nokkrum Evrópu
löndum. Í rannsókn þeirra var gert ráð fyrir að 60% einstaklinga sem smitast af
inflúensunni þrói með sér inflúensulík einkenni og 25% af þeim leita sér læknishjálpar.
Þeir sem þróa ekki með sér inflúensulík einkenni eru einkennalausir smitberar. Einnig
gerðu þau ráð fyrir í rannsókn sinni að þeir sem leiti sér læknishjálpar þurfi á sýklalyfjum
að halda. Í ritgerð þessari verður gert ráð fyrir að sama hlutfall af þeim sem smitast leiti
til læknis hér á landi af þeim sem eru með inflúensulík einkenni. Miðað við að 60%
einstaklinga sem smitast á Íslandi þrói með sér inflúensulík einkenni og 25% þeirra leiti
sér læknishjálpar þurfa 4.885 manns á sýklalyfjum að halda. Ef miðað er við, eins og
áður, að 73.225 einstaklingar smitist af inflúensunni ef ekki er bólusett gegn
inflúensunni og notast er við sömu prósentuhlutföll og Lugnér o.fl. (2012) komust að í
rannsókn sinni eru 10.984 einstaklingar sem leita til læknis og þurfi á sýklalyfjum að
halda.
Sýklalyfið sem oftast er notað gegn inflúensunni heitir Tamiflu® og kostaði hver
skammtur 5.855 ISK árið 2014 samkvæmt lyfjaverðskrá Sjúkratrygginga Íslands
(Sjúkratryggingar Íslands, e.d.) eða 4.450 ISK án virðisaukaskatts. Hér verður gert ráð
fyrir því að allir sem fái sýklalyf fái Tamiflu® við inflúensunni.
Til að meta hversu mikil áhrif inflúensan hefur á samfélagið þarf að taka mið af
töpuðum vinnustundum þar sem færri vinnustundir leiða til minni landsframleiðslu. Til
að meta framleiðslutap er stuðst við meðallaun einstaklinga á almennum vinnumarkaði.
Það framleiðslutap sem er til skoðunar er heildarfjöldi daga sem einstaklingar eru
fjarverandi frá vinnu vegna inflúensu og vegna veikinda barna með inflúensu.
Preaud o.fl. (2014) gerðu rannsókn á árlegri heilsu í Evrópu og hagfræðilegum
ávinningi af bólusetningu gegn árlegu inflúensunni. Í rannsókn sinni skoðuðu þau hversu
mikið vinnandi einstaklingar eru frá vinnu vegna inflúensu og einnig hversu margar
vinnustundir tapast vegna foreldra sem missa úr vinnu vegna veikinda barna sinna.
Niðurstöður þeirra sýndu að innan Evrópu eru einstaklingar að meðaltali 4 daga frá
vinnu vegna inflúensu. Hér verður því miðað við að hver einstaklingur sé að meðaltali 4
daga frá vinnu á ári vegna inflúensu, hvort sem það er vegna eigin veikinda eða veikinda
barna. Til að meta framleiðslutap sem verður vegna fjarveru frá vinnu verður tekið mið
af meðallaunum einstaklinga á almennum vinnumarkaði ásamt launatengdum gjöldum
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(28%). Miðað við þessar forsendur er framleiðslutap einstaklings í einn dag 34.418 ISK
miðað við 21,57 vinnudaga í mánuði (VR, e.d.). Heildarframleiðslutap einstaklings í 4
daga er því 137.672 krónur.
Gera má ráð fyrir að það séu ekki allir sem leiti til læknis vegna inflúensu þrátt fyrir að
vera óvinnufærir. Því verður gert ráð fyrir að 60% einstaklinga sem smitast af
inflúensunni þrói með sér inflúensulík einkenni líkt og Lugnér o.fl. (2012) komust að í
sinni rannsókn. Miðað við, eins og áður, að 32.567 einstaklingar smitist ef bólusett er
gegn inflúensunni en 73.225 einstaklingar ef ekki er bólusett gegn inflúensunni,
samsvarar þetta því að 19.540 einstaklingar þrói með sér inflúensulík einkenni ef
bólusett en 43.935 einstaklingar ef ekki er bólusett. Þessi fjöldi nær yfir alla aldurshópa
og því er hluti smitaðra ekki á vinnumarkaði. Árið 2014 voru 177.700 einstaklingar á
vinnumarkaði eða 55% þjóðarinnar (Hagstofa Íslands, 2014‐c). Miðað við þessar
upplýsingar verður gert ráð fyrir því að 55% af þeim einstaklingum sem þróa með sér
inflúensulík einkenni séu á vinnumarkaði og eru því frá vinnu vegna veikinda. En það
samsvarar því að 10.747 einstaklingar séu óvinnufærir og því frá vinnu ef bólusett sé
gegn inflúensunni. Ef ekki er bólusett gegn inflúensunni verður gert ráð fyrir að 24.164
einstaklingar séu fjarverandi frá vinnu vegna inflúensu yfir hvert inflúensutímabil.
Frekari upplýsingar um kostnað má sjá í töflu 2 og 3.
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Tafla 2. Samantekt á heildarkostnaði.

