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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er leitast eftir að meta hvort íslenskt samfélag hagnist á því að hefja notkun á 

nýrnakrabbameinslyfinu Interleukin 2. Til þess að meta það verður notast við 

kostnaðarvirknigreiningu. Ritgerðinni er skipt niður í nokkra kafla. Fyrsti kaflinn er 

inngangurinn. Annar kafli fjallar almennt um krabbamein. Í þriðja kafla eru taldir upp 

áhættuþættir krabbameins og forvarnir þeirra. Í fjórða kafla er umræðan um krabbamein 

þrengd og nýrnakrabbamein rætt. Meðferðarform krabbameina eru listaðar upp í fimmta 

kafla. Í sjötta kafla er lyfjunum Sutent og Interleukin 2, sem notuð eru í baráttunni við 

nýrnakrabbamein lýst, og þau borin saman. Sjöundi kafli er sjálf kostnaðarvirknigreiningin. Í 

áttunda kafla var gerð næmnigreining. Að lokum er níundi kafli lokaorð þar sem niðurstaða 

kostnaðarvirknigreiningarinnar er rædd. 
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Formáli  

Þessi ritgerð er 12 eininga lokaverkefni til BS prófs í hagfræði. Rannsóknarspurningin er 

kostnaðarvirknigreining á árangri nýrnakrabbameinslyfsins IL-2. Leiðbeinandi er Tinna 

Laufey Ásgeirsdóttir. Höfundur vill tileinka þessa ritgerð Sigtryggi Jónssyni sem á í baráttu 

við nýrnakrabbamein. 
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1 Inngangur 
Hlutdeild heilbrigðisútgjalda á Íslandi er 9-10% af vergri þjóðarframleiðslu, eða sem svarar 

til um 100 milljarða króna árið 2007, sú tala hefur farið hækkandi til dagsins í dag. Auk þess 

ber að nefna að greiðslur einstaklinga eru töluverðar en þær eru ekki innifaldar í þessari tölu. 

Miðað við þessa útreikninga eru Íslendingar í hópi þeirra þjóða sem veita mestu fjármagni til 

heilbrigðisþjónustu (Lyfjatíðindi, 2007). 

Krabbamein hefur verið þekkt um langan tíma en þekking manna hefur aukist verulega 

í seinni tíð, bæði  á krabbameinssjúkdómum og meðferð þeirra. Þær gífurlegu framfarir sem 

orðið hafa, hafa gefið mörgum einstaklingum lengri lifunartíma, betri líðan og jafnvel 

lækningu. Betur má ef duga skal því dauðsföll af völdum krabbameins er eitt af algengustu 

orsökum dauðsfalla í heiminum. 

Oftast er beitt skurðaðgerð við meðhöndlun karbbameins ef mögulegt er og þá 

lyfjameðferð í kjölfarið ef þess þarf. Krabbameinslyf eru mörg og hafa misjafna virkni. Flest 

þeirra eru eingöngu notuð á sjúkrahúsum þar sem þau eru gefin sjúklingi með vissu millibili 

yfir ákveðið tímabil. Það er mjög misjafnt eftir sjúkdómstilfellum og lyfjum hversu langt 

líður á milli gjafa og hve lengi meðferð varir. Nýrnakrabbamein svarar yfirleitt illa 

lyfjameðferð. Hinsvegar eru þessi æxli oft næm fyrir ónæmismeðferð og er henni gjarnan 

beitt við útbreiddum krabbameinum (Sigurður Böðvarsson, e.d.b). 

Í ritgerðinni er annars vegar fjallað almennt um krabbamein, orsakir, afleiðingar og 

krabbameinsmeðferðir á fræðilegum grunni. Hins vegar er leitast við að meta kostnað 

samfélagsins vegna upptöku á ónæmisvirkjandi krabbameinslyfinu Interleukin 2. Til þess að 

meta kostnaðinn verður notast við aðferð sem kallast kostnaðarvirknigreining. Í greiningunni 

er kostnaður og árangur af lyfinu metinn til að kanna hvort upptaka lyfsins sé vænleg lausn. 
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2 Almennt um krabbamein 
Krabbamein er ein helsta ástæða dauðsfalla í heiminum. En er krabbameinstíðnin að aukast 

eða minnka? Tíðni krabbameinstilfella fer vaxandi í heiminum og er spáð 45% aukningu á 

tímabilinu 2007-2030 (u.þ.b. 7,9-11,5 milljónir dauðsfalla). Fólksfjölgun og hækkun á 

heimsaldri eru að hluta til ástæður fyrir þessari miklu aukningu. Áætlað er að ný tilfelli 

krabbameina á árunum 2007-2030 munu hækka úr 11,3 milljónum árið 2007 í 15,5 milljónir 

árið 2030 (World Health Organization, 2008). 

 Árið 2007 var krabbamein orsök 13% allra dauðsfalla í heiminum. Áætlað er að 

dauðsföll sökum krabbameina muni hækka í 12 milljónir árið 2030. Lungna-, maga-, lifrar-, 

ristils- og brjóstakrabbamein valda flestum dauðsföllum á hverju ári. Vissar tegundir 

krabbameina eru algengari í þróuðum löndum (t.d. blöðruhálskirtils-, brjósta- og 

ristilkrabbamein) heldur en í þróunarlöndum (t.d. lifrar-, maga- og leghálskrabbamein). 

Krabbamein er næst stærsta orsök dauðsfalla í þróuðum löndum á eftir hjarta- og 

æðasjúkdómum og virðist samskonar þróun eiga sér stað hjá þróunarlöndum t.d. í S-Ameríku 

og Asíu. Nú þegar á meira en helmingur allra krabbameinstilfella sér stað í þróunarlöndum. 

U.þ.b. 72% allra dauðsfalla vegna krabbameina árið 2007 áttu sér stað í lág- og 

miðtekjulöndum (World Health Organization, 2008; World Health Organization, e.d.). 

 Lungnakrabbamein dregur fleiri til dauða heldur en aðrar tegundir krabbameina. Af því 

leiðir að tóbak er einn helsti áhættuvaldur krabbameina. Búist er við að þessi þróun haldi 

áfram til ársins 2030 nema að forvarnir gegn reykingum verði auknar um allan heim. 

Krabbameinsforvarnir er mikilvægur þáttur í að draga úr nýgengi krabbameins. Hægt er að 

koma í veg fyrir um 40% allra dauðsfalla af völdum krabbameina með viðeigandi forvörnum. 

En hvað felur orðið krabbamein í sér? (World Health Organization, 2008). 

 Orðið cancer kemur frá latnesku orði sem þýðir krabbi. Hippókrates lýsti krabbameini 

við krabba því hann tók eftir að krabbamein breiðist út um líkamann eins og krabbafætur 

sem á endanum dregur einstaklinginn til dauða. Nú til dags er krabbamein vanalega 

skilgreint sem óreglulegur vöxtur frumna. Breyting úr venjulegri frumu í æxlisfrumu er 

margra þrepa ferli. Margar breytingar þurfa að eiga sér stað á kjarnasýrum áður en fruma 

verður að krabbameinsfrumu. Frumur breyta vaxtaeiginleikum sínum hægt og rólega þar sem 

hver breyting ýtir frumunni nær því að vera með óeðlilegan vöxt. Það fá ekki allar frumur 

sömu genabreytingar og ekki er hægt að spá fyrir um hvaða breytingar munu gerast. Þetta 

útskýrir að einhverju leyti af hverju sum krabbamein þróast og vaxa hratt og valda dauða 

eftir nokkra mánuði á meðan önnur krabbamein vaxa svo hægt að viðkomandi deyr að lokum 
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af öðrum sökum en krabbameinsins. Vanalega fylgist líkaminn með vexti og fjölgun frumna 

í líkamanum. Ef venjuleg fruma byrjar að vaxa og fjölga sér óeðlilega, þá myndast að lokum 

klasi af krabbameinsfrumum sem fara í aðliggjandi vefi og geta dreift sér um allan líkamann. 

Af þessu má sjá að það tekur vanalega langan tíma þar til krabbameinsfrumur þróast og 

jafnvel lengri tíma þar til hægt verður að greina krabbamein. Þar af leiðandi eru flest 

krabbamein sjaldgæfir sjúkdómar. 

Krabbamein er ekki einn sjúkdómur heldur hópur af sjúkdómum sem geta haft áhrif á 

hvaða líkamshluta sem er og er skilgreint út frá því líffæri eða tegund vefja þar sem æxli 

myndast. Fjórir stærstu flokkar krabbameina eru carcinoma, sarkmein, hvítblæði og eitla. 

Innan þessara flokka er fjöldi undirflokka sem lýsa vanalega líffærinu þar sem krabbamein 

byrjar. U.þ.b. helmingur allra krabbameina byrja í einu af fjórum eftirfarandi líffærum: lunga, 

brjósti, blöðruhálskirtli eða ristli. Það er ástæða þess að til eru svo margar rannsóknir fyrir 

þessar tegundir krabbameina. 

Ef frumur æxlisins eru staðbundnar, þ.e. hafa ekki dreift sér í aðra vefi líkamans, og ef 

þær fjölga sér frekar hægt þá er sagt að æxlið sé góðkynja. Góðkynja æxli (eins og blöðrur, 

vörtur, fæðingarblettir og pokamyndanir) dreifa sér ekki í aðra líkamshluta. Vanalega er hægt 

að fjarlægja góðkynja æxli með skurðaðgerð og ná góðum árangri. Í raun hafa góðkynja æxli 

verið fjarlægð með skurðaðgerð þar sem sjúklingar ná sér að fullu. Góðkynja æxli vaxa ekki 

aftur ef allar óeðlilegu frumurnar hafa verið fjarlægðar. 

