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Háskóla Íslands. Fær hann miklar þakkir fyrir veitta aðstoð og góða leiðsögn. Hulda D. 
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Útdráttur 

Á hverju ári veikjast fjölmörg börn og fullorðnir einstaklingar af hlaupabólu. Hjá börnum 

er sjúkdómurinn allajafna ekki lífshættulegur en getur verið íþyngjandi fyrir þau og 

foreldra vegna þess tíma sem það tekur sjúkdóminn að gangi yfir. Löng fjarvera frá vinnu 

vegna veikinda barns er raun margra foreldra. Hlaupabóla er mjög smitandi sjúkdómur 

og komi hún upp á heimili eru um 90% líkur á því að þeir heimilismenn sem eru næmir 

fyrir hlaupabólu veikist. Barnmargar fjölskyldur geta horft fram á langa veikindatörn 

komi sjúkdómurinn upp á heimilinu.  

Tilgangur þessarar kostnaðarábatagreiningar var að kanna hagkvæmni þess að hefja 

reglubunda bólusetningu gegn hlaupabólu á Íslandi. Greiningin var gerð frá sjónarhorni 

samfélagsins sem verður fyrir mestum kostnaði vegna hlaupabólu. Sá kostnaður er á 

formi framleiðslutaps sem verður til vegna fyrr greindrar fjarveru foreldris frá vinnu 

sökum veikinda barns. Íslensk gögn voru í hvívetna notuð við greininguna og allar 

kostnaðareiningar eru í íslenskri krónu. Greiningin tekur í grunninn mið af upplýsingum 

um laun og kjör árið 2015 en kostnaður vegna bóluefnis miðast við raunvirði dagsins í 

dag, árið 2017.  

Niðurstöður kostnaðarábatagreiningarinnar eru afgerandi. Með því að hefja 

reglubundna bólusetningu gegn hlaupabólu árið 2018 og setja hana inn í núverandi 

fyrirkomulag annarra bólusetninga í ungbarnavernd, verður árlegur kostnaður rétt 

rúmar 38 milljónir króna. Séu gefnir tveir skammtar af bóluefninu er virkni þess talin 

vera um 98% og þannig má draga úr tilfellum hlaupabólu um 88%. Verði það raunin er 

árlegur sparnaður sem hlýst af bólusetningunni 454 milljónir króna, miðað við 5 daga 

fjarveru foreldris frá vinnu vegna veikinda barns.  

Með tilliti til þeirra forsenda sem hafðar voru til grundvallar 

kostnaðarábatagreiningunni benda niðurstöður til þess að hagkvæmt sé að hefja 

bólusetningu gegn hlaupabólu á Íslandi. 
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1 Inngangur 

Hlaupabóla er sjúkdómur sem flestir Íslendingar hafa smitast af fyrir 10 ára aldur. Þetta 

er skæður og bráðsmitandi sjúkdómur sem er viðvarandi í samfélaginu. Komi hlaupabóla 

upp á heimili eru um 90% líkur á því að aðrir heimilismenn smitist. Á veturna eru börn í 

skóla eða daggæslu og talið er að 10 – 35% líkur séu á smiti, fái barn í slíkum hópi 

hlaupabólu. Á hverjum vetri koma álagstímar þar sem mikill fjöldi barna veikist af 

hlaupabólu með tilheyrandi fjarveru í daggæslu eða skóla. Þessi fjarvera kallar á að 

foreldri eða umönnunaraðili taki sér frí frá vinnu, sem aftur veldur samfélaginu ákveðnu 

framleiðslutapi. Hlaupabóla er ekki banvænn sjúkdómur en getur verið íþyngjandi, sér í 

lagi ef mörg börn eru á heimilinu og hvert smitast af öðru. Veikindatímabil getur því 

teygst yfir margar vikur. Allajafna þarf ekki að meðhöndla hlaupabólu með öðru en 

ólyfseðilsskyldum, hitalækkandi lyfjum og áburði. Í flestum tilvikum gengur 

sjúkdómurinn yfir á 7 – 10 dögum, en barn þarf að vera heima þar til alla bólur eru 

orðnar þurrar og það þá hætt að smita (Brisson, 2010; Helmuth, 2015).  

Árið 1995 kom á markað í fyrsta sinn bóluefni gegn hlaupabólu. Síðan þá hafa lönd 

víðsvegar um heiminn verið að velta upp þeim möguleika að bólusetja reglubundið við 

hlaupabólu. Nokkur lönd hafa þegar stigið skrefið og komið þessari bólusetningu inn í 

sín ungbarnaeftirlitskerfi. Áður en slíkt er gert er mikilvægt að rannsaka áhrif þessarar 

bólusetningar á samfélagið og hvernig kostnaður og mögulegur ábati tengjast. Erlendis 

hafa margar slíkar greiningar verið gerðar og flestar komast þær að sömu niðurstöðu, að 

það sé hagkvæmt að hafa bólusetningu gegn hlaupabólu með í reglubundu 

ungbarnaeftirlitli (Center for Disease Control and Prevention, 2016; Goldman, 2013). 

Tilgangur verkefnisins var að kanna hvort hagkvæmt væri að hefja reglubunda 

bólusetningu við hlaupabólu hjá börnum á Íslandi. Rannsóknarspurningin sem unnið er 

með er: 

Er fjárhagslega/þjóðhagslega hagkvæmt að hefja reglubunda bólusetningu gegn 

hlaupabólu hjá börnum á Íslandi? 

Til að svara rannsóknarspurningunni var notast við kostnaðarábatagreiningu sem er 

hagfræðilegt verkfæri. Í tilvikum þar sem allir þættir  sem metnir eru til kostnaðar eru í 

sömu mælanlegu einingunni er þessi rannsóknarleið talin ákjósanlegust. Í 

kostnaðarábatagreiningunni sem hér fer eru allar einingar í íslenskum krónum og horft 
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er á kostnað frá samfélagslegu sjónarhorni. Íslenskar upplýsingar og tölur eru hafðar til 

grundvallar greiningunni að öllu leyti. 
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2 Bakgrunnur og staða þekkingar 

Hér verður gerð grein fyrir fræðilegri þekkingu á þáttum sem tengjast hlaupabólu. Farið 

verður yfir sjúkdóminn hlaupabólu, orsakavalda hennar, sjúkdómsmynd og meðferð. 

Faraldsfræði hlaupabólu á Íslandi verður gerð skil ásamt mögulegum fylgikvillum svo 

sem ristli og kostnaði sem fylgir sjúkdómnum. Fjallað verður um almennar 

bólusetningaaðgerðir hjá börnum ásamt bólusetningu við hlaupabólu á Íslandi. Einnig 

verður fjallað ítarlega um það bóluefni sem notast er við í dag til bólusetningar gegn 

hlaupabólu. Rætt verður um heilsuhagfræði og af hverju kostnaðarábatagreining sé 

ákjósanlegasta leiðin til að rannsaka hagkvæmni bólusetningarinnar. Þá verða reifaðar 

erlendar rannsóknir á hagkvæmni reglubundinna bólusetninga gegn hlaupabólu. 

Heimildaleit og skrif fóru fram á árunum 2015-2017. Notast var við gagnabankana 

Medline, PubMed og Science Direct í gegnum landsaðgang á www.hvar.is auk þess sem 

heimildarskrár og vísanir úr fræðigreinum voru notaðar og kennslubækur í 

heilsuhagfræði og kostnaðar- og nytjagreiningu.  