Einingafjöldi

Verð

Heildarkostnaður*

Bóluefni

60.000

496

29.760.000

Aðföng

55.000

23

1.265.000

55.000

385

21.175.000

55.000

2.160

118.800.000

53

630.595

33.421.535

152

630.595

95.850.440

4.885

4.450

21.738.250

10.984

4.450

48.878.800

10.747

137.672

1.479.560.984

24.164

137.672

3.326.706.208

Laun
hjúkrunarfræðinga
Fórnarkostnaður tíma
vegna bólusetningar
Kostnaður vegna
spítalainnlagna
Kostnaður vegna
spítalainnlagna ef
ekki bólusett
Kostnaður vegna
sýklalyfja
Kostnaður vegna
sýklalyfja ef ekki
bólusett
Framleiðslutap
Framleiðslutap ef ekki
bólusett

* Heildarkostnaður í íslenskum krónum á verðlagi 2014.

Til að sjá mismuninn á kostnaðinum sem verður vegna bólusetningar á inflúensunni
samanborið við ef ekki er bólusett gegn inflúensunni er heildarkostnaður settur upp í
aðra töflu, sjá töflu 3.
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Tafla 3. Samfélagslegur kostnaður ef bólusett samanborið við ef ekki bólusett.

Bólusetning*

Engin bólusetning**

Mismunur

Kostnaður bóluefnis

29.760.000

‐

‐29.760.000

Kostnaður aðfanga

1.265.000

‐

‐1.265.000

21.175.000

‐

‐21.175.000

118.800.000

‐

‐118.800.000

33.421.535

95.850.440

62.428.905

21.738.250

48.878.800

27.140.550

Framleiðslutap

1.479.560.984

3.326.706.208

1.847.145.224

Samtals

1.705.720.769

3.471.435.448

1.765.714.679

Laun
hjúkrunarfræðinga
Fórnarkostnaður tíma
vegna bólusetninga
Kostnaður vegna
spítalainnlagna
Kostnaður vegna
sýklalyfja

* Heildarkostnaður vegna bólusetningar á verðlagi 2014
** Heildarkostnaður ef ekki bólusett á verðlagi 2014.
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Niðurstöður