Illkynja æxli eru samsett af frumum sem vaxa hratt, hafa aðra óeðlilega eiginleika sem 

aðgreina þær frá venjulegum frumum og geta dreift sér í aðra vefi. Illkynja frumur geta haft 

breytta lögun og yfirborð sem eiga þátt í hraðri skiptingu (e. proliferation) þeirra. Margar 

illkynja frumur hafa einnig óeðlilega litninga eða breytt gen og þær framleiða óeðlileg prótín. 

Fjöldinn af breytilegum eiginleikum illkynja frumna gera meinafræðingi kleyft að ákvarða 

hvort frumur sem eru teknar úr æxli séu óeðlilegar og að hvaða stigi. Frumur flestra illkynja 

æxla geta dreift sér, ferli þar sem krabbameinsfrumur vaxa út fyrir upphaflega æxlið, fara út í 

sogæða- og blóðkerfið, og berast til annarra líffæra. Þegar illkynja frumur dreifa sér til 

annarra líffæra þróast þær í nýtt æxli sem vex oftast hraðar en frumurnar í upphaflega æxlinu. 

Meinvörp og vöxtur nýrra æxla í mörgum líffærum líkamans leiða til óeðlilegrar 

líkamsstarfsemi sem að lokum leiðir til dauða (European Commission, e.d.; World Health 

Organization, 2009a; Institut Jules Bordet, 2005; Sigurður Böðvarsson, e.d.a; RxList, 2009a; 

Jón Gunnlaugur Jónasson og Laufey Tryggvadóttir (ritstjórar), 2008, bls. 16). 

Margir óttast krabbamein. Oft  er það vegna þess að einn eða fleiri nánir ættingar hafa 

dáið vegna einhverrar tegundar krabbameins og trúa margir því að krabbamein erfist með 
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genum, eða a.m.k. áhættan á að þróa með sér krabbamein erfist. Ekki er mikil áhætta á því að 

krabbamein erfist með genum og því lítil ástæða fyrir því að óttast krabbamein á þeim 

forsendum. Þó getur stöðugur ótti við að fá krabbamein myndað streitu sem getur veiklað 

ónæmiskerfið og átt þátt í þróun sjúkdóma, þar á meðal krabbameins. 

Það myndast oft misskilningur vegna þýðingu orðanna gen (e. genetic) og erfðir (e. 

inherited) en þessi orð eru ekki samheiti. Allar frumur einstaklings (nema rauðu blóðkornin) 

innihalda nákvæmt afrit af litningum og genum frá frjóvgaða egginu sem þær þróuðust frá. 

Genin í litningum hverrar frumu geta breyst vegna umhverfisþátta (e. environmental agents), 

sem geta breytt heilbrigðum frumum í krabbameinsfrumur. Því geta genabreytingar ollið 

krabbameini. 

Einnig er möguleiki á því að einstaklingar geti erft krabbameinsgen frá foreldrum 

sínum. Rannsóknir gefa þó til kynna að krabbamein erfist ekki frá foreldrum nema að mjög 

litlu leyti en það eru þó til fjölskyldur sem senda krabbameinsáhættuvaldandi gen til margra 

fjölskyldumeðlima. Það þýðir samt ekki að þeir meðlimir muni fá krabbamein heldur gerir 

það þá tölfræðilega líklegra á að fá krabbamein um ævina. Fyrir flesta spilar lífstíllinn (t.d. 

mataræði, reykingar, neysla áfengis) mun stærra hlutverk sem orsakavaldur krabbameins en 

gen sem erfast frá foreldrum. Þó má ekki gleyma að erfðir er einn áhættuþáttur fyrir 

krabbamein, þó svo að aðrir áhættuþættir hafi meiri áhrif. Þrátt fyrir að samspil erfða og 

umhverfis komi við sögu í myndun krabbameina þá er hlutur erfða misjafnlega mikill. 

Brjóstakrabbamein er það krabbamein sem hefur sterkustu og lengstu sögu um ættlægni 

(Cancer Research UK, 2009b; Cancer Research UK, 2008c; Jón Gunnlaugur Jónasson og 

Laufey Tryggvadóttir (ritstjórar), 2008, bls. 106). 
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3 Áhættuþættir 
Orsakir krabbameins eða öllu heldur áhættuþættir sem tengjast þróun krabbameina eru 

margir og flóknir. Að benda á eina ástæðu krabbameins er oft erfitt en ákveðnir 

umhverfisþættir hafa sterka fylgni með ákveðnum tegundum krabbameina. Dæmi um slíkt er 

sterk fylgni milli reykinga og lungnakrabbameins og fylgni milli húðkrabbameins og þeirra 

sem verða fyrir útfjólubláu ljósi. En þar með er ekki sagt að allir sem reykja mikið eða stundi 

sólböð dag eftir dag muni fá krabbamein. Faraldsfræði er vísindagrein sem rannsakar orsakir 

og tíðni sjúkdóma í mönnum. Það hafa verið gerðar margar faraldsfræðilegar rannsóknir sem 

hafa leitt í ljós fjöldan allan af þáttum sem auka líkur á krabbameini (RxList, 2009b). 

 Flókið samansafn þátta sem tengjast umhverfinu, lífstíl og erfðum eiga sinn þátt í orsök 

krabbameina. Því eru krabbameinsforvarnir raunverulegar og mikilvægar fyrir alla. Þó að 

það sé ekkert hægt að gera varðandi genin eru nokkrir aðrir lykiláhættuþættir undir valdi 

einstaklinga. Þessir áhættuþættir eru: reykingar, ofþyngd, offita, líkamleg áreynsla, hreyfing, 

mataræði, áfengi, sólargeislun, sýkingar og tíðahvarfahormónar. Ef einstaklingar gera sér 

grein fyrir þessum áhættuþáttum og gera nauðsynlegar breytingar, nógu snemma, á lífstílnum 

þá geta þeir dregið verulega úr líkum á að fá illkynja æxli. En þó að tiltekinn einstaklingur 

hafi enga þekkta áhættuþætti er það ekki trygging fyrir því að hann fái ekki krabbamein. 

Áhættuþættirnir skiptast í innri og ytri áhættuþætti. 

3.1 Innri áhættuþættir 

Innri áhættuþættir eru til dæmis gen með áhættuafbrigði fyrir krabbamein sem erfast frá 

foreldrum, litningagallar og öldrun. Þó að bæði ungir og aldnir fá krabbameini þá er þetta 

aðallega öldrunarsjúkdómur. Á árunum 2002-2006 greindust 32,2% á aldrinum 55-69 ára og 

52,5% á aldrinum 70 ára og eldri með krabbamein á Íslandi. Það sem veldur þessari háu 

krabbameinstíðni hjá eldra fólki er samblanda af því að hafa verið lengi útsettur fyrir ytri 

áhættuþáttum, veikluðu varnarkerfi líkamans og náttúrulegum genabreytingum sem allt 

tengist löngu lífi. En það er lítið hægt að gera við öldrun og öðrum innri áhættuþáttum og því 

ætti að einbeita sér að ytri áhrifaþáttum (World Health Organization, 2009a; 

Krabbameinsskrá Krabbameinsfélags Íslands, 2009). 
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3.2 Ytri áhættuþættir 

Dæmi um ytri þætti eru mataræði, reykingar, hreyfingarleysi, áfengisneysla, langvarandi 

útfjólublá geislun eða röntengeislun, skaðleg efni (e. carcinogens) á heimili eða í vinnu og 

ákveðnar vírussýkingar (t.d. human papilloma og lifrarbólgu B og C vírusar). Þrjár tegundir 

umhverfisþátta – geislar, skaðleg efni og æxlisvírusar – hafa sýnt fram á aukningu í áhættu 

krabbameins hjá bæði tilraunadýrum og fólki. Geislar samanstanda af röntengeislum, 

útfjólublárri geislun og geislavirkni. Ekki leikur neinn vafi á því að eftirköst geislavirkninnar 

í kjölfar kjarnorkusprengjanna á Nagasaki og Hiroshima jóku áhættu á krabbameini á þeim 

svæðum. Skaðleg efni valda einnig því að litningar eða gen breytast. Þessir þrír 

umhverfisþættir geta valdið genabreytingum í hvaða frumu sem er (World Health 

Organization, 2009a). 

3.3 Forvarnir 

Tóbaksnotkun er ein helsta orsök krabbameina og veldur 1,8 milljónum dauðsfalla á ári 

sökum krabbameins í heiminum (60% þessara dauðsfalla eiga sér stað í lág- og miðtekju 

löndum). Tóbak veldur 85% allra lungnakrabbameina og yfir helmingi krabbameina í barka, 

vélinda, nefkoki og munni. Hversu mikil áhættan er er háð fjölda reyktra sígarettna, tegund 

sígarettna og hversu lengi er reykt. Það tekur langan tíma fyrir reykingatengd krabbamein að 

myndast og því er það tíðni reykinga 15-30 síðustu ára sem móta krabbameinsmynstrið á 

hverjum tíma. Hins vegar fellur áhættan nokkuð hratt hjá þeim sem hætta að reykja. Það er 

því aldrei of seint að hætta og ef það er ógerlegt þá alla vega að valda ekki öðrum skaða með 

óbeinum reykingum. 