2.1  Hlaupabóla 

Hlaupabóla (e. chickenpox, Varicella Zoster) er algengur smitsjúkdómur sem talið er að 

um 90% einstaklinga smitist af fyrir 12 ára aldur og nær allir einstaklingar hafi smitast 

fyrir 60 ára aldur. Um er að ræða bráðsmitandi sjúkdóm sem orsakast af svokallaðri 

Varicella Zoster veiru, einni af átta herpesveirum sem geta smitað mannfólk. Hlaupabóla 

smitast annars vegar með snertismiti þar sem einstaklingur kemst í beina snertingu við 

veiruna og hins vegar með loftbornu smiti þar sem veiran brýtur sér leið inn í blóðrás 

einstaklingsins í gegnum slímhúðina í efri hluta öndunarvegs eftir að viðkomandi hefur 

andað veirunni að sér. Til merkis um hversu smitandi sjúkdómurinn er, er talið að um 

90% líkur séu á smiti innan heimilis, komi sjúkdómurinn upp hjá fjölskyldumeðlimi. Eins 

er áætlað að komi upp smit í skólastofu veikist 10 - 35% nemenda (Brisson & Edmunds, 

2002; Chiu, 2005; Helmuth, 2015; Hildur Þórarinsdóttir, Arthur Löve, Þröstur Laxdal, 

Þórólfur Guðnason og Ásgeir Haraldsson, 2009; Karhunen, 2010; Liesegang, 1999; 

Poletti, 2013; Sengupta, Booy, Schmitt, o.fl., 2008). 
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2.1.1  Meðgöngutími og sjúkdómsmynd 

Sá tími sem líður frá því einstaklingur smitast af hlaupabóluveirunni og sýnir einkenni 

sjúkdómsins, svokallaður meðgöngutími sjúkdómsins eru 10 – 21 dagur. Talið er að 

einstaklingur geti valdið smiti hjá öðrum tveimur dögum áður en einkenni hlaupabólu 

koma fram og þar til allar bólur hafa sprungið og ekki vessar lengur úr þeim. Í flestum 

tilvikum verður náttúruleg bólusetning af völdum hlaupabólunnar, þ.e. einstaklingur er 

ekki talinn líklegur til að smitast aftur af sjúkdómnum á lífsleiðinni, þó slík tilfelli séu 

þekkt. Eftir að sjúkdómurinn gengur yfir leggst veiran í dvala í taugahnoði við mænu í rót 

trigemial taugarinnar hjá þeim sem hana hefur fengið og býr þar út æviskeið 

einstaklingsins (Chiu, 2005; Helmuth, 2015; Liesegang, 1999).  

Hlaupabóla hefur sinn gang í annars heilbrigðum börnum og fæst þeirra fá nokkra 

fylgikvilla vegna sjúkdómsins. Einkennin eru bólur víðsvegar um líkamann sem fyllast af 

vökva og springa. Þessu getur fylgt mismikill sótthiti. Sjúkdómurinn gengur yfir á 7 – 10 

dögum hjá börnum en getur varað í lengri tíma hjá fullorðnum. Helsta meðferð við 

sjúkdómnum er í formi hitalækkandi lyfja og kláðastillandi áburðar ásamt gömlum 

húsráðum um haframjöl og matarsóta í baðvatn. Fylgikvillar eru algengari og alvarlegri 

hjá einstaklingum sem eru ónæmisbældir, hjá nýburum og þeim sem eru orðnir mjög 

fullorðnir. Helstu fylgikvillar eru húðsýkingar af völdum baktería Staphylococcus aureus, 

heilabólga (e. encephalitis), miðtaugakerfissýkingar og lungnabólga. Talið er að 1 af 

hverjum 400 fullorðnum fái hlaupabólutengda lungnabólgu, og aukast líkurnar á því ef 

einstaklingur reykir. Heilabólga af völdum Varicellu veirunnar er talin eiga sér stað í um 

1,7 af hverjum 100.000 sjúkdómstilfellum. 10% dánartíðni er af völdum heilabólgunnar 

og fullorðnir einstaklingar veikjast frekar af henni en þeir sem yngri eru (Chiu, 2005; 

Embætti Landlæknis, 2012; Helmuth, 2015: Hildur Þórarinsdóttir o.fl., 2009; Liesegang, 

1999; Sengupta, o.fl., 2008). 

Hlaupabóla getur verið sérlega skaðleg þunguðum konum og þeim sem nýlega hafa 

fætt barn. Veikist þunguð kona af hlaupabólu á fyrstu 20 vikum meðgöngunnar eru 1–

2% líkur á að fóstrið verði fyrir skaða. Veiran getur valdið meðal annars vansköpun á 

útlimum (e. limb hypoplasia), öramyndun í húð og taugaskaða hjá fóstrinu. Fái nýbökuð 

móðir hlaupabólu, þar sem húðeinkenni koma fram allt frá 5 dögum fyrir fæðingu að 2 

dögum eftir fæðingu barnsins, eru taldar miklar líkur á því að nýburinn veikist alvarlega 
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af sjúkdómnum og dánartíðnin nær allt að 30%. Auk þess eru þungaðar konur, á síðasta 

þriðjungi meðgöngu, í mikilli hættu á alvarlegri lungnabólgu og jafnvel dauða, veikist 

þær af hlaupabólu  (Chiu, 2005; Helmuth, 2015; Sengupta, o.fl, 2008). 

Hlaupabóla virðist herja á mismunandi hópa fólks eftir því á hvaða landsvæði og í 

hvers lags loftslagi veiran kemur upp. Á heitari landsvæðum (e. tropical) herjar veiran 

frekar á eldri einstaklinga en þá sem yngri eru og er það talið tengjast hýslinum (e. 

agent) frekar en þáttum eins og þéttsetnum hýbýlum að vetrarlagi. Mismunandi 

daggæslumál yngstu barnanna eru einnig talin skýra mögulegan mun á dreifingamynstri 

hlaupabólunnar. Veiran virðist þó eingöngu valda sjúkdómnum í mannfólki en ekki 

dýrum  (Chiu, 2005; Liesegang, 1999; Sengupta, o.fl., 2008). 

2.1.2 Hlaupabóla á Íslandi 

Í sóttvarnarlögum nr. 19/1997 eru smitsjúkdómar skilgreindir í tvo flokka eftir alvarleika 

og líkum á farsóttum. Annars vegar eru þeir skilgreindir sem skráningarskyldir og hins 

vegar tilkynningarskyldir. Eins og tiltekið er í 3. grein laganna og í 2. grein reglugerðar 

um skýrslugerð vegna sóttvarna nr. 221 / 2012 ber lækni sem verður var við sjúkdóm 

sem skilgreindur er sem skráningarskyldur að senda sóttvarnarlækni 

ópersónugreinanlegar upplýsingar um sjúkdómstilfellið. Sé sjúkdómurinn talinn getað 

ógnað almannaheill er hann einnig skilgreindur sem tilkynningarskyldur. Þegar slíkur 

sjúkdómur kemur upp ber lækni skylda að senda sóttvarnarlækni persónugreindar 

upplýsingar um sjúkdómstilvikið. Sóttvarnarlæknir hefur það hlutverk að halda utan um 

smitsjúkdómaskrá þar sem allir sjúkdómar, sjúkdómsvaldar og atburðir eru skráðir. 

Ráðherra ákveður hins vegar með reglugerð hvaða ákvæði gildir um fyrirkomulag vegna 

skráninga og tilkynninga þessarra sjúkdóma. 

Hlaupabóla er skráningarskyldur sjúkdómur en ekki tilkynningarskyldur og því er 

erfitt að henda reiður á nákvæma faraldsfræði og fjölda smitaðra tilfella á hverju ári, þar 

sem ekki allir sem veikjast leita til læknis. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á byrði 

hlaupabólu á heilsugæslunni, en erlendar rannsóknir benda til þess að heimsóknartíðni 

til heimilislækna vegna hlaupabólu sé á bilinu 345 – 515 af hverjum 100.000 tilfellum 

(Helmuth, 2015; Hildur Þórarinsdóttir o.fl., 2009; Liesegang, 1999 ).  
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Árið 2009 birtust í Læknablaðinu niðurstöður rannsóknar sem gerð var á faraldsfræði 

hlaupabólu á Íslandi. Í rannsókninni voru greind sýni frá 280 0 - 10 ára gömlum börnum 

með það að markmiði að mæla mótefni gegn hlaupabólu. Hjá yngsta aldurshópnum 0-1 

árs reyndust 65% barnanna með mælanleg mótefni gegn hlaupabólu. Hins vegar voru 

einungis um 10% barna í hópnum 1-2 ára með mælanleg mótefni. Frá 18 mánaða aldri 

fer tíðni mælanlegs mótefnis að hækka á ný og um 10 ára aldur eru nær öll börn komin 

með mælanleg mótefni gegn hlaupabólu, eða 97,5%. Þar sem bólusetning við 

hlaupabólu hefur ekki verið fest í sessi þegar þessi rannsókn er gerð er ekki hægt að tala 

um að bólusetningin valdi þessari aukningu í næmi barna frá 18 mánaða aldri við 

hlaupabólu. Líklegra er að börnin byrji frekar að smitast af hlaupabólu á þessum aldri, 

þar sem mörg hver eru komin í einhverskonar dagvistun. Breytingar á mótefnum við 

hlaupabólu hjá börnum 0 - 19 ára má sjá á myndum 1 og 2. Á mynd 1 má sjá hvernig 

hlutfall mótefnis við hlaupabólu er eftir aldurshópaskiptingu sem hver spannar eitt ár. Á 

mynd 2 eru börn á aldrinum 0–2 ára skoðuð nánar þar sem hver rýnihópur spannar 6 

mánuði í aldri. Myndirnar eru í eigu Læknablaðsins og eru birtar með þeirra leyfi  (Hildur 

Þórarinsdóttir o.fl, 2009). 