4

Heildarkostnaður samfélagsins ef bólusett er gegn inflúensunni, núvirtur um eitt ár, er
1.656.039.582 ISK ef tekið er mið af kostnaði á verðlagi 2014 og 3% afvöxtunarstuðli.
Núvirtur samfélagslegur kostnaður við að bólusetja ekki er hins vegar 3.370.325.678 ISK
sem er töluvert meiri kostnaður en við það að bólusetja. Það sem útskýrir þennan mikla
mun er framleiðslutapið sem verður vegna fjarveru einstaklinga frá vinnu vegna veikinda
eins og sjá má í töflu 3.
Í ritgerð þessari er verið að skoða hver kostnaðarvirknin er við það að bólusetja gegn
inflúensunni á móti því að aðhafast ekkert. Miðað við grunnútreikninga er kostnaður við
að bólusetja gegn inflúensunni 5.085 ISK á mann, þar sem heildarkostnaðinum er deilt
niður á alla íbúa landsins, en eins og áður hefur komið fram eru þeir 325.671.
Kostnaðurinn við að aðhafast ekkert er enginn þar sem engin íhlutun á sér stað. Hér
verður gert ráð fyrir að ávinningur sem hlýst af bólusetningu gegn inflúensunni sé sá
sami og Muenning og Khan (2001) komust að í sinni rannsókn eða 0,0004 áunnin
lífsgæðavegin lífár. Heildarkostnaður umfram sparnað á mann er því 5.085 ISK og
kostnaður á hvert lífsgæðavegið lífár er 12.712.500 ISK.
Ekki fundust neinar upplýsingar um hver viðmiðin eru á Íslandi þegar kemur að því að
meta hvaða íhlutun er hagkvæm innan heilbrigðiskerfisins. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin
(WHO) hefur gefið út ákveðin viðmiðunarmörk til að meta hvort að íhlutun sé hagkvæm
eða ekki. Þar kemur fram að ef kostnaður íhlutunar er lægri en landsframleiðsla á mann
er hún talin vera mjög kostnaðarhagkvæm. Íhlutun telst vera hagkvæm almennt ef
kostnaður við hana er jafn eða lægri en þreföld landsframleiðsla á mann. Hins vegar ef
kostnaður fer umfram þrefalda landsframleiðslu á mann telst íhlutunin ekki lengur
hagkvæm (WHO, e.d.‐a). Í ritgerð þessari verður miðað við viðmiðunarmörk
Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar til að meta hvort bólusetning gegn inflúensunni sé
kostnaðarhagkvæm. Samkvæmt Hagstofu Íslands (2014‐c) var landsframleiðsla, árið
2014, 6.121.000 ISK á mann. Þreföld landsframleiðsla á mann jafngildir því 18.363.000
ISK.
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Tafla 4. Kostnaðarvirkni við bólusetningu á inflúensunni.

Áunnin

Kostnaður*
Bólusetning gegn
inflúensunni

lífsgæðavegin lífár

5.085

0,0004

ICER**

12.712.500

* Kostnaður umfram sparnað á mann.
** Kostnaður á hvert lífsgæðavegið lífár.

4.1 Næmisgreining
Þegar meta á virkni nýrrar tækni innan heilbrigðiskerfis geta rannsakendur oft lent í
þeirri stöðu að gögn séu ekki tiltæk eða gögnin sem eru tiltæk séu ekki nógu nákvæm til
að fá nákvæmar niðurstöður úr rannsókn sinni. Þetta leiðir til þess að þeir þurfa að gefa
sér ákveðnar forsendur og því geta oft myndast margir óvissuþættir í hagfræðilegum
greiningum. Í þessum tilfellum getur verið nytsamlegt að gera næmisgreiningu til að
skoða hvaða áhrif mismunandi breytingar hafa á niðurstöðurnar. Rannsakandi notast því
við næmisgreiningu til að skoða hversu næmar niðurstöður tiltekinnar rannsóknar eru
fyrir gefnum forsendum (Drummond o.fl., 1997).
Þar sem mikið af upplýsingum í þessari greiningu eru byggðar á erlendum
rannsóknum er ástæða til að gera næmisgreiningu á nokkrum gefnum forsendum ásamt
öðrum upplýsingum sem ástæða þykir að skoða næmni fyrir. Næmisgreining verður
gerð á eftirfarandi þáttum:
 Heildarkostnaði.
 Gengisvísitölu íslensku krónunnar.
 Bóluefni keypt á listaverði eða innkaupaverði.
 Fjöldi spítalainnlagna.
 Framleiðslutapi.
 Áunnum lífsgæðavegnum lífárum.
 Afvöxtunarstuðli.
Til að skoða hversu næm kostnaðarvirkni bólusetningarinnar er fyrir auknum
heildarkostnaði er gerð næmisgreining á því ef kostnaður á mann vegna bólusetningar
gegn inflúensu hækkar hlutfallslega um 25%, 50% og 100%. Næmisgreiningin sýnir í
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töflu 5 að hlutfallsleg hækkun á kostnaði hefur mikil áhrif á kostnaðarvirknina og
minnkar kostnaðarvirknin töluvert eftir því sem heildarkostnaður hækkar. Ef kostnaður
á mann hækkar um 25% er bólusetning gegn inflúensunni ennþá talin vera
kostnaðarhagkvæm miðað við þrefalda landsframleiðslu á mann. Hins vegar ef
kostnaður

hækkar

um

helming

þá

telst

bólusetningin

ekki

lengur

vera

kostnaðarhagkvæm og mjög óhagkvæm ef heildarkostnaðurinn tvöfaldast samanber
viðmið Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar.
Tafla 5. Hlutfallsleg hækkun á heildarkostnaði á mann.