 Mistnotkun áfengis getur valdið lifrarkrabbameini, einnig munn-, háls-, vélinda- og 

krabbameini í barkakýli og margfaldast áhættan ef tóbak er einnig notað. Það getur líka 

aukið áhættu á brjóstakrabbameini. Misnotkun áfengis veldur 351.000 dauðsföllum á ári 

sökum krabbameins í heiminum. Því ættu karlar að takmarka áfengisneyslu sína við tvo 

drykki á dag og konur við einn drykk á dag að meðaltali. Þar sem konur eru léttari en karlar 

og hafa því hægari efnaskipti eru mörkin lægri fyrir þær. Lítil áfengisneysla virðist hafa í för 

með sér nokkra aukningu í áhættu fyrir krabbamein sem hækkar svo í takt við vaxandi neyslu. 

 Rangt mataræði, offita eða ofþyngd og lítil eða engin líkamsrækt hafa öll áhrif á áhættu 

fyrir margar tegundir krabbameina. Að vera of þungur, offitusjúklingur eða stunda enga 

líkamsrækt veldur 274.000 dauðsföllum á ári sökum krabbameins í heiminum. Rétt mataræði 

er fjölbreytt og þarf að vera úr öllum fæðuflokkum og innihalda a.m.k. fimm ávexti og/eða 
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grænmeti á hverjum degi, mikið af grófmeti, brauði og korni og neyta eins lítillar fitu og 

hægt er. Það er mikilvægt að hafa jafnvægi milli hitaeininga úr fæðu og brennslu vegna 

líkamlegrar áreynslu eða kulda. Þeir sem stunda heilbrigða lífshætti strax á barnsaldri eru 

líklegri til að halda því áfram á fullorðinsárum. Því er mikilvægt að huga vel að næringu og 

hreyfingu alveg frá upphafi, en það er samt aldrei of seint að byrja. Skýringar á verndandi 

áhrifum hreyfingar tengjast að hluta til því að hún eykur brennslu og dregur þannig úr 

fitusöfnun. Önnur jákvæð áhrif eru talin tengjast því að líkamleg áreynsla hefur áhrif á 

framleiðslu mikilvægra efna í líkamanum eins og kynhormóna, insúlíns og prostaglandína 

auk þess að hafa hagstæð áhrif á ónæmiskerfið. 

 Útfjólublá geislun sólarinnar, sólarlampa og ljósabekkja eyðileggur húðina og getur 

valdið húðkrabbameini. Tíðni sortuæxla hefur tvöfaldast hér á landi á síðustu tíu árum. Því er 

mikilvægt að forðast mikla sólargeislun. Sérstaklega er mikilvægt að vernda börn, unglinga 

og fólk sem brennur auðveldlega. Það ber að varast að vera úti í sólinni þegar hún er hæst á 

lofti, um miðjan dag. Sólvörn getur komið í veg fyrir sumar gerðir húðmeina en óljóst er 

hvort hún verndar gegn sortumeinum. Því ætti að forðast mjög langa dvöl í sólinni hverju 

sinni, jafnvel þótt sólvörn sé notuð. Einnig er rétt að láta fylgjast með fæðingarblettum, 

sérstaklega ef þeir eru stórir, með dökkum skellum eða ef lögun þeirra breytist. 

 Rannsóknir með það að markmiði að finna æxli af völdum vírusa sem sýkja fólk hafa 

verið frekar misheppnaðar. Aðeins fjórir vírusar hafa verið tengdir við krabbamein í 

mönnum. Þessir fjórir vírusar eru lifrarbólga B (lifrarkrabbamein), papilloma vírus 

(krabbamein í kynfærum), T frumu hvítblæði og eitlakrabbamein og Epstein-Barr 

(krabbamein í nefi og barkakýli). Allt að 10% krabbameina í Evrópu eru rakin til sýkinga af 

völdum veira og sýkla. Á Íslandi eru mikilvægustu sýkingarnar annars vegar af völdum 

vörtuveira (e. Human Papilloma Viruses) sem smitast við kynmök og valda krabbameini í 

leghálsi og hins vegar af völdum sýkilsins Helicobacter Pylori, sem veldur magakrabbameini. 

Vörtuveirur valda 235.000 dauðsföllum á ári sökum krabbameins í heiminum. 

Lifrarbólguveirur af stofnum B og C geta valdið lifrarkrabbameini, en sýkingar af þeirra 

völdum eru fátíðar á Norðurlöndunum. Loks tengjast ýmis blóðmein veirusýkingum, t.d. 

Hodgkins-sjúkdómur og hvítblæði. Teljast því meðferðir gegn sýkingum og bólusetningar til 

mikilvægra aðferða í baráttunni gegn krabbameinum. 

Atvinnutengd krabbameinsvaldandi efni og geislar valda a.m.k. 152.000 dauðsföllum á 

ári sökum krabbameins í heiminum. Algengustu atvinnutengdu krabbameinsvaldarnir eru 

sólargeislun, óbeinar reykingar, kristölluð kísilsýra, dísel útblástur, radon, viðarryk, bensen, 

asbest, formaldehýð, fjölhringja arómatísk vetniskolefni, króm, kadmíum og nikkel. Á 
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síðustu áratugum hefur dregið mjög úr því að fólk komist í tæri við þessi efni vegna öflugra 

forvarna á vinnustöðum, auk þess sem notkun sumra krabbameinsvaldandi efna á 

vinnustöðum hefur verið bönnuð. Á Norðurlöndum er talið að 1-3% krabbameina tengist 

atvinnu. Því er mikilvægt að spyrja vinnuveitanda hvort unnið sé með eða nálægt 

krabbameinsvaldandi efnum/geislum áður en starfinu er tekið. 

 Þar að auki ættu einstaklingar ekki láta taka ónauðsynlegar röntgenmyndir af sér. 

Konur ættu helst ekki að nota hormónalyf vegna einkenna tíðahvarfa, þar sem rannsóknir 

sýna að þau auki líkur á brjóstakrabbameini. Einnig geta sum lyf sem notuð eru í 

krabbameinsmeðferð, sérstaklega þau sem veikja ónæmiskerfið, valdið vexti á öðrum 

krabbameinsfrumum, eins og hvítblæði-, sarcoma- eða eitlafrumum (Laufey Tryggvadóttir, 

2007; World Health Organization, 2008; World Health Organization, 2009b). 

Þessi listi áhættuþátta er ekki tæmandi og alltaf er verið að rannsaka og finna fleiri 

áhættuþætti. En með því að fylgja leiðbeiningum varðandi þá áhættuþætti sem vitað er um er 

hægt að draga verulega úr krabbameinsáhættu, auk þess sem dregið er úr, í flestum tilvikum, 

hættu á að veikjast af öðrum sjúkdómum, svo sem hjarta- og æðasjúkdómum og sykursýki. 

Krabbameinsforvarnir þýða að hafa stjórn á eins mörgum áhættuþáttum og mögulegt er og 

fara í reglulegar læknisskoðanir til að greina krabbamein (ef það er) nógu snemma. 
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4 Nýrnakrabbamein 
Nýrnakrabbamein er hægt vaxandi krabbamein sem byrjar inni í líkamanum án augljósra ytri 

einkenna. Þar af leiðandi greinist krabbameinið oft seint, oft ekki fyrr en á 3. og 4. stigi. Þó 

að nýrnakrabbamein hafi fyrst verið tilkynnt árið 1826 þá hafa vísindamenn enn ekki komist 

að ástæðu þess. Árið 2006 var nýrna- og nýrnaskjóðukrabbamein 9. algengasta tilfellið af 

illkynja krabbameini (38.890 ný tilfelli) og 12. algengasta dauðsfall vegna krabbameins 

(12.840 dauðsföll) í Bandaríkjunum. Fyrir árið 2008 er metið að 54.390 manns muni greinast 

með nýrna- eða nýrnaskjóðukrabbamein og 13.010 munu deyja vegna þess. Áhættan á að 

þróa með sér krabbamein yfir ævina, byggt á nýgengi 2003-2005, er 1,38%. M.ö.o. það eru 

1,38% líkur á að greinast með nýrna- eða nýrnaskjóðukrabbamein einhvern tímann á 

lífsleiðinni. Flest tilfelli verða eftir 40 ára aldur en samt hefur sjúkdómurinn sést hjá börnum 

allt niður í sex mánaða gömul (Proleukin, 2009a; Ries LAG, Young JL, Keel GE, Eisner MP, 

Lin YD, Horner M-J (ritstjórar), 2007; National Cancer Institute, e.d.). 

Algengasta tegund nýrnakrabbameins hjá fullorðnum er nýrnafrumukrabbamein (e. 

renal cell carcinoma), það byrjar í nýrnaberki sem er sá líkamshluti sem síar blóð og 

framleiðir þvag. Fyrsta merki nýrnakrabbameins er oftast blóð í þvagi, en þá er þvagið 

ryðlitað til dökkrautt. Önnur einkenni nýrnakrabbameins geta verið: sársauki í síðunni sem 

hverfur ekki, þyngdartap, hiti og almennur slappleiki. Ef eitthvert þessara einkenna er til 

staðar ásamt einhverjum öðrum nýrnakrabbameins áhættuþáttum er mikilvægt að leita sér 

læknisaðstoðar (Proleukin, 2009a). 