 
Mynd 1. Hlutfall 0 – 19 ára barna með mótefni gegn hlaupabólu (VZV) eftir aldurshópum 
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Mynd 2. Hlutfall 0 – 2 ára barna með mótefni gegn hlaupabólu (VZV) eftir aldurshópum 

Á heimasíðu Landlæknisembættisins, www.landlaeknir.is er að finna tölur um tíðni 

skráningarskyldra sjúkdóma frá árinu 1997.  Á mynd 3 má sjá graf sem sýnir fjölda 

skráðra tilfella af hlaupabólu á Íslandi á árunum 1997 – 2015 samkvæmt upplýsingum 

Landlæknisembættisins. Eins og sjá má á þeirri mynd er mjög misjafn fjöldi skráðra 

hlaupabólutilfella eftir árum. Það eru þó áberandi hástökkvarar árin 2005, 2011 og 

2013. Þessi ár standa upp úr þegar kemur að fjölda skráðra tilfella en erfitt er að henda 

reiður á hvers vegna svo er. Ekki er að finna neinar heimildir um sérstaklega stóra 

hlaupabólufaraldra á þessum árum, hvorki á Íslandi né á heimsvísu (Embætti 

Landlæknis, 2016). 

 
Mynd 3. Fjöldi skráðra hlaupabólutilfella á Íslandi árin 1997-2015 
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Á þeim árum sem mestur fjöldi tilfella af hlaupabólu er skráður er áhugavert að 

skoða stærðir á árgöngum barna á leikskólaaldri. Börn á aldrinum 2 – 6 ára eru að 

jafnaði á leikskóla og komi upp hlaupabóla þar eru miklar líkur á að mörg börn veikist. Á 

mynd 4 má sjá tölur yfir fjölda lifandi fæddra barna á árunum 1997 – 2014 samkvæmt 

upplýsingum frá Hagstofu Íslands. Að meðaltali hafa fæðst 4389 börn á ári hverju frá 

1997 – 2014 (Hagstofa Íslands, 2016a; Liesegang, 1999).  

 
Mynd 4. Fjöldi lifandi fæddra barna á Íslandi árin 1997 – 2014 

Árið 2005 var fyrsta árið þar sem umtalsverð aukning varð í tilkynntum fjölda 

hlaupabólutilfella. Ef horft er til eldri árganga má sjá að árið 2000 eru 4315 börn fædd. 

Þessi árgangur hefur verið á leikskóla árið 2005 enda þá á 5. aldursári. Árið 2003 er 

einnig aukning í fjölda fæddra barna miðað við árin áður en þá fæddust 4143 börn. Það 

sama er uppi á teningnum þegar næsta ár mikillar aukningar í fjölda tilkynntra tilfella 

hlaupabólu er skoðað. Það er árið 2011 en þá eru 850 tilfelli skráð til 

Landlæknisembættisins. Á leikskólaaldri árið 2011 eru börn fædd árin 2005 – 2009 og 

aukning varð á fjölda fæddra barna á hverju ári þessi 4 ár sem um ræðir. Stærstur er 

árgangurinn fæddur árið 2009 eða 5026 börn. Þau börn hafa verið þau yngstu á 

leikskólum árið 2011. Árið 2013 eru tilkynnt flest tilfelli hlaupabólu frá upphafi eða 945 

tilfelli. Þá hafa börn fædd árin 2008 – 2011 verið á leikskóla en þar á meðal eru árgangar 

2009 og 2010 mjög stórir (Embætti Landlæknis, 2016; Hagstofa Íslands, 2016a).  
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Á sama tíma er erfitt að henda reiður á fjölda bólusettra. Við gerð þessarar greiningar 

var þær upplýsingar eingöngu hægt að nálgast og túlka í gegnum fjölda seldra skammta 

af bóluefninu Varilrix. Það lyf hefur verið á markaði frá árinu 1996 og er það eina sem 

notað er á Íslandi sem bóluefni við hlaupabólu. Þar sem bólusetning við hlaupabólu er 

ekki hluti af reglubundnum bólusetningum í ungbarnaverndinni, þurfa þeir foreldrar 

sem kjósa að láta bólusetja börnin sín að greiða sjálfir fyrir bóluefnið og einnig að óska 

eftir þessari bólusetningu í ungabarnaverndinni eða hjá lækni.  

Fjöldi bólusettra hefur aukist með hverju árinu sem líður og er að öllum líkindum ekki 

búinn að ná hámarki. Á mynd 5 má sjá fjölda seldra skammta af Varilrix bóluefni við 

hlaupabólu á Íslandi á árunum 1997 – 2014. Hafa verður í huga að hver og einn 

bólusettur þarf tvo skammta af bóluefninu. Því má gera ráð fyrir að árið 2014 hafi 366 

einstaklingar verið bólusettir við hlaupabólu, þar sem notaðir voru 733 skammtar af 

lyfinu. Aukning hefur verið í sölu á bóluefninu á hverju ári frá upphafi. Frá árinu 2012 

hefur salan tvöfaldast á milli ára á hverju ári og virðist ekki vera að dala (Mímir 

Arnórsson, munnleg heimild, 6. október 2015). 

 
Mynd 5. Fjöldi seldra skammta af Varilrix á ári 1997 – 2014 á Íslandi 

2.1.3 Efnahagsleg áhrif hlaupabólu 

Gerðar hafa verið rannsóknir á efnahagslegum áhrifum hlaupabólu svo og 

kostnaðarvirknigreiningar (e. cost-effective analysis) á reglubundnum bólusetningum 

víðsvegar um Evrópu. Niðurstöður flestra þessara rannsókna benda til þess að 

efnahagsleg áhrif hlaupabólu á samfélagið geti verið umtalsverð, þó mestu áhrifin séu 
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með óbeinum hætti. Kostnaðarvirknigreiningar hafa sýnt fram á hagkvæmni 

reglubundinna bólusetninga við hlaupabólu frá sjónarhorni samfélagsins en það fer ekki 

alltaf saman við sjónarhorn þess sem greiðir fyrir bólusetninguna. Þetta gæti skýrt að 

hluta til þá tregðu sem er í mörgum löndum við að hefja reglubundna bólusetningu við 

hlaupabólu. Beinn kostnaður lendir því á stjórnvöldum eða heilbrigðismálaflokki á 

meðan óbeinn kostnaður vegna hlaupabólunnar kemur niður á samfélaginu í formi 

framlegðartaps vegna fjarveru frá vinnu (Chiu, 2005). 

2.1.4 Ristill (e. Zoster) 

Ristill (e. zoster) er afleiðing af hlaupabólu, þar sem veiran, sem legið hefur í dvala í 

taugakerfi þess sem hana ber, vaknar upp. Að loknu upphaflegu hlaupabólutilfelli flytur 

veiran sig í taugahnoð við mænu viðkomandi og liggur þar í dvala. Einstaklingur sem 

hefur fengið hlaupabólu myndar ónæmi gegn veirunni sem byggir á ákveðnu 

frumuminni (e. cell medidated immunity). Eftir því sem lengra líður frá upphaflega 

sjúkdómstilfellinu, er talið að frumuminnið dali, fái einstaklingur enga styrkingu (e. 

exogenous boosting) á frumuminninu. Þess konar styrking á sér stað þegar einstaklingur 

kemst í snertingu við lifandi hlaupabóluveiru. Við slíka snertingu rifjast ónæmið upp fyrir 

frumunni og því heldur einstaklingurinn áfram að vera ónæmur fyrir veirunni. Án 

þessarar styrkingar er talið líklegra að veiran vakni af dvala og þar sem ónæmið minnkar 

með tímanum fær einstaklingurinn svokallaðan ristil. Ef það gerist einhverjum árum eftir 

hlaupabólu, er viðkomandi talinn ónæmur fyrir hvoru tveggja, hlaupabólu og ristli það 

sem eftir líður hans ævi (Helmuth, 2015; Johnson o.fl., 2015; Liesegang, 1999; Sengupta 

o.fl., 2008).   