Áunnin

Hlutfallsleg hækkun

Kostnaður*

Engin breyting

5.085

0,0004

12.712.500

25% hækkun

6.356

0,0004

15.890.000

50% hækkun

7.628

0,0004

19.070.000

100% hækkun

10.170

0,0004

25.425.000

lífsgæðavegin lífár

ICER**

* Kostnaður umfram sparnað á mann.
** Kostnaður á hvert lífsgæðavegið lífár.

Vegna gjaldeyrishafta ríkir veruleg óvissa um hver þróun gengisins verður en þó er
gert ráð fyrir hægfara styrkingu næstu ár í takt við hægfara bata raungengis íslensku
krónunnar (Hagstofa Íslands, 2014‐d). Gengisvísitalan um mitt árið 2014 var 205,32
(Seðlabanki Íslands, 2014) og er miðað við að bóluefnið Vaxigrip® ásamt sýklalyfinu
Tamiflu® hafi verið keypt á þeim tíma. Ef miðað er við mitt ár 2011 hefur gengisvísitalan
verið að lækka á milli ára. Breyting á gengisvísitölunni hefur bein áhrif á innkaupaverð á
bóluefninu þar sem það er keypt erlendis frá í EUR og á það sama við um sýklalyfið
Tamiflu®. Hér verður gerð næmisgreining á breytingum á gengisvísitölu íslensku
krónunnar til að meta hversu mikil áhrif gengisvísitalan hefur á kostnaðarvirknina. Ef
gengið er út frá gengisvísitölunni um mitt árið 2014 má sjá á töflu 6 að þó svo að
gengivísitalan hækki um 25% og jafnvel 50% þá hefur breytingin á gengisvísitölunni
gagnvart Vaxigrip® ekki mikil áhrif á kostnaðarvirknina og bólusetningin er ennþá
kostnaðarhagkvæm miðað við þrefalda landsframleiðslu á mann. Sama gildir ef
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gengisvísitalan lækkar um 25%. Breyting á gengisvísitölunni hefur því ekki mikil áhrif á
kostnaðarvirknina.
Tafla 6. Breyting á gengisvísitölu íslensku krónunnar gagnvart Vaxigrip®.

Áunnin

Hlutfallsleg breyting

Kostnaður*

25% lækkun

5.063

0,0004

12.657.500

Engin breyting

5.085

0,0004

12.712.500

25% hækkun

5.107

0,0004

12.767.500

50% hækkun

5.129

0,0004

12.822.500

lífsgæðavegin lífár

ICER**

* Kostnaður umfram sparnað á mann.
** Kostnaður á hvert lífsgæðavegið lífár.

Eins og tafla 7 sýnir hefur breytingin á gengisvísitölunni svipuð áhrif á Tamiflu® og á
Vaxigrip®. Þó svo að gengisvísitalan hækki eða lækki um 25% þá er bólusetningin ennþá
kostnaðarhagkvæm miðað við þrefalda landsframleiðslu á mann. Það sama á við ef
gengisvísitalan hækkar um 50%.
Tafla 7. Breyting á gengisvísitölu íslensku krónunnar gagnvart Tamiflu®.

Áunnin

Hlutfallsleg breyting

Kostnaður*

25% lækkun

5.069

0,0004

12.672.500

Engin breyting

5.085

0,0004

12.712.500

25% hækkun

5.101

0,0004

12.752.500

50% hækkun

5.117

0,0004

12.792.500

lífsgæðavegin lífár

ICER**

* Kostnaður umfram sparnað á mann.
** Kostnaður á hvert lífsgæðavegið lífár.

Miðað er við innkaupaverð bóluefnis í grunnútreikningum eða 496 ISK. Þar sem
töluverður munur er á innkaupaverði og listaverði bóluefnisins þykir ástæðan til að
skoða hversu mikil áhrif það hefur á kostnaðarvirknina ef bóluefni væri keypt á listaverði
eða 1.601 ISK. Ljóst er að kostnaðarvirknin minnkar ef bóluefnið er keypt á listaverði
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frekar en innkaupaverði. Þrátt fyrir það er bólusetningin ennþá kostnaðarhagkvæm
miðað við þrefalda landsframleiðslu á mann.
Tafla 8. Bóluefni keypt á innkaupaverði eða listaverði.