Nýrnakrabbamein er vanalega greint með segulómun eða sónarskoðun. En stundum 

þarf að taka sýni til að skoða hvort það séu krabbameinsfrumur til staðar. Sýnataka er þegar 

lítið magn af vef er tekið og síðan skoðaður á tilraunastofu. Ef sýnið gefur til kynna 

nýrnakrabbamein þá er stig krabbameinsins metið til að ákveða bestu meðferðina. Stigum 

nýrnakrabbameins er skipt í fjögur stig, byggð á því hversu langt krabbameinið hefur dreift 

sér frá upphafsstað:  

1. Æxlið byrjar hjá nýrnaberki og er einskorðað við nýrað. Frumuklasinn getur stækkað 

en er ennþá staðbundinn á yfirborði nýrnavefsins. 

2. Æxlið hefur dreift sér um nýrnavefinn eða það getur einnig vaxið út fyrir hann. 

3. Æxlið hefur dreift sér út fyrir nýrað og getur farið í nýrnabláæð, meginbláæð og/eða 

aðliggjandi eitla. Vanalega er upphaflegi æxlismassinn u.þ.b. fimm sm að stærð. 
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4. Æxlið hefur dreift sér í aðra líkamshluta. Algengast er að krabbameinið dreifi sér til 

lungna (Proleukin, 2009b). 

Það sama á við um nýrnakrabbamein og önnur krabbamein að því fyrr sem það greinist því 

meiri líkur eru á meðferðaheldni. 

Fyrir byrjunarstig nýrnakrabbameins er algengasta meðferðin skurðaðgerð þar sem 

hluta af nýranu, eða allt, er fjarlægt. Þegar nýrnakrabbamein er komið á 3. eða 4. stig geta 

skurðaðgerðir orðið flóknar og lyfja-, hormóna- eða ónæmismeðferðir orðið nauðsynlegar í 

baráttunni við krabbameinið. Dreifing nýrnakrabbameins sýnir að 56% nýrna og 

nýrnaskjóðukrabbameinstilfella eru greind á meðan krabbameinið er staðbundið (1. stig), 

19% eru greind eftir að krabbameinið hefur dreift sér út í aðliggjandi eitla eða beint utan við 

upphaflega staðinn (2.stig), 20% eru greind eftir að krabbameinið hefur byrjað að dreifast (3. 

og 4. stig) og dreifing í 5% tilvika var óþekkt. Fimm ára lifunartími var 89,9% fyrir 1. stigs 

krabbamein, 61,3% fyrir 2. stigs krabbamein, 9,9% fyrir krabbamein á 3. og 4. stigi og 

35,5% fyrir krabbamein á óþekktu stigi. Þótt að notkun á kviðsjá hafi aukist, sem leiðir til 

þess að fleiri nýrnakrabbameinstilfelli eru greind þegar þau eru staðbundið eða búin að dreifa 

sér í eitla, þá hafa 3. og 4. stigs tilfellin ekki fækkað (Proleukin, 2009c; Ries LAG, Young JL, 

Keel GE, Eisner MP, Lin YD, Horner M-J (ritstjórar), 2007). 
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5 Meðferðarform 
Ef tíðni krabbameinstilfella eykst á komandi árum hvað er þá til bragðs að taka? Eins og áður 

hefur komið fram er hægt að koma í veg fyrir 40% allra dauðsfalla vegna krabbameins með 

viðeigandi forvörnum. Þar að auki væri hægt að minnka nýgengi krabbameins um þriðjung 

ef tilfellin væru greind nægilega snemma og viðeigandi meðferð hafin. Ástæða þess er sú að 

ef krabbamein er greint snemma, þegar æxlið er enn staðbundið, þá eru batahorfurnar mun 

betri en ef það hefur dreift sér um líkamann. Skimanir fyrir ákveðnum 

krabbameinstegundum hafa reynst vel í að greina krabbamein snemma, til dæmis 

leghálsstrok fyrir leghálskrabbamein og brjóstamyndataka fyrir brjóstakrabbamein. 

Önnur leið til að greina krabbamein snemma er að fara reglulega í læknisskoðun. Með 

læknisskoðun er leitað að byrjunareinkennum um einhvern þögulan sjúkdóm, þar með talið 

krabbamein. Því er mikilvægt að fara í læknisskoðun á meðan heilsan er góð en ekki bíða þar 

til að einkenni finnast. Það er góð ástæða fyrir því að hunsa ekki einkenni af því að þau valda 

ekki sársauka – akkúrat núna – því krabbamein eru oft ekki sársaukafull á byrjunarstigum. 

Aðaláherslan í reglulegri læknisskoðun er háð aldri, skertu ónæmiskerfi og kyni en ef 

ákveðin einkenni, ótti eða líkur eru til staðar geta læknar framkvæmt skipulagðar skoðanir. 

Eftirfarandi er listi af skipulögðum krabbameinsskoðunum sem læknar ráðleggja sjúklingum 

sínum að fara í með regulegu millibili til að greina sjúkdóminn á byrjunarstigi (Kidney 

Cancer Association, 2009; World Health Organization, 2009a). 

Brjóstakrabbamein. Það eru þrjú skref til að tryggja greiningu 

brjóstakrabbameins snemma. a. Brjóstamyndataka, ef gerð rétt og rétt túlkuð 

getur hún greint brjóstaæxli allt að tveim árum áður en hægt er að finna fyrir 

því. b. Sjálfsskoðun á eigin brjóstum mánaðarlega. c. Árleg brjóstaskoðun í 

venjulegri læknisskoðun. 

Leg- og leghálskrabbamein. Konur ættu að fara í leghálsskoðun og 

leghálsstroku einu sinni á ári. 

Ristils- og endaþarmskrabbamein. Þrjú próf geta greint hvort um illkynja 

vöxt er að ræða. a. Hægðaprufa. b. Árleg skoðun endaþarms. c. 

Ristilspeglun á 3-5 ára fresti frá 50 ára aldri. 

Blöðruhálskrabbamein. Karlmenn ættu að fara í 

blöðruhálskrabbameinsskoðun í venjulegri læknisskoðun. 
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Húðkrabbamein. Læknir á að skoða húðina vandlega í hverri læknisskoðun. 

Einnig er hægt að gera það sjálfur og er þá leitað eftir breytingu á stærð, 

áferð, lit og hvort útjaðrar hafa orðið óreglulegir (World Health 

Organization, 2009c). 

Það er eðlilegt að vera hræddur og finna fyrir kvíða ef maður greinist með krabbamein. 

En sannleikurinn er sá að mörg illkynja mein má annað hvort lækna eða hafa stjórn á í mörg 

ár. Það eru milljónir manna sem hafa fengið krabbamein sem eru nú að lifa virku og eðlilegu 

lífi. Fyrir algengustu krabbameinstegundirnar (eins og brjósta-, legháls-, ristil- og 

endaþarmskrabbamein) eru batahorfur góðar ef þau eru greind snemma og meðhöndluð 

samkvæmt bestu meðferð. En því miður á það ekki við um allar tegundir krabbameina. 

Nýrnakrabbamein greinist oft frekar seint (á 3. og 4. stigi) og þá er ekki alltaf til meðferð til 

að lækna sjúklinga heldur fá þeir meðferð sem heldur aftur af vexti og skiptingu 

krabbameinsfrumnanna til að auka lífsgæði og lengja ævi sjúklinga (Ries LAG, Young JL, 

Keel GE, Eisner MP, Lin YD, Horner M-J (ritstjórar), 2007). 

Helstu læknisaðferðir krabbameins eru skurðaðgerð, geisla- og lyfjameðferð. 

Skurðaðgerð er álitin besta meðferðin fyrir krabbamein sérstaklega ef æxlið er lítið og 

krabbameinsfrumurnar hafa ekki dreift sér. Með skurðaðgerð er allt æxlið fjarlægt eða eins 

mikið af því og hægt er. Ef aðeins örfáar krabbameinsfrumur verða eftir geta þær vaxið í nýtt 

æxli og þess vegna er fjarlægður stór hluti vefja aukalega í skurðaðgerðum. Ef ekki tekst að 

fjarlægja allar æxlisfrumur með skurðaðgerð eða ef þær hafa dreift sér þá er geisla- eða 

lyfjameðferð hafin til að drepa þær krabbameinsfrumur sem eftir eru. Gallinn við lyfja- og 

geislameðferðir er sá að þessi sterku lyf ráðast ekki einungis á krabbameinsfrumur heldur 

líka heilbrigðar frumur og þess vegna verða sjúklingar oft mjög veikir. Þrátt fyrir framfarir í 

skurðaðgerðum og þróun á nýjum krabbameinslyfjum þá eru krabbameinsmeðferðir í dag 

ekki mikið betri en áður, sem sést á meira eða minna óbreyttri dauðsfallstíðni fyrir flest 

krabbamein. Því er sífellt verið að prófa nýjar leiðir í krabbameinsmeðferðum (Jón 

Gunnlaugur Jónasson og Laufey Tryggvadóttir (ritstjórar), 2008, bls. 100; Proleukin, 2009c). 