Eftir að hlaupabóluveiran hefur vaknað af dvala færir hún sig úr taugahnoðinu við 

mænuna, þar sem hún hefur verið frá upphaflega hlaupabólutilfellinu, eftir tauginni þar 

sem hún getur valdið ákveðnum skaða þar til hún nær upp í húðlag einstaklingsins og 

brýst fram sem útbrot. Áður en útbrotin koma fram finna einstaklingar oft fyrir kláða og 

verkjum á svæðinu, en það getur valdið rangri sjúkdómsgreiningu. Yfirleitt ganga 

útbrotin yfir á 2 – 4 vikum. Meðferð við þeim er á formi veirudrepandi lyfja, en útbrotin 

geta skilið eftir sig þykkildi og ör í húðinni. Miklir verkir fylgja ristli og geta þeir varað allt 

frá nokkrum dögum upp í mánuð í svokölluðum bráðum fasa (e. acute pain phase), frá 

30 – 90 dögum í síðbúnum verkjafasa (e. subactue pain phase) og í meira en 90 daga 
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þegar ristillinn hefur valdið það miklum skemmdum á taugum að um er að ræða 

taugahvot (e. post herpetic neuralgia). Taugahvot er algengasti og kostnaðarsamasti 

fylgikvilli ristils vegna tilheyrandi örkumla og mögulegrar varanlegrar örorku og 

skerðingu á lífsgæðum fyrir einstaklinga. Þetta ástand kostar heilbrigðisyfirvöld og 

samfélagið háar fjárhæðir á hverju ári. Sá hópur sem verður verst fyrir barðinu á ristli og 

þeim fylgikvillum sem honum fylgja eru fullorðnir einstaklingar sem eru að kljást við að 

minnsta kosti einn langvinnan sjúkdóm (Helmuth, 2015; Johnson og Rice, 2014: Johnson 

o.fl., 2015; Sengupta o.fl., 2008). 

Ristill getur smitast manna á milli en talið er að um 15% líkur séu á því að 

einstaklingur með ristil smiti óbólusettan, næman einstakling. Það eru því mun minni 

líkur á smiti af ristli en hlaupabólu en þrátt fyrir það er hættan fyrir hendi. Allt að 95% 

fullorðinna einstaklinga eldri en 50 ára eru ónæmir fyrir hlaupabólu eftir smit sem barn 

og eru því útsettir fyrir ristli vegna minnkandi frumuminnis. Talið er að hættan á að fá 

ristil sé á bilinu 25 – 30% fram að 80 ára aldri, en eftir þann tíma eru líkurnar yfir 50%. 

Tíðni ristils er talin vera 3,4 – 4,82 á hverja 1000 einstaklinga en hún hækkar upp í um 11 

á hverja 1000 einstaklinga sé eingöngu horft til þeirra sem eru 80 ára og eldri (Helmuth, 

2015; Johnson o.fl., 2015; Sengupta o.fl., 2008). 

Gögn sem unnin hafa verið frá upplýsingum heimilislækna í Frakklandi hafa sýnt fram 

á að um 1% þeirra sjúklinga sem fá ristil lendi í innlögn á sjúkrahús vegna sjúkdómsins. 

Dánartíðnin er talin vera um 0,2 tilfelli á hver 100.000 sem er mjög lágt. Flestir þeirra 

sem látast af völdum ristils eru eldri en 60 ára. Erfitt getur þó verið að meta nákvæmla 

dánartíðni vegna ristils þar sem sjúklingar, sér í lagi eldra fólk, hefur í mörgum tilfellum 

einnig verið að kljást við aðra sjúkdóma á sama tíma og því ekki auðvelt að henda reiður 

á nákvæma dánarorsök (Johnson o.fl., 2015). 

Það er hins vegar deilt um hvort reglubundnar bólusetningar valdi mögulegri 

aukningu á ristiltilfellum. Staðreyndin er sú að aukin tíðni bólusetninga dregur úr því 

magni hlaupabóluveiru sem er lifandi á hverjum tíma í náttúrunni. Þessi fækkun er talin 

hafa þau áhrif að einstaklingar sem fengið hafa hlaupabólu fá ekki þá reglubundnu 

styrkingu á ónæminu, vegna snertingar við veiruna í umhverfinu, sem þörf er á til að 

halda veirunni í dvala. Ristiltilfellum fjölgar því í kjölfarið en það getur haft í för með sér 

mikinn kostnað vegna sjúkdómsins. Ristill er kostnaðarsamur sjúkdómur og hætta er á 
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að möguleg aukning á tíðni ristils geti haft neikvæð áhrif á kostnaðarhagkvæmni 

bólusetningarinnar. Líkön sem gerð hafa verið af sjúkdómnum gera ráð fyrir 30 – 85% 

aukningu á ristilstilfellum næstu 30 - 50 árin. Líkur hafa verið leiddar að því að bóluefni 

sem hefur verri virkni eða bólusetningakerfi sem skilar ekki góðum árangri, dragi úr 

líkum á ristilsfaraldri vegna aukins magns hlaupabóluveirunnar í umhverfinu. Rannsókn 

sem spannar 7 ára tímabil sýndi þó enga aukningu í tilfellum ristils í samfélaginu en 

áreiðanleiki þeirrar rannsóknar geldur fyrir að 7 ár eru helst til of stuttur tími til að 

langtímaáhrif bólusetninga séu komin fram (Brisson, 2002; 2010; Chiu, 2005; Goldman, 

2013; Helmuth, 2015;  Johnson o.fl., 2015; Poletti, 2013; Sengupta o.fl., 2008). 

2.1.4.1   Ristilstilfelli á Íslandi 

Ristill er eins og hlaupabóla, skráningaskyldur sjúkdómur. Vegna eðlis hans og einkenna 

er líklegra en ekki að einstaklingur sem veikist leiti til læknis. Þar með eru meiri líkur á 

því að skráning á fjölda tilfella af ristli á Íslandi sé meira lýsandi fyrir raun ástand en 

skráning á fjölda hlaupabólutilfella. Á mynd 6 má sjá fjölda skráðra tilfella ristils á Íslandi 

á árunum 1999 – 2015. Töluverð aukning hefur verið í fjölda skráðra tilfella af ristli frá 

árinu 1999. Árið 1999 voru skráð tilfelli 253 en árið 2015 voru þau 1120, sem er aukning 

um 1000 tilfelli. Árið 1996 hófst bólusetning við hlaupabólu en á upphafsárunum voru 

einungis nokkrir einstaklingar bólusettir á ári hverju. Það ætti því ekki að hafa áhrif á 

fjölgun tilfella af ristli í samfélaginu (Embætti Landlæknis, 2016). 

 
Mynd 6. Fjöldi skráðra sjúkdómstilfella ristils árin 1999 – 2015 á Íslandi 
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Það verður ekki fullyrt um það hér hvort orsakasamband er komið á milli fjölda 

bólusettra á Íslandi og aukningar í fjölda ristilstilfella. Á mynd 7 má sjá fjölda skráðra 

hlaupabólutilfella, skráðra ristilstilfella og seldra skammta af Varilrix bóluefni við 

hlaupabólu. Þar sést berlega sú aukning sem varð á fjölda ristilstilfella frá árinu 2005, á 

sama tíma og svo virðist sem dragi úr fjölda skráðra hlaupabólutilfella. Þetta getur þó 

haldist í hendur og verið af eðlilegum orsökum eins og fram hefur komið þar sem 

langtíma ónæmi við hlaupabólu og líkur á ristli haldast í hendur við snertingu þeirra sem 

eru ónæmir við veiruna í umhverfinu (Helmuth, 2015; Johnson o.fl., 2015; Liesegang, 

1999; Sengupta o.fl., 2008).   

 
Mynd 7. Skráður fjöldi hlaupabólu, ristils og seldir skammtar af Varilrix árin 1997 – 2015 

2.2 Bólusetningar á Íslandi  

Almennar bólusetningar hafa verið í boði á Íslandi til margra ára og þátttaka í þeim 

mikil, þá sér í lagi bólusetningum á börnum. Í rannsókn um almenna skoðun á 

bólusetningum á börnum á Íslandi kom fram að um 95% einstaklinga eru jákvæðir í garð 

þeirra. Vegna þessarar almennu þátttöku og jákvæðs viðhorfs til bólusetninga hefur ekki 

verið talin þörf á að gera bólusetningar að skyldu. Þó þykir mikilvægt að ná til sem 

flestra barna í hverjum fæðingarárgangi með það að markmiði að mynda svokallað 

hjarðónæmi gegn skæðum og alvarlegum smitsjúkdómum (Embætti landlæknis, 2013, 

2016; Ýmir Óskarsson, 2015). 
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Á Íslandi eru í gildi sóttvarnarlög sem tóku gildi 1. janúar 1998, og tóku 

reglubundnum breytingum til 30. september 2011. Lögin ná yfir þær ráðstafanir sem 

beita skal vegna smitsjúkdóma, hættu á farsóttum til eða frá Íslandi og innanlands svo 

og smithættu sem einstaklingur getur valdið með framferði sínu.  Í 2. grein 

sóttvarnarlaga 19/1997 segir orðrétt:  

 2. gr. [Lög þessi fjalla um sjúkdóma og sjúkdómsvalda sem valdið geta 
farsóttum og ógnað almannaheill, svo og aðrar alvarlegar næmar sóttir. Með 
sjúkdómum er átt við sjúkdóma eða smitun sem smitefni, örverur eða 
sníkjudýr valda og einnig alvarlegar heilsufarslegar afleiðingar eiturefna og 
geislavirkra efna. Lögin taka einnig til óvenjulegra og óvæntra atburða sem 
geta haft alvarlegar heilsufarslegar afleiðingar meðal þjóða heims. 