Áunnin

Verð á bóluefni

Kostnaður*

Innkaupaverð

5.085

0,0004

12.712.500

Listaverð

5.283

0,0004

13.207.500

lífsgæðavegin lífár

ICER**

* Kostnaður umfram sparnað á mann.
** Kostnaður á hvert lífsgæðavegið lífár.

Miðað var við að einstaklingar væru frá vinnu í 4 daga eins og fram kom í kafla 3.3.9
sem leiðir til töluverðs framleiðslutaps. Til að skoða hversu mikil áhrif aukin og minni
fjarvera frá vinnu hefur á framleiðslutap og þ.a.l. á kostnaðarvirknina var gerð
næmisgreining á mismunandi fjölda daga frá vinnu. Ljóst er að fjöldi daga frá vinnu
vegna veikinda hefur mikil áhrif á kostnaðarvirknina. Um leið og veikindadagar eru
orðnir 6 þá er bólusetningin komin yfir þrefalda landsframleiðslu á mann og er því orðin
óhagkvæm. Þegar fjarveran frá vinnu er komin í 8 daga er bólusetningin orðin mjög
óhagkvæm.
Tafla 9. Breyting á fjölda veikindadaga sem kemur fram í framleiðslutapi.

Áunnin

Fjöldi veikindadaga

Kostnaður*

2

2.880

0,0004

7.200.000

4

5.085

0,0004

12.712.500

6

7.290

0,0004

18.225.000

8

9.496

0,0004

23.740.000

lífsgæðavegin lífár

ICER**

* Kostnaður umfram sparnað á mann.
** Kostnaður á hvert lífsgæðavegið lífár.

Kostnaður vegna spítalainnlagna á hvern einstakling er töluvert hærri en önnur
einingarverð miðað við grunnútreikninga. Ef litið er til heildarkostnaðar vegur
heildarkostnaður vegna spítalainnlagna þó ekki þyngst og skýrist það ef til vill af því að
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hlutfall bólusettra og óbólusettra sem leggja þarf inn á spítala vegna inflúensu er lágt.
Ástæða þykir því til að skoða hversu mikil áhrif það hefur á kostnaðarvirknina ef
spítalainnlögnum myndi fjölga. Tafla 9 sýnir að þó svo að spítalainnlagnir myndu
tvöfaldast þá er bólusetningin ennþá kostnaðarhagkvæm miðað við viðmið
Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar.
Tafla 10. Breyting á fjölda spítalainnlagna.

Hlutfallslega
breyting

Kostnaður*

Áunnin
lífsgæðavegin lífár

ICER**

Engin breyting

5.085

0,0004

12.712.500

25% aukning

5.109

0,0004

12.772.500

50% aukning

5.136

0,0004

12.840.000

100% aukning

5.185

0,0004

12.962.500

* Kostnaður umfram sparnað á mann.
** Kostnaður á hvert lífsgæðavegið lífár.

Eins og fram hefur komið er miðað við sömu áunnu lífsgæðavegnu lífár og Muenning
og Khan (2006) notuðust við í rannsókn sinni til að meta kostnaðarvirkni
bólusetningarinnar eða 0,0004 áunnin lífsgæðavegin lífár. Í töflu 11 má sjá
næmisgreiningu á því hvaða áhrif það hefði ef áunnin lífsgæðavegin lífár myndu
breytast. Breyting á áunnum lífsgæðavegnum lífárum hefur augljóslega mikil áhrif á
kostnaðarvirknina. Þegar áunnin lífsgæðavegin lífár eru komin niður í 0,0002 er
íhlutunin hætt að vera kostnaðarhagkvæm miðað við þrefalda landsframleiðslu á mann.
Bólusetningin er hins vegar ennþá kostnaðarhagkvæm ef áunnin lífsgæðavegin lífár eru
0,0006 eða 0,0008 og eykst kostnaðarvirknin eftir því sem áunnin lífsgæðavegin lífár
aukast.
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Tafla 11. Breyting á áunnum lífsgæðavegnum lífárum.

Áunnin lífsgæðavegin lífár

Kostnaður*

ICER**

0,0002

5.085

25.425.000

0,0004

5.085

12.712.500

0,0006

5.085

8.475.000

0,0008

5.085

6.356.250

* Kostnaður umfram sparnað á mann.
** Kostnaður á hvert lífsgæðavegið lífár.