 Ónæmismeðferð, nýleg aðferð til meðferðar á krabbameini, virðist lofa góðu. Hún nýtir 

ónæmiskerfi líkamans til að berjast gegn krabbameininu og/eða til að vernda ónæmiskerfið 

fyrir einhverjum af hliðarverkunum vegna meðferða. Kostur þessarar meðferðar er að hún 

ræðst einungis á krabbameinsfrumurnar og lætur heilbrigðar frumur í friði. Líffræðileg 

meðferð er einnig tiltölulega ný. Sjúklingar fá efni/lyf eins og Interferon, Interleukin 2 og 

nokkrar tegundir af örvandi þáttum, sem allt eykur varnir líkamans. Ein nýjasta meðferð 

vissra krabbameinstegunda eru svokölluð krabbameinsbælandi lyf (e. anticancer drug) sem 
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eyða blóðframboði til æxlisins í staðinn fyrir að ráðast beint á æxlið. Genarannsóknir skipta 

máli í krabbameinsbaráttunni. Nú þegar er búið að finna fjölmörg gen sem bera ábyrgð á 

vissum tegundum krabbameina og enn er verið að rannsaka fleiri. Af því leiðir að hægt sé að 

spá fyrir hverjir beri með sér krabbameinsgen og þá er hægt að hefja krabbameinsskimun hjá 

þeim einstaklingum og hefja viðeigandi meðferð nægilega snemma ef krabbamein hefur 

myndast (Cancer Research UK, 2009a; Cancer Research UK, 2009c). 
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6 Almenn lýsing lyfja 
Lyf hafa komið að góðum notum við að bæta heilsu og líðan fólks. Þróun ákveðinna lyfja 

upp úr seinni hluta síðustu aldar gerði það að verkum að fólk varð heilsuhraustara, legum og 

aðgerðum á sjúkrahúsum fækkaði og heilbrigðiskostnaður minnkaði (Lyfjatíðindi, 2007). 

6.1 Sutent 

Krabbameinslyfið Sutent (virka efnið kallast sunitinib) er notað í baráttunni við 

nýrnakrabbamein á háu stigi og einnig við meðferð á GIST (e. gastrointestinal stromal 

tumor), sem er sjaldgæft maga-, garna- eða vélindakrabbamein. Sutent er ein tegund lyfja 

sem kallast multi-kinase inhibitors og er krabbameinsbælandi lyf. Sutent getur hægt á eða 

stoppað vöxt ákveðna krabbameinstegunda t.d. nýrnafrumukrabba. Sutent virkar á tvö 

grundvallarferli sem valda því að æxli vaxa og dreifa sér. Þessi ferli kallast skipting og 

dreifing (e. angiogenesis). Skipting er þegar fruma skiptir sér og býr til tvær frumur þar sem 

áður var ein. Eins og aðrar frumur líkamans þá skipta krabbameinsfrumur sér líka, 

meginmunurinn er að krabbameinsfrumur skipta sér oftar en þær ættu að gera og mynda að 

lokum æxli. Sutent getur hjálpað til við að hægja á þessu ferli. Dreifing er þegar nýir 

blóðvökvar myndast. Þessi nýi blóðvökvi gefur æxlum næringu og súrefni sem þau þurfa til 

að vaxa. Sutent getur hjálpað til við að stoppa þetta ferli. Án þessara tveggja ferla getur æxlið 

ekki vaxið (Sutent, 2009a). 

Sutent meðferðarferlið er allt í allt sex vikur, fjórar vikur (28 dagar) þar sem sjúklingar 

taka Sutent og tvær vikur (14 dagar) þar sem sjúklingar eru í hvíld frá Sutent. Sjúklingar 

endurtaka þetta ferli eins lengi og þarf og svo lengi sem Sutent virkar. Sutent er í töfluformi 

og ein tafla er tekin á dag, því myndast enginn sjúkrahúskostnaður með Sutent meðferð. 

Annar kostur Sutent meðferðar er að hún veldur ekki miklum aukaverkunum og sjúklingar 

missa ekki neitt úr vinnu á meðan á meðferð stendur. Eftir tvær meðferðir er hægt að sjá 

hvort Sutent sé að virka sem skyldi en samkvæmt klínískri rannsókn fyrir Sutent er 

meðalmeðferðartíminn sex mánuðir sem jafngildir fjórum meðferðarferlum (Robert, o.fl., 

2007; Sutent, 2009a). 
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Mynd 1: Meðferðarferli Sutent 

Ókostir allra lyfjameðferða eru aukaverkanir og er Sutent meðferðin ekki alveg 

undanskilin því. Aukaverkanir vegna Sutent meðferðar eru vanalega lítilvægar og hægt að 

hafa stjórn á en sumar aukaverkanir geta verið alvarlegar. Eftirfarandi aukaverkanir eru 

algengar: 

• Yfirlíðatilfinning (30%) og almennur slappleiki (20%) 

• Niðurgangur (25%), ógleði, meltingarvandamál og minnkuð matarlyst 

• Húð- og hárbreytingar (30%), sár í munni (14%) og skert bragðskyn (30%) 

• Óstöðugleiki á skjaldkirtilshormónum (30%) 

• Útbrot á höndum og fótum (14%) 

• Hækkun á blóðþrýstingi og hægari hjartsláttur 

• Tímabundin lækkun á rauðum frumum (sem veldur aukinni sýkingarhættu, þreytu og 

að sjúklingurinn merst auðveldlega) 

Eftirfarandi aukaverkanir eru óalgengar: 

• Breyting á háralit 

• Offramleiðsla tárakirtla 

• Blóðnasir 

Eftirfarandi aukaverkanir eru sjaldgæfar: 

• Flog (minna en 1%) 

• Hjartavandamál 

• Maga- eða skeifugarnasár eða blæðing frá æxli 

• Blóðtappar (Cancer Research UK, 2008b). 
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Þessi listi segir samt ekki til um aukaverkanir hvers og eins, sumir fá einungis eina eða 

tvær en sumir allar. Aukaverkun getur orðið verri þegar á líður meðferðina eða fleiri 

aukaverkanir þróast, en þetta er háð hversu oft sjúklingur hefur fengið lyfið áður, almennri 

heilsu hans, stærð skammtarins og öðrum lyfjum sem hann tekur. Viðkomandi læknir getur 

minnkað Sutent skammtinn eða hætt meðferð ef aukaverkanir verða of miklar. Vert er að 

nefna að Sutent er frekar nýtt lyf (samþykkt af Food and Drug Administration í janúar 2006) 

og því er ekki vitað með vissu um allar aukaverkanir og hversu alvarlegar þær eru. 

Samkvæmt lítilli rannsókn þjáðust 15% sjúklinga af hjartabilun eftir að þeir tóku Sutent sem 

er hærri tíðni heldur en í niðurstöðum klínísku rannsóknarinnar fyrir Sutent en hún sýndi 

aðeins 8%. Taka verður tillit til þess að þessi rannsókn var með mjög lítið úrtak og því ekki 

hægt að treysta henni að fullu en hún gæti verið að gefa til kynna að raunveruleg tíðni 

hjartabilana sé ennþá hærri en áður var haldið. Annar ókostur Sutent meðferðar er kostnaður 

þess en það er eitt dýrasta lyf sem fæst á markaðnum. Læknar og fleiri hafa gagnrýnt þennan 

háa kostnað lyfsins sérstaklega þar sem það læknar ekki krabbameinið heldur lengir einungis 

lífið (Aaron Smith, 2008; U.S. Food and Drug Administration, 2006). 

6.2 Interleukin 2 

Interleukin 2 (IL-2) er notað til meðferðar við nýrnakrabbameini á háu stigi og 

húðkrabbameini. Einnig er verið að skoða virkni þess á aðrar tegundir krabbameina sem og á 

HIV. Interleukin 2 er prótín sem myndast í líkamanum sem partur af ónæmiskerfinu. Prótínið 

virkar beint á krabbameinsfrumur með því að hafa áhrif á hvernig þær vaxa og skipta sér. 

Það örvar ónæmiskerfið með því að auka vöxt drápsfrumna og annarra frumna sem ráðast á 

krabbamein. Prótínið hvetur einnig krabbameinsfrumur til að senda frá sér efni sem dregur 

að sér ónæmisfrumur svo líklegra er að þær ráðist á krabbameinsfrumurnar og ráði örlögum 

þeirra. Hægt er að búa til prótínið á rannsóknarstofum og kallast það þá aldesleukin. Heiti 

þess á markaði er Proleukin þar sem Interleukin 2 er virka efnið (Cancer Research UK, 

2008a). 

Meðferðarferli IL-2 er 15 mínútna meðferð gefin í æð á átta klukkustunda fresti í fimm 

daga eftir það kemur níu daga hvíldartími að honum loknum eru aðrir fimm dagar þar sem 

lyfjagjöf er haldið áfram. Hámarksskammtar á einu meðferðarferli eru 28 skammtar en 

sjúklingar taka aðeins það sem er þolanlegt fyrir hvern og einn. Miðgildi skammta í klínískri 

rannsókn fyrir IL-2 voru 20 skammtar. Viðbrögð sjúklinga við meðferðinni eru metin u.þ.b. 

4-8 vikum eftir fyrsta meðferðarferli. Sjúklingar við góða heilsu hafa meiri líkur á að 

bregðast vel við meðferðinni þannig að æxli getur minnkað. Sjúklingar fara einungis í aðra 
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meðferð ef æxlið hefur minnkað eftir þá fyrri. Nýrnakrabbameinssjúklingar fara að meðaltali 

í tvær meðferðir samkvæmt klínískri rannsókn á IL-2. Hvíldartími upp á a.m.k. sjö vikur ætti 

að vera á milli meðferða (RxList, 2009c). 