Reglugerð um bólusetningar á Íslandi nr. 221/2001 með breytingum nr. 904/2013 

fjallar um bólusetningar og framkvæmd þeirra á Íslandi. Samkvæmt reglugerðinni skal 

skrá allar bólusetningar í þar til gerðan bólusetningagrunn. Í reglugerðinni eru tilteknar 

þær bólusetningar sem ætlaðar eru til að verja börn gegn alvarlegum smitsjúkdómum 

og eru þær boðnar börnum með lögheimil á Íslandi endurgjaldslaust.  

2.2.1 Bólusetningar barna á Íslandi 

Sóttvarnarlæknir sem starfar hjá Landlæknisembættinu gefur út leiðbeiningar um 

almennar bólusetningar barna með tilliti til hvenær talið er ráðlegt að bólusetja barn og 

í hvaða röð bóluefnin eru gefin. Bólusetningar eru almennt framkvæmdar á sama tíma 

og komið er með barn í reglubundið ungbarnaeftirlit. Þetta eftirlit er hluti af 

ungbarnavernd sem unnin er á heilsugæslum eftir leiðbeiningum frá 

Landlæknisembættinu (Embætti landlæknis, 2013).   

Tilgangur og markmið ungbarna- og smábarnaverndar er að hafa eftirlit með heilsu 

og framvindu þroska barna, veita fræðslu og ráðgjöf til foreldra og að framkvæma 

ónæmisaðgerðir. Þessi þjónusta er veitt barni og foreldrum þess að kostnaðarlausu. 

Bólusett er í hverri heimsókn í ungbarnaverndina að undanskildum skoðunum við 10 

mánaða og 2 ½ árs aldur, en í þeim skoðunum fer fram heilsufars- og þroskamat á 

barninu. Þær bólusetningar sem framkvæmdar eru í ungbarnaeftirlitinu eru gegn 

barnaveiki, hettusótt, H. Influenzae b sjúkdómi, kíghósta, mænusótt, mislingum, 

rauðum hundum og stífkrampa. Bólusetningarnar sem of heilsufars- og þroskamat eru 

framkvæmdar foreldrum að kostnaðarlausu  (Embætti landlæknis, 2013). 
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Bólusetning gegn hlaupabólu hefur ekki verið sett inn í þennan hóp almennra 

bólusetninga, en hefur þó staðið til boða frá árinu 1996. Kjósi foreldrar að láta bólusetja 

börn sín gegn hlaupabólu bera þeir allan kostnað af bóluefninu sé bólusetningin 

framkvæmd utan venjubundinnar skoðunar í ungbarnaeftirliti. Ekki eru þó greidd 

komugjöld vegna bólusetningarinnar þar sem um börn er að ræða sé bólusett utan 

reglubundinnar komu í ungbarnaeftirlit (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, 2017). 

2.2.2 Bólusetning við hlaupabólu 

Þegar hafist er handa við að bólusetja gegn ákveðnum sjúkdómum er þrennt sem skiptir 

megin máli fyrir vænlegan árangur. Í fyrsta lagi þarf fjöldi þeirra sem er bólusettur að 

vera nægur svo hjarðónæmi náist og markvisst dragi úr tíðni sjúkdómsins. Í öðru lagi er 

það virkni bóluefnisins sem er notað og í þriðja lagi er það lengd ónæmis sem myndast 

með bólusetningunni (Brisson o.fl., 2000). 

Árið 1995 var í fyrsta sinn skráð á markað í Bandaríkjunum bóluefni gegn hlaupabólu 

og í kjölfarið var lyfið skráð á markað í fleiri löndum. Frá þeim tíma hefur bólusetning 

ungbarna í Bandaríkjunum gegn hlaupabólu verið ráðlögð frá 12 mánaða aldri. Raunin 

varð sú að í kringum árið 2000 hafði sjúkdómstilfellum fækkað um 75% þegar um 84% 

árangri í bólusetningum var náð. Á sama tíma fækkaði einnig sjúkrahúsinnlögnum um 

75-80% og dánartíðni sökum hlaupabólutilfella fækkaði um 75-92% hjá börnum og 

unglingum og um 74% hjá fullorðnum einstaklingum (Sengupta o.fl., 2008). 

Upphaflega var einungis gefin einn skammtur af bóluefni en í kjölfar rannsókna á 

virkni bóluefnisins sýndi það sig að tveir skammtar af bóluefninu mynduðu mun sterkara 

ónæmi fyrir veirunni en einungis einn skammtur. Talið er að bólusetning með einum 

skammti myndi um 94% ónæmi en með tveimur skömmtum 98% ónæmi. Þetta á 

sérstaklega við þegar horft er til alvarlegrar sjúkdómsmyndar hlaupabólu. Með því að 

gefa tvo skammta má draga úr fjölda sjúkdómstilfella um 88% en með einum skammti 

dregur um 64% úr sjúkdómstilfellum. Viðbótaráhrif seinni skammtsins af bóluefninu eru 

þó háð virkni fyrri skammtsins á einstaklinginn svo og snertingu hans við hlaupabólu í 

náttúrunni (Brisson, 2010; Helmuth, 2015; Karhunen, 2010).  

Rannsókn Brisson og fleiri (2010) sýndi fram á að með einum skammti bóluefnis 

dregur strax umtalsvert úr sjúkdómstilfellum hlaupabólu. Þar sem um 10% þeirra sem fá 

einn skammt af bóluefninu mynda ekki mótefni gegn hlaupabólu, munu að nokkrum 
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árum liðnum nægilega margir einstaklingar vera næmir fyrir hlaupabólu svo faraldur geti 

skotið upp kollinum þrátt fyrir reglubunda bólusetningu. Í sömu rannsókn kom í ljós að 

sé seinni skammturinn af bóluefninu gefinn allt að 10 árum eftir að fyrri skammturinn er 

gefinn hefur það marktæk áhrif á fækkun hlaupabólutilfella. Því megi hvort tveggja gefa 

skammtana á nokkrum mánuðum eða nokkrum árum. Að því gefnu er í 

rannsóknarniðurstöðum mælt með því að tveir skammtar séu gefnir af bóluefninu til 

þess að tryggja ónæmi gegn hlaupabóluveirunni. Þar sem tveggja skammta bólusetning 

veitir um 98% vörn gegn veirunni má með því draga úr hlaupabólutilfellum á næstu 80 

árum um 90% og ristilstilfellum um 10%. Áhrif hlaupabóluveirunnar í umhverfinu eru 

einnig talin töluverð og þau geta lengt ónæmi einstaklinga við sjúkdómnum (Brisson, 

2010; Helmuth, 2015; Karhunen, 2010; Vázquez, 2001).  

Langtímavirkni bóluefnisins og ónæmisins sem það veldur hefur einnig valdið 

mönnum áhyggjum, þegar metið er hvort eigi að hefja reglubundna bólusetningu gegn 

hlaupabólu. Rothberg og félagar (2002) settu fram líkan til að meta þessi áhrif. Þeir 

skoðuðu hvort munur væri á að bólusetja börn um 12 mánaða aldur, 10 ára aldur eða 

sleppa bólusetningunni alfarið. Niðurstöðurnar sýndu að þrátt fyrir að ónæmi færi hratt 

dvínandi væri það hagkvæmt að hefja bólusetningu gegn hlaupabólu hjá börnum um 12 

mánaða aldur (Rothberg, Bennish, Kao & Wong, 2002). 

Þó svo að hlaupabóla sé almennt ekki talin lífshættulegur sjúkdómur þá getur hún  

verið mjög íþyngjandi fyrir börn og foreldra þeirra, vegna óþæginda fyrir barnið og 

fjarveru foreldra frá vinnu. Víðsvegar um heiminn er nú hugað að því að koma upp 

reglubundnum bólusetningum við hlaupabólu. Nú þegar er  mælt með bólusetningum 

hjá öllum börnum eldri en 12 mánaða í Bandaríkjunum og Kanada. Samkvæmt 

leiðbeiningum Centers for Disease Control and Prevention (2016) er mælt með að fyrri 

sprautan sé gefin við 12 – 15 mánaða aldur og seinni sprautan við 4 – 6 ára aldur.  