Í grunnútreikningum er miðað við 3% afvöxtunarstuðul. Hér er gerð næmisgreining á
því

hvaða

áhrif

0%,

6%

og

10%

afvöxtun

hefur

á

niðurstöður

kostnaðarvirknigreiningarinnar. Mismunandi afvöxtunarstuðlar hafa ekki mikil áhrif á
kostnaðarvirknina og er því bólusetning gegn inflúensunni alltaf kostnaðarhagkvæm
miðað við þrefalda landsframleiðslu á mann.
Tafla 12. Breyting á afvöxtunarstuðli.

Áunnin

Hlutfallsleg hækkun

Kostnaður*

0%

5.238

0,0004

13.095.000

3%

5.085

0,0004

12.712.500

6%

4.941

0,0004

12.352.500

10%

4.761

0,0004

11.902.500

lífsgæðavegin lífár

* Kostnaður umfram sparnað á mann.
** Kostnaður á hvert lífsgæðavegið lífár.
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ICER**

5

Umræða

Bólusetning gegn inflúensunni hefur ekki verið skoðuð mikið á Íslandi út frá
hagfræðilegu sjónarmiði. Embætti landlæknir heldur úti vefsíðu þar sem hægt er að
fylgjast með þróun hennar eftir vikum á hverju inflúensutímabili fyrir sig s.s staðfest
inflúensutilfelli, spítalainnlagnir og fleira. Í ritgerð þessari var lagt mat á það hvort það
sé hagkvæmt að bólusetja gegn inflúensunni á Íslandi út frá samfélagslegu sjónarhorni.
Eitthvað er til af erlendum rannsóknum sem fjalla um kostnaðarvirkni á bólusetningu
gegn inflúensunni en þær eru af skornum skammti. Leitast var við að nota íslensk göng í
þessari greiningu en þar sem lítið af gögnum voru tiltæk hér á landi var stuðst við
erlendar rannsóknir, aðallega frá Bandaríkjunum.
Út frá forsendum sem lagðar voru fram í þessari ritgerð sýna niðurstöður að
heildarkostnaður samfélagsins við bólusetningu á inflúensunni er 1.656.039.582 ISK á
verðlagi ársins 2014, núvirtur um eitt ár. Til samanburðar var einnig tekinn saman
kostnaður við spítalainnlagnir, sýklalyf og framleiðslutap ef ekki væri bólusett. Þær
niðurstöður sýna að heildarkostnaður við að aðhæfast ekkert er 3.370.325.678 ISK,
núvirtur um eitt ár, sem er töluvert hærri kostnaður en við bólusetningu. Framleiðslutap
er helsta skýringin á þessum töluverða kostnaðarmun en við það að bólusetja ekki gegn
inflúensunni eru mun fleiri einstaklingar frá vinnu vegna veikinda sem skilar sér í minni
landsframleiðslu. Þessar niðurstöður benda til þess að það marg borgi sig að bólusetja
gegn inflúensunni.
Til að meta hagkvæmnina á bólusetningu gegn inflúensunni var kostnaður á hvert
lífsgæðavegið lífár metinn. Niðurstöður leiddu í ljós að kostnaður á hvert lífsgæðavegið
lífár er 12.712.500 ISK og telst það vera kostnaðarhagkvæmt miðað við viðmiðunarmörk
Alþjóðaheilbrigðisstofunarinnar (sjá nánar í kafla 4). Næmisgreiningar sýna hvernig
gefnar forsendur hafa áhif á kostnaðarvirknina og hefur hækkun á heildarkostnaði,
breyting á fjölda veikindadaga og áunnu lífsgæðavegnu lífárin mestu áhrifin á
kostnaðarvirknina. Niðurstöður benda til að bólusetning gegn inflúensunni er
kostnaðarhagkvæm þrátt fyrir að heildarkostnaður hækkaði um 25% en um leið og
heildarkostnaðurinn hækkar um 50% er bólusetningin orðin óhagkvæmur kostur.
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Framleiðslutap vegna fjarveru frá vinnu er einnig mjög næmt fyrir breytingum og eftir
því sem einstaklingar eru frá vinnu í fleiri daga vegna inflúensu því meira verður
framleiðslutap og því minni verður kostnaðarvirkni bólusetningarinnar. Þarna getur
bólusetningin gengt mikilvægu hlutverki því að áætla má að ef fleiri láta bólusetja sig,
smitast færri og þeir sem smitast verða ekki eins veikir. Þetta getur dregið úr fjarveru frá