 
Mynd 2: Meðferðarferli Interleukin-2 

Aukaverkanir vegna IL-2 meðferðar eru þónokkrar og geta verið alvarlegar. Vegna 

þessi hve erfiðar og alvarlegar þessar aukaverkanir geta verið liggja sjúklingar inni á spítala á 

meðan á meðferð stendur þar sem þeir hafa aðgang að heilbrigðisstarfsfólki dag og nótt. 

Eftirfarandi aukaverkanir eru ekki alvarlegar en eiga sér stað hjá meira en 10% sjúklinga: 

• Hrollur og hiti 

• Sýkingar 

• Sársauki 

• Magabólgur, þaninn kviður og kviðverkir 

• Hjarta- og æðavandamál (s.s. hækkun á blóðþrýsting) 

• Lystarstol, ógleði, uppköst og niðurgangur 

• Breytingar á blóðmynd 

• Efnaskipta- og næringarvandamál 

• Óróleiki 

• Öndunarfæravandamál 

• Húðvandamál 

• Þvagfæravandamál 

Eftirfarandi aukaverkanir eru lífshættulegar: 

• Hiti og óróleiki 

• Sýkingar 

• Blóðeitrun 

• Hjarta- og æðavandamál 

• Niðurgangur og uppköst 

• Breyting á blóðmynd 

• Efnaskipta- og næringarvandamál 

• Öndunarfæravandamál 
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• Háræðaleki (e. capillary leak syndrome) 

Vert er að nefna að flestar aukaverkanir eru einstaklingsbundar og ganga oftast til baka 

2-3 dögum eftir að meðferð er hætt. Þrátt fyrir það var tíðni dauðsfalla vegna lyfsins 4% í 

klínísku rannsókninni fyrir IL-2. Og sýndi rannsóknin að það sé jákvætt samband á milli 

magns lyfja sem sjúklingur fær og aukaverkana. Þar sem IL-2 meðferð virkar best í stórum 

skammti þá á að gera hlé á lyfjagjöf eða hætta alfarið meðferð ef sjúklingur þolir illa 

meðferðina frekar en að minnka skammtinn. Það eru þó ekki allir sjúklingar sem fá 

fullkominn eða langvarandi bata eftir IL-2 meðferð en þeir sem fengu viðbrögð við 

meðferðinni hafa viðhaldið bata allt upp í áratug eftir meðferð (Proleukin, 2009e; RxList, 

2009c). 

6.3 Samanburður 

Meðferðarmöguleikar sjúklinga með nýrnafrumukrabbamein sem hefur dreift sér eru 

takmarkaðir því að lyfja- og geislameðferðir virka ekki alltaf sem skyldi. Þegar þær 

meðferðir virka ekki koma tvær annars konar meðferðir til greina, svokölluð cytokine lyf 

(Interferon alpha og Interleukin 2) og multi-kinase inhibitor lyf (Sutent). IL-2 veitir 

nýrnakrabbameinssjúklingum möguleikann á því að læknast af krabbameininu en það eru 

einungis 15% sjúklingar sem bregðast við þessari meðferð. Fyrir þá sjúklinga sem bregðast 

ekki við IL-2 meðferð eða þola illa meðferðina er annar möguleiki, Sutent, þar sem 

viðbragðstíðnin er mikið hærri eða að meðaltali 35%. En taka verður fram að Sutent 

meðferðin læknar ekki krabbameinið heldur lengir aðeins lífið og gerir það bærilegra en ella 

(Proleukin, 2009e; Sutent, 2009b). 
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7 Kostnaðarvirknigreining 
Með kostnaðarvirknigreiningu (e. cost-effectiveness analysis) er mældur árangur og 

kostnaður ákveðins verkefnis fram yfir árangur og kostnað annars verkefnis eða núverandi 

ástands. Með því er hægt að komast að niðurstöðu hvort að nýja verkefnið sé betra en það 

gamla og hjálpar það til við ákvörðunartöku. Annar möguleiki er að gera kostnaðar og 

ábatagreiningu en þá er allur ábati mældur í krónutölu og allur kostnaður í krónutölu dreginn 

frá og ef útkoman er jákvæð ætti að framkvæma verkefnið en ef útkoman er neikvæð þá ætti 

ekki að gera það. Kostnaðarvirknigreining er oft gerð í stað kostnaðar og ábatagreiningar 

sérstaklega þegar um er að ræða heilbrigðisverkefni. Kostur kostnaðarvirknigreiningar fram 

yfir kostnaðar og ábatagreiningu er sá að hægt er að komast framhjá ákveðnum skilyrðum. 

T.d. eiga margir erfitt með að verðleggja mannslíf í krónutölum en með 

kostnaðarvirknigreiningu er hægt að komast hjá því (Boardman, Greenberg, Vining og 

Weimer, 2006, bls. 463). 

7.1 Kostnaðarvirknigreining á IL-2 

Hér verður ritgerðarspurningunni svarað. Fyrst verður skoðuð aukning og minnkun á 

kostnaði við upptöku lyfsins IL-2 í stað Sutent á Íslandi. Þar á eftir verður reiknað hversu 

mörgum lífárum báðar meðferðirnar bjarga, kostnaðarvirknihlutfall reiknað og 

næmnigreining framkvæmd. 

7.1.1 Kostnaðargreining 
Þar sem Sutent er í töfluformi og krefst ekki sjúkrahúsvistar er framleiðslutap vegna 

sjúkrahúsvistar núll krónur. En með IL-2 meðferð þurfa sjúklingar að liggja inná spítala í tíu 

daga fyrir hverja meðferð sem er einn vinnumánuður fyrir tvö meðferðarferli. 

Framleiðslutapið verður þá meðalmánaðarlaun og launatengd gjöld sem eru 20% af launum. 

Meðalmánaðarlaun árið 2008 fyrir karla voru 352.000 kr og 279.000 kr fyrir konur og 

fengust af vef Hagstofunnar og launatengd gjöld voru fengin samkvæmt ársreikningum 

nokkurra fyrirtækja. Aukning framleiðslutaps vegna sjúkrahúslegu er þá 422.400 kr fyrir 

karla og 334.800 kr fyrir konur eða að meðaltali 378.650 kr (BÍSN, 2007; Byggðastofnun, 

2009; Heilbrigðisstofnin Blönduósi, 2008; Orkuveita Reykjavíkur, 2009). 

Kostnaður IL-2 meðferðar er tvískiptur. Í fyrsta lagi er lyfjakostnaðurinn og í öðru lagi 

er sjúkrahúslegukostnaðurinn. Lyfjakostnaður IL-2 var fundinn í gegnum Kela (sem er 
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nokkurs konar trygginga- og velferðarstofnun í Finnlandi) og var €247,60 fyrir hvern 

skammt. Miðað er við gengi evrunnar þann 13.apríl 2009 sem var 167,78 kr samkvæmt 

Seðlabanka Íslands. Meðaltalsskammtar af IL-2 á hverja meðferð eru 20 skammtar. Með því 

að margfalda lyfjakostnaðinn við gengi evrunnar og meðaltalsskammta af IL-2 fæst 

heildarlyfjakostnaður meðferðarinnar sem er 830.847 kr. Samkvæmt Helgu Hrefnu 

Bjarnadóttur frá hag- og upplýsingasviði Landspítalans er sjúkrahúslegukostnaður 

krabbameinssviða fyrir sólarhringinn 67.566 kr en inni í þeirri tölu er 10.000 kr 

krabbameinslyfjakostnaður sem er dreginn frá. Sjúklingur liggur í tíu daga á spítala á meðan 

á meðferð stendur svo að heildarsjúkrahúslegukostnaður vegna IL-2 meðferðar er 57.566 * 

10 = 575.660 kr. Kostnaður IL-2 meðferðar er þá samtals (830.847 + 575.660) * 2 = 

2.813.013 kr fyrir tvær meðferðir. Kostnaður Sutent meðferðar er einungis lyfjakostnaðurinn 

sem er 964.763 kr á meðferð samkvæmt Ásgerði Sverrisdóttur krabbameinslækni á 

Landspítalanum og eru meðaltalsmeðferðir fjórar, sem gerir heildarlyfjakostnaðinn 

3.859.052 kr. Minnkun kostnaðar við upptöku IL-2 meðferðar í stað Sutent meðferðar er þá 

3.859.052 – 2.813.013 = 1.046.039 kr. 

Með því að draga aukningu framleiðslutaps vegna sjúkrahúslegu við upptöku IL-2 

meðferðar frá minnkun kostnaðar við upptöku IL-2 meðferðar fæst minnkun 

heildarkostnaðar við upptöku IL-2 meðferðar. Fyrir karla er minnkun kostnaðar við upptöku 

IL-2 meðferðar 623.639 kr en 711.239 kr fyrir konur sem gera 667.439 kr að meðaltali. Í 

töflu 1 má sjá kostnaðaraukningu og minnkun vegna upptöku IL-2 meðferðar. 