Með það í huga er talið að hjarðónæmi við hlaupabólu muni valda hraðari fækkun í 

sjúkdómstilfellum en fjölda þeirra sem bólusettir eru hverju sinni. Í þeim löndum þar 

sem tekin hefur verið upp reglubundin bólusetning við hlaupabólu hefur aldur þeirra 

sem smitast af hlaupabólu hækkað án þess að um sé að ræða fjölgun tilfella í hverjum 

aldursflokki fyrir sig. Það hefur einfaldlega dregið úr fjölda hlaupabólutilfella hjá yngri 
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aldurshópum vegna bólusetningar (Brisson, 2010; Center for Disease Control and 

Prevention, 2016; Johnson o.fl., 2015; Karhunen, 2010; Sengupta o.fl., 2008). 

Við bólusetningu er talið að virkjun ónæmiskerfisins verði ekki eins öflug og ef 

einstaklingur fær í sig veiruna sjálfa og líkur eru á því að fá vægari hlaupabólutilfelli sem 

komast framhjá bólusetningunni, svokölluð gegnumbrot (e. breakthrough). Um 5 - 10% 

bólusetninga heppnast ekki og geta þeir einstaklingar veikst af hlaupabólu, annað hvort 

af völdum hlaupabóluveiru úr umhverfinu eða veiruhlutans úr bóluefninu sjálfu. 

Sjúkdómstilfelli þar sem einstaklingur veikist af hlaupabólu þrátt fyrir að hafa fengið 

bóluefnið eru oft nefnd gegnumbrotstilfelli. Þau eru yfirleitt vægari en almennt gengur 

og gerist hjá þeim sem ekki hafa verið bólusettir, með færri sárum og lægri sótthita. 

Með aukinni tíðni bólusetninga við hlaupabólu sjást fleiri slík hlaupabólutilfelli (Brisson, 

2010; Chiu, 2005; Karhunen, 2010; Poletti, 2013;  Sengupta o.fl., 2008).  

Talið er að bólusetning fullorðinna dragi umtalsvert meira úr alvarlegum 

sjúkdómstilfellum hlaupabólu en bólusetningar barna, þar sem þeir sem veikjast á 

fullorðinsárum eiga á hættu að veikjast mjög alvarlega ef þeir smitast. Þegar allt er 

dregið saman mætti fækka dánartilfellum um 50-80%, draga úr sjúkrahúsinnlögnum um 

30% og fækka sjúkdómstilfellum almennt um 10%. Hafa ber þó í huga að slík aðgerð 

myndi skila litlum sem engum áhrifum á hjarðónæmið, heldur sjást hér einungis áhrif á 

sjúkdómsmyndina sem slíka. Auk þess hefur það sýnt sig að bólusetningarkerfi ætluð 

fullorðnum einstaklingum eru ekki líkleg til þess að skila eins góðum árangri í 

heildarbólusetningu og reglubundnar bólusetningar á börnum. Það hefur þó sýnt sig að 

reglubundnar bólusetningar á fullorðnum skila ekki eins góðum árangri og á börnum þar 

sem fullorðnir einstaklingar mæta síður í bólusetningar. Fyrir þessu geta verið margar 

ástæður og nokkrar þeirra sem nefndar eru í tengslum við hlaupabólu snúa m.a. að 

þeirri upplifun og trú að hlaupabóla sé ekki svo alvarleg að það taki því að láta bólusetja 

sig á fullorðinsárum og grunsemdum um virkni bólusetninga almennt (Sengupta o.fl., 

2008). 

Árið 2004 gaf vinnuhópur um bólusetningar við hlaupabólu, sem var samansettur af 

vísindamönnum frá Evrópu og Norður Ameríku, frá sér yfirlýsingu þess efnis að þeir 

mæltu með bólusetningu hjá öllum heilbrigðum börnum á aldrinum 12 – 18 mánaða og 

barna í smithættu yngri en 13 ára. Sama ár var tekin upp reglubundin bólusetning í 
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Þýskalandi, fyrsta landi í Evrópu. Árið 2008 var Þýskaland enn eina Evrópulandið sem 

hafði tekið upp reglubundna bólusetningu gegn hlaupabólu hjá börnum. Þar var notast 

við fjórgilda bóluefnið sem gefið er við hlaupabólu, rauðum hundum, mislingum og 

bólusótt (MMR-V). Önnur lönd settu sér viðmið í kringum börn sem væru í aukinni 

hættu á að fá hlaupabólu vegna ónæmisbælingar svo og aðstandendur þeirra. Í dag hafa 

fleiri lönd bæst í hóp þeirra sem hafa tekið upp reglubundna bólusetningu við 

hlaupabólu sem dæmi má nefna Spán, Pólland, Ítalíu og Lúxemborg (Chiu, 2005; 

European Center for Disease Prevention and Control, 2017; Sengupta, o.fl., 2008). 

2.2.3 Bóluefnið Varilrix 

Þróun bóluefnis gegn hlaupabólu hófst á áttunda áratug síðustu aldar, nánar tiltekið árið 

1971. Uppruna flestra bóluefna við hlaupabólu sem framleidd hafa verið má rekja til 

svokallaðs Oka stafs sem fékk nafn sitt frá heilbrigðu japönsku barni sem veiktist af 

sjúkdómnum. Vísindamönnum tókst að einangra hlaupabóluveiruna hjá barninu, sem 

hét Oka. Veirustafurinn var ræktaður upp og veiklaður í fósturfrumum tilraunadýra og 

ákveðnum frumum manna af Takahasi og samstarfsmönnum hans í upphafi áttunda 

áratugarins. Gefið var leyfi fyrir veiklaða veiruhlutanum til framleiðslu á bóluefni og í 

kjölfarið hófust rannsóknir á öryggi, virkni og endingu bóluefnisins (Chiu, 2005; 

Sengupta o.fl. , 2008; Vázquez, 2001). 

Í dag framleiða þrjú lyfjafyrirtæki bóluefni við hlaupabólu sem byggir á veikluðum 

veiruhluta hlaupabóluveirunnar, eða fyrrnefndum Oka staf. Öll bóluefni sem eru byggð 

upp á þessum veiklaða veiruhluta eru talin hafa sambærilega virkni og erfitt er að gera 

beinan samanburð á þeim vegna mismunandi sermisrannsóknaraðferða, sem 

rannsakendur gefa ekki upp sín á milli. Þegar niðurstöður rannsókna á hverju bóluefni 

fyrir sig eru settar saman má frekar segja að bóluefnin séu jöfn en misjöfn (Chiu, 2005; 

Sengupta o.fl., 2008; Vázquez, 2001). 

GlaxoSmithKlein (GSK) framleiðir bóluefni sem ber heitið Varilrix en það er það 

bóluefni sem hefur verið notað á Íslandi frá árinu 1996. Varilrix varð til árið 1977 og var 

fyrst rannsakað undir lok áttunda áratugarins hjá börnum og fullorðnum einstaklingum 

sem voru með skert ónæmiskerfi. Bóluefnið hefur verið á markaði frá árinu 1984 og í 

þeirri mynd sem það er í dag frá árinu 1998. Lyfið fékk fyrst markaðsleyfi á Íslandi árið 

1995 og fyrsti skammturinn af lyfinu var seldur árið 1996. Annað bóluefni er til og það er 
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í svokölluðu fjórgildu bóluefni sem innniheldur einnig bóluefni gegn rauðum hundum, 

mislingum og bólusótt. Það bóluefni hefur ekki markaðsleyfi á Íslandi og er ekki notað til 

almennrar bólusetningar í ungbarnaeftirlitinu (Chiu, 2005; Mímir Arnórsson, munnleg 

heimild, 6. október 2015; Sengupta o.fl., 2008).  

Eftir að bóluefninu hefur verið sprautað í vöðva á einstakling fjölgar veiruhlutinn úr 

bóluefninu sér á stungustað eða í nálægum eitlum þess. Þar er bóluefnið tekið upp af 

frumum sem bera ákveðna mótefnavaka en þeir búa til ónæmi fyrir veirunni. Ónæmi 

fyrir hlaupabóluveirunni, tilkomið vegna bólusetningar eða sýkingar, situr í minni 

þessara fruma eða svokölluðu frumuminni (e. cell mediated immunity). Hinn veiklaði 

veiruhluti sem bóluefnið byggir á hefur ekki eitrandi áhrif á frumur eða önnur kerfi. Eftir 

því sem frá líður fær einstaklingur svo styrkingu á ónæmi sínu við hlaupabólu þegar 

hann kemst í  snertingu við hlaupabóluveiru í umhverfinu (Brisson, 2010; Chiu, 2005; 

Goldman, 2013). 