vinnu vegna inflúensu sem dregur um leið úr framleiðslutapi í landinu. Áunnin
lífsgæðavegin lífár virðast líka vera stór áhrifaþáttur þegar meta á kostnaðarvirknina við
bólusetningu gegn inflúensu á Íslandi. Eftir því sem fleiri lífsgæðavegin lífár ávinnast
með bólusetningu gegn inflúensunni því meiri verður kostnaðarvirknin.
Þessi rannsókn er takmörkunum háð því að mikið af forsendum eru gefnar út frá
erlendum rannsóknum. Helstu veikleikar greiningarinnar eru þau áunnu lífgæðavegnu
lífár sem miðað er við þar sem þau miðast við erlenda rannsókn sem gerð var í
Bandríkjunum. Einnig er ekki gerður greinarmunur á aldri einstaklinga en bólusetning
gegn inflúensunni hefur mismunandi áhrif á mismunandi aldurshópa. Þeir sem eru
aldraðir eða með undirliggjandi sjúkdóma fá að öllum líkindum töluvert meiri ábata úr
því að bólusetja sig gegn inflúensunni heldur en heilsuhraustir einstaklingar á
vinnumarkaði. Einnig eru börn meira viðkvæm fyrir inflúensusmitum og geta borið smit
hratt sín á milli í leikskólum og skólum. Þetta getur gert það að verkum að misræmi er í
niðurstöðum ritgerðarinnar. Mjög óljóst er hversu margir myndu leggjast inn á spítala ef
ekki væri bólusett og því má segja að fjöldi spítalainnlagna sé einnig ákveðinn veikleiki í
ritgerðinni. Erfitt er að skoða alla þá þætti sem gætu mögulega haft áhrif á
kostnaðarvirkni bólusetningar en lögð var áhersla á að skoða þá þætti sem taldir voru
hafa mestu áhrifin.
Burt séð frá því hvort að um er að ræða eldri borgara, einstaklinga með undirliggjandi
sjúkdóma eða heilsuhrausta einstaklinga þá byggist virkni bólusetningarinnar að miklu
leiti á því hvernig samsvörunin er á milli bóluefnis og inflúensunnar hverju sinni. Ef
samsvörun er mjög slæm, eins og hún var þetta inflúensutímabil, er hugsanlegt að
kostnaðarvirkni bólusetningar gegn inflúensunni sé ekki hagkvæm fyrir ákveðna
aldurshópa. Hins vegar ef samsvörun er mjög góð eða í kringum 90% eru allar líkur á því
að bólusetningin sé mjög kostnaðarhagkvæm. En hvort sem samsvörun er góð eða
slæm, hvort sem lagt er áhersla á að bólusetja ákveðna hópa eða ekki þá er bólusetning
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gegn inflúensunni alltaf talin bæta heilsu einstaklinga (Rothberg og Rose, 2005).
Bólusetning gegn inflúensunni byggist ekki eingöngu á því að koma í veg fyrir að
viðkomandi einstaklingur smitist af inflúensunni heldur einnig að hefta útbreiðslu
hennar og mynda hjarðónæmi í samfélaginu. Tilgangurinn með því að bólusetja gegn
inflúensunni er einnig að reyna að sporna gegn því gríðarlega framleiðslutapi sem
verður ef stór hluti þjóðarinnar er frá vinnu. Inflúensan getur lagst mjög þungt á suma
einstaklinga en yfir höfuð veldur hún miklum óþægindum hjá öllum aldurshópum. Því er
tilgangur bólusetningar gegn inflúensunni síðast en ekki síst að bæta líðan og heilsu
almennings með því að draga úr inflúensusmitum.
Niðurstöður þessarar ritgerðar benda til þess að með bólusetningu gegn inflúensunni
er dregið úr töluverðum samfélagslegum kostnaði á mörgum sviðum en þó aðalega
framleiðslutapi. Miðað við gefnar forsendur og grunnútreikninga má segja að
bólusetning gegn inflúensunni sé hagkvæm út frá samfélagslegu sjónarmiði. Hins vegar
er þörf á frekari rannsóknum á þessu sviði hér á landi og væri áhugavert að sjá
kostnaðarvirknina fyrir mismunandi aldurshópa og við mismunandi aðstæður á Íslandi
eins og heilsuhrausta einstaklinga á vinnumarkaði eða börn á leikskóla‐ og skólaaldri.
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