 Karlar Konur Meðaltal 

Kostnaður IL-2 meðferðar 2.813.013 2.813.013 2.813.013 

Kostnaður Sutent meðferðar 3.859.052 3.859.052 3.859.052 

Framleiðslutap með IL-2 v/ sjúkrahúslegu 422.400 334.800 378.600 

Framleiðslutap með Sutent v/ sjúkrahúslegu 0 0 0 

Minnkun kostnaðar við upptöku IL-2 meðferðar 1.046.039 1.046.039 1.046.039 

Aukning framleiðslutaps v/ sjúkrahúslegu við 

upptöku IL-2 meðferðar 

422.400 334.800 378.600 

Minnkun heildarkostnaðar við upptöku IL-2 

meðferðar 

623.639 711.239 667.439 

Tafla 1: Kostnaðargreining vegna upptöku IL-2 meðferðar 
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7.1.2 Virknigreining 
Samkvæmt grein í tímaritinu the New England Journal of Medicine getur Sutent meðferð 

lengt líf að meðaltali 35% sjúklinga um 11 mánuði að miðgildi. Lífár sem fást með Sutent 

meðferð eru þá 35% * 11/12 = 0,32. IL-2 meðferð lengir líf 7% sjúklinga að miðgildi um 

1,67 ár og læknar 8% sjúklinga að miðgildi um 6,7 ár samkvæmt heimasíðunni rxlist. Lífár 

sem fást með IL-2 meðferð eru 7% * 1,67 + 8% * 6,7 = 0,60. Aukalífár sem fæst með IL-2 

meðferð í stað Sutent meðferðar eru 0,60 – 0,32 = 0,28 (RxList, 2009c; Robert J. Motzer, 

Thomas E. Hutson, Pharm. D., Piotr Tomczak, M. Dror Michaelson, Ronald M. Bukowski, 

o.fl., 2007). 

7.1.3 Kostnaðarvirknihlutfall 
Þar sem að kostnaðarvirknigreining setur ekki krónuvirði á ábatann þá er kostnaðurinn og 

ábatinn ekki í sömu mælieinungu, kostnaðurinn í krónum en ábatinn í lífárum. Þar af leiðandi 

er það ómögulegt að finna nettó samfélagslega ábatann. Lausn þessa vandamáls er að reikna 

hlutfall þessara tveggja stærða, sem síðan er hægt að nota til að taka ákvarðanir milli tveggja 

eða fleiri verkefna. Kostnaðarvirknihlutfall (e. cost-effectiveness ratio): 

KV SI= (KI – KS)/(V I – VS) 

Þar sem KI er kostnaður vegna IL-2, KS er kostnaður vegna Sutents, VI er virkni IL-2 og VS 

er virkni Sutent. KVSI = -623.639/0,28 = -2.233.930 kr fyrir hvert lífár fyrir karla. KVSI = -

711.239/0,28 = -2.547.721 kr fyrir hvert lífár fyrir konur. KVSI = -667.439/0,28 = -2.390.826 

kr fyrir hvert lífár að meðaltali. Hlutfallið eitt og sér segir ekki til um hvort viðeigandi 

verkefni sé skilvirkt. Heldur gefur það til kynna að það eigi að framkvæma verkefnið frekar 

en önnur verkefni sem bjarga jafnmörgum mannslífum en kosta meira. Samkvæmt 

hlutfallinu minnkar kostnaður samfélagsins ef byrjað er á notkun IL-2 lyfsins í stað Sutents 

sem og fleiri lífár bjargast (Boardman et.al., 2006, bls. 464). 
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8 Næmnigreining 
Tilgangur næmnigreiningar er að viðurkenna óvissuþætti í greiningu. Hún á að sýna hversu 

viðkvæm niðurstaða greiningarinnar er fyrir breyttum forsendum. Ef formerki 

niðurstöðunnar breytist ekki þegar forsendum er breytt þá er niðurstaða greiningarinnar 

áreiðanleg. Hér verður notast við bestu og verstu niðurstöðu (e. best case, worst case) til að 

sjá breytingu á niðurstöðu greiningarinnar ef að auka lífár sem fást með Sutent og Interleukin 

2 er breytt til versta og besta vegs. Niðurstöður næmnigreiningarinnar má sjá í töflu 2 

(Boardman et.al., 2006, bls. 175). 

Lífárum sem bjargað er með IL-2 eru frá sjö mánuðum (7/12 = 0,58 lífár) til 131 

mánaða (131/12 = 10,92 lífár) með miðgildi 80 mánuðir (80/12 = 6,67 lífár). Lífár sem eru 

lengd með IL-2 eru frá þremur mánuðum (3/12 = 0,25 lífár) til 126 mánaða (126/12 = 10,50 

lífár) með miðgildi 20 mánuðir (20/12 = 1,67 lífár). Lífár sem eru lengd með Sutent eru frá 

tíu mánuðum (10/12 = 0,83 lífár) til 12 mánaða (12/12 = 1 lífár) með 11 mánuði að miðgildi 

(11/12 = 0,92 lífár). 

Ef öllu er breytt til versta vegar, þar sem 0,58 lífárum er bjargað með IL-2, 0,25 lífár 

eru lengd með IL-2 og 0,83 lífár eru lengd með Sutent, þá veitir Sutent fleiri auka lífár eða 

0,29 (0,83 * 35%) á meðan að IL-2 veitir einungis 0,06 (0,58 * 7% + 0,25 * 8%) lífár. Þá 

tapast 0,23 (0,06 – 0,29) lífár með upptöku lyfsins IL-2. Kostnaðarvirknihlutfallið verður þá 

-667.439/-0,23 = 2.891.432 kr fyrir hvert lífár að meðaltali. Aftur á móti þarf einungis að 

færa mánuði sem bjargast og lengjast með IL-2 aðeins upp til að Sutent og IL-2 virki jafnvel. 

Eða í 2,08 lífár (25 mánuðir) sem bjargast með IL-2 og 1,83 lífár (22 mánuðir) sem lengjast 

með IL-2, þá veitir IL-2 einnig 0,29 (2,08 * 7% + 1,83 * 8%) lífár. 

Ef öllu er breytt til besta vegs, þar sem 10,92 lífárum er bjargað með IL-2, 10,50 lífár 

eru lengd með IL-2 og 1,00 lífár eru lengd með Sutent, þá veitir IL-2 mun fleiri lífár en 

Sutent, þ.e. IL-2 veitir 1,60 lífár (10,92 * 7% + 10,50 * 8%) en Sutent einungis 0,35 (1,00 * 

35%). Þá fást 1,25 aukalífár (1,60 – 0,35) með upptöku lyfsins IL-2. 

Kostnaðarvirknihlutfallið verður þá -667.439/1,25 =  -532.177 kr fyrir hvert lífár að 

meðaltali. 
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 Versta 
niðurstaða 

Jöfn 
niðurstaða 

Niðurstaða 
með miðgildi 

Besta 
niðurstaða 

Lífár sem er bjargað með IL-2 0,58 2,08 6,67 10,92 

Hlutfall þeirra sem læknast með IL-
2 

7% 7% 7% 7% 

Lífár sem eru lengd með  IL-2 0,25 1,83 1,67 10,50 

Hlutfall þeirra sem lengja lífið með 
IL-2 

8% 8% 8% 8% 

Lífár sem eru lengd með Sutent 0,83 0,83 0,92 1,00 

Hlutfall þeirra sem lengja lífið með 
Sutent 

35% 35% 35% 35% 

Lífárum bjargað með Sutent 0,29 0,29 0,32 0,35 

Lífárum bjargað með IL-2 0,06 0,29 0,60 1,60 

Lífár sem bjargast (+)/tapast (-) með 
upptöku IL-2 

-0,23 0,00 0,28 1,25 

Kostnaðarvirknihlutfall 2.891.432 - -2.390.826 -532.177 

Tafla 2: Næmnigreining á lífárum 
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9 Lokaorð 
Ísland hefur hæstu tíðnina af nýrnakrabbameini fyrir bæði karla og konur af öllum 

Norðurlöndunum og tíðni þess hefur aukist stöðugt síðan 1958-1962. Tíðni 

nýrnakrabbameins á Norðurlöndunum er spáð minnkandi nema á Íslandi þar sem bæði tíðni 

fyrir karla og konur er spáð vægri hækkun (Bjørn Møller, Harald Fekjær, Timo Hakulinen, 

Laufey Tryggvadóttir, Hans. H Storm, Mats Talbäck og Tor Haldorsen, 2002). 

Það er ljóst að á næstkomandi árum er spáð aukningu á nýrnakrabbameini og þar 

verður að koma með krók á móti bragði. Niðurstöður greiningarinnar benda til þess að það sé 

þjóðhagslega hagkvæmt að hefja notkun á nýrnakrabbameinslyfinu Interleukin 2 á Íslandi 

þar sem að bæði kostnaður lækkar og fjöldi lífára aukast. Með upptöku IL-2 á Íslandi er hægt 

að spara 2.390.826 kr fyrir hvert auka lífár sem fæst með IL-2 meðferð að meðaltali. Hins 

vegar er nauðsynlegt að nota önnur lyf fyrir þá sem ekki fá lækningu með IL-2 því það eru 

einungis 15% sem læknast. Það sem mælir á móti Sutent er hversu kostnaðarsamt það er fyrir 

þjóðfélagið því það gefur aðeins 35% sjúklinga lengra og betra líf. Það væri hins vegar 

áhugavert að skoða hvort það séu til einhver önnur lyf á markaði en Sutent sem gæfu betri 

virkni og væru ekki eins kostnaðarsöm. 