2.2.3.1 Notkunarábendingar og varnaðarorð 

Ábending til notkunar Varilrix er samkvæmt Sérlyfjaskrá (2015) tvíþætt, annars vegar 

fyrir heilbrigða einstaklinga og hins vegar fyrir sjúklinga í áhættuhópi. Fyrir heilbrigða 

einstaklinga er notkunarábendingin eftirfarandi: 

„Til varnar gegn hlaupabólu hjá heilbrigðum einstaklingum frá 9 mánaða aldri.“ 

(Lyfjastofnun, 2015: 1). 

Notkunarábendingar fyrir sjúklinga í áhættuhópi eru eftirfarandi: 

Til varnar gegn hlaupabólu hjá eftirfarandi sjúklingum í áhættuhópi sem ekki 
eru ónæmir vegna sérstakra aðstæðna: 

➢ Börn frá 9 mánaða aldri og fullorðnir með skerta ónæmissvörun og alvarlega 
undirliggjandi sjúkdóma, t.d. hvítblæði. 

➢ Börn með langvinna sjúkdóma svo sem liðagigt og nýrnasjúkdóma, við 
sérstakar kringumstæður. 

➢ Börn sem þurfa líffæraígræðslu. 

(Lyfjastofnun, 2015, Sérlyfjaskrá: 1) 

Varilrix er skráð í um 80 löndum víðsvegar um heiminn þar sem ýmist eru skipulagðir 

bólusetningarferlar eða ekki. Eins og fram kom í Sérlyfjaskrá er lyfið ætlað til notkunar 

sem vörn gegn hlaupabólu hjá heilbrigðum einstaklingum sem ekki hafa fengið 
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hlaupabólu og eru eldri en 9 mánaða gamlir. Sum lönd hafa þó teygt aldursmörkin upp í 

12 mánuði (Chiu, 2005). 

Skammtastærðir hjá öllum heilbrigðum einstaklingum, jafnt börnum sem fullorðnum, 

eru 2 skammtar, gefnir með að lágmarki 6 vikna millibili. Ekki má  undir nokkrum 

kringumstæðum gefa skammtana með minna en 4 vikna millibili. Læknar ákveða fjölda 

skammta og tímasetningu bólusetninga samkvæmt opinberum ráðleggingum. Séu 

einstaklingar í áhættuhópi getur þurft að gefa þeim fleiri en þessa tvo skammta til að ná 

fullnægjandi ónæmi. Bóluefnið má gefa samtímis öllum öðrum bóluefnum, í aðskildri 

sprautu og á ólíkum stungustað. Sé verið að bólusetja gegn mislingum með svokölluðu 

MMR bóluefni, sem notað er gegn mislingum, bólusótt og rauðum hundum, skal annað 

hvort bólusetja gegn hlaupabólu á sama tíma eða láta hið minnsta 4 vikur líða milli 

bólusetninganna. Ástæðan er sú að bóluefni við mislingum getur valdið skammvinnri 

bælingu á ónæmissvörun (Chiu, 2005; Embætti Landlæknis, 2012; Lyfjastofnun, 2015). 

Samkvæmt leiðbeiningum landlæknisembættisins er ekki ráðlagt að gefa börnum 

yngri en 12 mánaða lyfið, þar sem mótefni frá móður geta enn verið til staðar hjá 

barninu og geta þau dregið úr ónæmissvöruninni sem verður við bólusetninguna. Ekki 

má gefa sjúklingum sem eru með bráð veikindi með háum hita lyfið né heldur þeim sem 

eru ónæmisbældir eða á sterameðferð. Þunguðum konum og konum með barn á brjósti 

er ekki ráðlagt að fá lyfið, þar sem ekki liggja fyrir fullnægjandi rannsóknarniðurstöður á 

áhrifum þess á meðgöngu og brjóstagjöf. Aukinheldur má ekki gefa þeim lyfið sem hafa 

ofnæmi fyrir innihaldsefnum þess, hafa þegið mótefni eða blóðgjöf og þeim sem eru á 

meðferð með salýsilötum vegna hættu á svokölluðu Reyes heilkenni  (Chiu, 2005; 

Embætti Landlæknis, 2012; Lyfjastofnun, 2015). 

Eftir að bóluefni hefið verið gefið er mælst til þess að hafa eftirlit með 

einstaklingnum í um 20 mínútur, til að tryggja öryggi hans ef óvænt ofnæmisviðbrögð 

koma fram. Aukaverkanir af völdum Varilrix eru fáar og þá helst, eins og með flestar 

bólusetningar, roði og þroti við stungustað og smávægilegur hiti. Hlaupabóluútbrot hafa 

komið fram hjá 37 af hverjum 100.000 bólusettum einstaklingum en þau eru talin vera 

af náttúrunnar völdum frekar en bóluefnisins. Ristill er önnur möguleg aukaverkun 

bólusetningar en slík tilfelli hafa sést hjá um 2,6 af hverjum 100.000 bólusettum 

einstaklingum. Oka veirustafurinn er næmur fyrir aciclovir lyfinu sem má gefa til að 
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meðhöndla aukaverkanir vegna veirunnar, sé þess þörf (Chiu, 2005; Embætti 

Landlæknis, 2012; Sengupta o.fl., 2008). 

2.2.4 Hjarðónæmi 

Hjarðónæmi verður til þegar mikill fjöldi einstaklinga í samfélagi er bólusettur gegn 

sama sjúkdómnum. Bólusetningin hefur ekki bara verndandi áhrif á þá sem eru 

bólusettir heldur einnig á þá sem ekki hafa verið bólusettir. Það skýrist af minnkandi 

fjölda þess sýkils eða veiru sem bólusett er gegn í umhverfinu og þar með fækkunar 

tilfella sjúkdómsins. Hjarðónæmi og sú vörn sem það veitir er háð því að samfella sé í 

reglubundnum bólusetningum við sjúkdómnum til frambúðar. Sé lítil þátttaka í 

bólusetningunni eða virkni bóluefnis ekki eins og best verður á kosið myndast ekkert 

hjarðónæmi, þar sem bólusetningin hefur lítil sem engin áhrif á gang sjúkdómsins 

(Brisson, 2003).  

Áhrifum reglubundinna bólusetninga má skipta upp í þrjú stig. Á fyrsta stigi, sem oft 

er á ensku kallað honeymoon period, dregur umtalsvert úr tíðni þess sjúkdóms sem 

hafist hefur verið handa við að bólusetja gegn. Þetta veldur því að faraldrar verða úr 

sögunni vegna fjölda þeirra sem eru bólusettir. Umtalsvert meiri fækkun verður í fjölda 

tilfella sjúkdómsins en fjölda þeirra sem eru bólusettir. Næsta stig, sem á ensku er kallað  

posthoneymoon epidemic, er það ástand sem skapast hægt og bítandi yfir ákveðinn 

tíma. Ákveðinn fjöldi einstaklinga hefur af einhverjum ástæðum ekki verið bólusettur 

eða bólusetningin ekki heppnast. Þegar þessi fjöldi hefur náð ákveðnu marki nær 

faraldur að skjóta niður rótum í þessum hópi vegna veirunnar sem enn er á náttúrulegu 

sveimi um samfélagið. Þriðja stig einkennist af jafnvægi í fjölda sjúkdómstilfella og þau 

eru yfirleitt mun færri en þau voru áður en hafist var handa við reglubundna 

bólusetningu. Hjarðónæmi sést  til dæmis ef horft er til tilfella af mislingum og rauðum 

hundum og sambandi þeirra við reglubundnar bólusetningar. Hafa ber í huga að hér er 

ekki verið að ræða um útrýmingu sjúkdóms heldur þau áhrif á umhverfið sem fjöldi 

bólusetning hefur (Brisson, 2003). 