Áhugavert væri að endurtaka þessa greiningu þegar í ljós kemur full virkni IL-2 á aðra 

sjúkdóma en nýrnakrabbamein þar með talinn HIV. Væri þá líklegt að ábatinn af notkun 

lyfsins á Íslandi yrði jafnvel enn meiri en niðurstöður sína fram á í þessari ritgerð. 



 29 

10 Heimildaskrá 
Aaron Smith. (2008). Pfizer drug linked to higher heart failure rate. Sótt 25. mars, 2009, af 

http://money.cnn.com/2008/02/12/news/companies/sutent/index.htm 

BÍSN. (2007). Ársreikningur 2006. Sótt 29. apríl 2009 af http://www.bisn.is/files/2006.pdf. 

Byggðastofnun. (2009). Ársreikningur 2008. Sótt 29. apríl, 2009, af 

https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=31590

7&messageId=376931. 

Bjørn Møller, Harald Fekjær, Timo Hakulinen, Laufey Tryggvadóttir, Hans. H Storm, Mats 

Talbäck og Tor Haldorsen. (2002). Prediction of cancer incidence in the Nordic 

countries up to the year 2020. European Journal of Cancer Prevention. Sótt 29. 

nóvember, 2008, af http://www.ancr.nu/projects/ejcpvol11s1secure.pdf 

Boardman, A. E., Greenberg, D.H., Vining, A. R. og Weimer, D. L. (2006). Cost-Benefit 

Analysis: Concepts and Practice. New Jersey: Prentice Hall, 3. útgáfa. 

Cancer Research UK. (2008a). Aldesleukin or IL-2. Sótt 20. janúar, 2009, af 

http://www.cancerhelp.org.uk/help/default.asp?page=5350 

Cancer Research UK. (2009a). Early stage kidney cancer. Sótt 5. maí, 2009, af 

http://www.cancerhelp.org.uk/help/default.asp?page=4043 

Cancer Research UK. (2008b). Sunitinib (Sutent). Sótt 1. apríl, 2009, af 

http://www.cancerhelp.org.uk/help/default.asp?page=31227 

Cancer Research UK. (2009b). What causes cancer? Sótt 5. maí, 2009, af 

http://www.cancerhelp.org.uk/help/default.asp?page=119  

Cancer Research UK. (2009c). What’s new in kidney cancer. Sótt 5. maí, 2009, af 

http://www.cancerhelp.org.uk/help/default.asp?page=5511 

Cancer Research UK. (2008c). Why don’t we all get cancer? Sótt 5. maí, 2009, af 

http://www.cancerhelp.org.uk/help/default.asp?page=122 

European Commission. (e.d.). Cancer. Sótt 11. febrúar, 2009, af 

http://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/diseases/cancer_en.htm 

Hagstofa Íslands. (e.d.). Regluleg laun á almennum vinnumarkaði eftir starfsstétt og kyni 

1998-2008. Sótt 4. febrúar, 2009, af 

http://hagstofan.is/?PageID=634&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=VIN02010%26ti=

Regluleg+laun+%E1+almennum+vinnumarka%F0i+eftir+starfsst%E9tt+og+kyni+199



 30 

8%2D2008%26path=../Database/vinnumarkadur/fulllaun/%26lang=3%26units=Þúsund

ir%20króna 

Heilbrigðisstofnunin Blönduósi. (2008). Ársreikningur 2007. Sótt 29. apríl, 2009, af 

http://www.hsb.is/files/61/20080305132021647.pdf. 

Institut Jules Bordet. (2005). The History of Cancer. Sótt 5. maí, 2009, af 

http://www.bordet.be/en/presentation/history/cancer_e/cancer1.htm 

Jón Gunnlaugur Jónasson og Laufey Tryggvadóttir (ritstjórar). (2008). Krabbamein á Íslandi 

– Upplýsingar úr Krabbameinsskrá fyrir tímabilið1957-2006. Krabbameinsfélagið, 

Reykjavík. 

Kela. (2009). Medicinal Products Database. Sótt 10. janúar, 2009, af 

http://asiakas.kela.fi/laakekys_app/LaakekysApplication 

Kidney Cancer Association. (2009). About Kidney Cancer. Sótt 5. maí, 2009, af 

http://www.kidneycancer.org/knowledge/learn/about-kidney-cancer 

Krabbameinsskrá Krabbameinsfélags Íslands. (2009). Aldur við greiningu krabbameins, 

2002-2006. Sótt 5. maí, 2009, af http://krabbameinsskra.is/index.jsp?id=1-1 

Laufey Tryggvadóttir. (2007). Við getum dregið úr hættu á krabbameini. Heilbrigðismál, bls. 

31-33. Sótt 19. mars, 2009, af 

http://www.doktor.is/images/stories//vid%20getum%20dregid%20ur%20haettu.pdf 

Lyfjatíðindi. (2007). 5. tbl, 14. árgangur, bls. 30-31. Málstofa um þjóðhagslegt gildi lyfja. 

National Cancer Institute. (e.d.). SEER Stat Fact Sheets – Cancer of the Kidney and Renal 

Pelvis. Sótt 23. mars, 2009, af http://seer.cancer.gov/statfacts/html/kidrp.html 

Orkuveita Reykjavíkur. (2009). Ársreikningur 2008. Sótt 29. apríl, 2009, af 

http://www.or.is/media/PDF/Orkuveita_Reykjavikur__samstaeda_2008.pdf. 

Proleukin. (2009a). Facts about kidney cancer. Sótt 20. febrúar, 2009, af 

http://www.proleukin.com/patient/kidney_cancer/kidney-cancer-facts.jsp 

Proleukin. (2009b). Kidney Cancer Stages. Sótt 20 febrúar, 2009, af 

http://www.proleukin.com/patient/kidney_cancer/kidney-cancer-stages.jsp 

Proleukin. (2009c). Kidney Cancer Treatment. Sótt 20. febrúar, 2009, af 

http://www.proleukin.com/patient/kidney_cancer/kidney-cancer-treatment.jsp 

Proleukin. (2009d). Proleukin Clinical Trials Data. Sótt 1. febrúar, 2009, af 

http://www.proleukin.com/patient/about/proleukin-clinical-trials.jsp 

Proleukin. (2009e). What do I need to know about Proleukin therapy? Sótt 20. febrúar, 2009, 

af http://www.proleukin.com/patient/about/know-about-proleukin.jsp 



 31 

Ries LAG, Young JL, Keel GE, Eisner MP, Lin YD, Horner M-J (ristjórar). SEER survival 

Monograph: Cancer Survival Among Adults: U.S. SEER Program, 1988-2001, Patient 

and Tumor Characteristics. National Cancer Institute, SEER Program, NIH Pub. No. 

07-6215, Bethesda, MD, 2007. Sótt 1. mars, 2009, af 

http://seer.cancer.gov/publications/survival/seer_survival_mono_lowres.pdf 

Robert J. Motzer, Thomas E. Hutson, Pharm. D., Piotr Tomczak, M. Dror Michaelson, 

Ronald M. Bukowski, o.fl. (2007). Sunitinib versus Interferon Alfa in Metastatic 

Renal-Cell Carcinoma. The New England Journal of Medicine, útg. 356, bls. 115-124. 

Sótt 28. febrúar, 2009, af http://content.nejm.org/cgi/content/full/356/2/115 

RxList. (2009a). Cancer. Sótt 5. maí, 2009, af http://www.rxlist.com/cancer/article.htm 

RxList. (2009b). Cancer Prevention. Sótt 5. maí, 2009, af 

http://www.rxlist.com/cancer_prevention/article.htm 

RxList. (2009c). Proleukin. Sótt 25. janúar, 2009, af http://www.rxlist.com/proleukin-

drug.htm 

Seðlabanki Íslands. (2009). Gengisskráning. Sótt 13. apríl, 2009, af 

http://sedlabanki.is/default.aspx?PageID=7 

Sigurður Böðvarsson. (e.d.a). Krabbamein er samheiti margra sjúkdóma. Sótt 5. maí, 2009, 

af http://www.krabbamein.is/kra.htm 

Sigurður Böðvarsson. (e.d.b). Nýrnakrabbamein. Sótt 6. janúar, 2009, af 

http://www.krabbamein.is/ny.htm 

Sutent. (2009a). About Sutent®. Sótt 1. apríl, 2009, af 

http://www.sutent.com/RCC/rcc_about_sutent.aspx 

Sutent. (2009b). RCC that has spread can be treated with drugs. Sótt 30. mars, 2009, af 

http://www.sutent.com/RCC/rcc_drugs.aspx 

U.S. Food and Drug Administration. (2006). FDA Approves new treatment for 

Gastrointestinal and Kidney Cancer. Sótt 20. mars, 2009, af 

http://www.fda.gov/bbs/topics/news/2006/new01302.html 

World Health Organization. (2008). Are the number of cancer cases increasing or 

decreasing in the world? Sótt 10. febrúar, 2009, af 

http://www.who.int/features/qa/15/en/index.html 

World Health Organization. (2009a). Cancer. Sótt 1. mars, 2009, af 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/index.html 

World Health Organization. (2009b). Cancer Prevention. Sótt 5. maí, 2009, af 

http://www.who.int/cancer/prevention/en/index.html 



 32 

World Health Organization. (2009c). Screening and early detection of cancer. Sótt 5. maí, 

2009, af http://www.who.int/cancer/detection/en/index.html 

World Health Organization. (e.d.). Quick cancer facts. Sótt 29. janúar, 2009, af 

http://www.who.int/cancer/en/ 