Ungbarnabólusetningar og hjarðónæmi þeim fylgjandi geta valdið því að tímabundin 

færsla verður í fjölda sjúkdómstilfella til eldri einstaklinga. Þar sem sýkillinn er enn í 

samfélaginu kemur bólusetningin í veg fyrir að börnin, sem hafa verið bólusett veikist, 

en hefðu það annars. Þeir sem eldri eru og ekki bólusettir eða ónæmi þeirra hefur 
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dvínað með árunum vegna skorts á styrkingu, halda áfram að veikjast en tilfellum hjá 

börnunum fækkar. Hjarðónæmisáhrifin eru slík að vegna fjöldans sem er bólusettur 

dregur úr magni sýkilsins í umhverfinu og þar með líkum á því að einstaklingur sem er 

ekki bólusettur og er því útsettur fyrir sýklinum veikist. Þetta ástand gengur yfir á 

nokkuð löngum tíma eða þar til jafnvægi hefur komist á í fjölda og aldursdreifingu 

bólusettra (Brisson, 2002; 2003). 

2.3 Heilsuhagfræði 

Heilsuhagfræði er sú fræðigrein sem fjallar um það hvernig samfélagið ráðstafar 

fjármunum sínum og gæðum innan heilbrigðiskerfisins. Takmarkað magn er af 

fjármunum og gæðum í samfélaginu og þess vegna er nauðsynlegt að  ráðstafa þeim á 

sem hagkvæmastan hátt hverju sinni. Það er einnig hægt að útskýra heilsuhagfræði með 

því að hagfræðingar færi hagfræði yfir á heilsu með því að nota ýmiskonar líkön og 

aðferðir til þess að einfalda þann veruleika sem við horfum á hverju sinni (Folland, 

2010).  

2.3.1 Kostnaðarábatagreining (e. Cost-benefit analysis) 

Þegar meta á hagkvæmni ákveðinnar aðgerðar eða hluta er oftast stuðst við aðferð sem 

í hagfræði kallast kostnaðarábatagreining (e. cost-benefit analysis). Þessi greining er 

víðtækasta form hagkvæmnirannsókna, þar sem allar breytur eru metnar með tilliti til 

kostnaðar og eru í sömu mælanlegu einingunni. Kostnaðarábatagreining miðar að því að 

finna hagkvæmustu leiðina til þess að leysa vandamál eða verkefni. Notast er við 

megindlega aðferðafræði, þar sem fyrirliggjandi kostnaður og metinn ábati eru bornir 

saman til að sjá hvort verkefnið teljist hagkvæmt eða ekki. Með þessari aðferð má meta 

hvort heildarkostnaður sé réttlætanlegur miðað við þann ávinning sem hlýst af 

aðgerðinni. Reynt er að lágmarka fórnarkostnaðinn sem fylgir verkefninu og hámarka 

hag samfélagsins. Ef ábatinn er meiri er kostnaðurinn er jafnan talað um að verkefnið sé 

hagkvæmt. Við mat á hagkvæmni bólusetninga er kostnaðarábatagreining algengasta 

verkfærið sem notast er við. Þá eru allur kostnaður og mögulegar tekjur verkefnisins 

teknar saman, ásamt því sem horft er til þeirra þátta sem hafa áhrif en ekki er hægt að 

setja markaðsverð á. Oft  skipta mestu máli þau áhrif sem verkefnið hefur á þriðja aðila 

(Boardman, 2011; Drummond, 2007; Folland, 2010). 
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2.3.2 Erlendar kostnaðarábatagreiningar 

Kostnaðarábatagreiningar þarf að gera frá sjónarhóli samfélagsins, því að lokum þarf 

einhver að greiða vegna hlaupabólu eða bólusetningar, hvort sem er beinn kostnaður 

vegna bóluefna eða óbeinn kostnaður vegna framlegðartaps, fjarveru frá vinnu, örkumla 

eða dauða (Chiu, 2005). 

Árið 1994 var birt kostnaðarábatagreining á reglubundnum bólusetningum við 

hlaupabólu hjá börnum í Bandaríkjunum. Frá læknisfræðilegu sjónarhorni þótti 

reglubundin bólusetning ekki vera hagkvæmur kostur þar sem beinn kostnaður fór 

umtalsvert fram úr þeim sparnaði sem átti að nást með bólusetningunni. Fyrir hverja 2 

dollara sem bólusetningin myndi kosta sparaðist einungis 1 dollari. En þegar farið var að 

horfa á kostnaðarábata frá sjónarhorni atvinnulífsins með tilliti til fjarveru foreldra frá 

vinnu og framlegðartaps þar að lútandi, kom berlega í ljós hagkvæmni þess að koma á 

fót reglubundinni bólusetningu við hlaupabólu. Þessi greining var gagnrýnd fyrir margt 

og meðal annars það að útreikningar væru byggðir á röngum verðútreikningum á 

bóluefninu, einungis var gert ráð fyrir einum skammti af bóluefni og það að 

bólusetningin myndi ekki hafa nein áhrif á eða samband við mögulega ristilsfaraldra í 

framtíðinni. Í kjölfarið voru birtar niðurstöður fleiri greininga sem flestar einblíndu á 

áhrif hlaupabólu á örkuml og dánartíðni en lítið var horft til sambands hennar við 

möguleg neikvæð áhrif ristils (Goldman, 2013; Lieu, 1994). 

Í Þýskalandi árið 2002 var gerð rannsókn á hagkvæmni bólusetninga við hlaupabólu 

frá sjónarhorni samfélagsins en hún sýndi fram á kostnaðarhagkvæmni þess að 

bólusetja við hlaupabólu með einum skammti af bóluefni. Auk þess að draga úr kostnaði 

vegna hlaupabólutilfella var einnig horft til kostnaðarhagkvæmni þess að útrýma 

hlaupabólu á innan við 18 árum. Sama niðurstaða fékkst á Spáni og í Frakklandi hvað 

varðar hagkvæmni bólusetningar með einum skammti bóluefnis. Hinsvegar var engri 

þessara rannsókna horft til kostnaðar sem fylgir tveimur skömmtum af bóluefninu né 

heldur mögulegra áhrifa á tíðni og dreifingu ristilstilfella á heimsvísu. Sé horft á 

hagkvæmni bólusetninga frá sjónarhorni þess sem greiðir, er talið hagkvæmast að 

bólusetja börn 11-12 ára. Með því mætti draga úr dánartíðni í eldri aldurshópum vegna 

hlaupabólu, mögulega einnig úr tíðni ristilstilfella og koma í veg fyrir færslu 

hlaupabólutilfella yfir í eldri aldurshópa, en allt eru þetta þættir sem valdið hafa 
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áhyggjum í tengslum við reglubundnar bólusetningar á hlaupabólu. Auk þess væri með 

þessu móti verið að tryggja að konur á barneignaaldri væru ekki útsettar fyrir 

hlaupabólu vegna bólusetningarinnar. Hins vegar hafa 90% barna fengið hlaupabólu 

fyrir 10 ára aldur og því lítið komist hjá óbeinum kostnaði vegna framleiðslutaps sé 

bólusett svo seint á æviskeiði barnsins  (Sengupta o.fl., 2008).  

Þar sem fá læknisfræðileg sjónarmið mæla gegn bólusetningu við hlaupabólu þykir 

ljóst að eina leiðin til að draga úr þeim áhrifum sem hún hefur á samfélagið er að hefja 

reglubundar bólusetningar hjá börnum með tveimur skömmtum af bóluefninu. 

Sjálfstæður ráðgjafahópur sérfræðinga í bólusetningum í Evrópu (Society of 

Indepentdent European Vaccination Experts (SIEVE)) hefur bent á að hvert og eitt 

Evrópuland þurfi að gera þessar rannsóknir á sínum forsendum við fyrsta mögulega 

tækifæri (Sengupta o.fl., 2008). 
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3 Efniviður og aðferðir 

Markmið þessa verkefnis er að kanna hagkvæmni reglubundinnar bólusetningar við 

hlaupabólu hjá börnum á Íslandi. Greiningin er unnin upp úr gögnum sem fengust frá 

Hagstofu Íslands, landlæknisembættinu og Sjúkratryggingum Íslands. Í fræðilegum 

umræðum eru niðurstöðurnar bornar saman við niðurstöður erlendra 

kostnaðarábatagreininga þar sem ekki eru til fyrri greiningar sem þessi á Íslandi. Í töflu 1 

má sjá yfirlit yfir þá nálgun sem beitt var við gerð kostnaðarábatagreiningarinnar.  

Tafla 1. Yfirlit yfir nálgun á kostnaðarábatagreiningunni 

Rannsóknarspurning Er fjárhagslega / þjóðhagslega hagkvæmt 
að hefja reglubundna bólusetningu gegn 
hlaupabólu hjá börnum á Íslandi? 

Samanburður Reglubundin bólusetning í ungbarnavernd 
borin saman við núverandi kerfi þar sem 
bólusetning er valfrjáls á kostnað foreldra 

Tegund af hagfræðilegri greiningu Kostnaðarábatagreining 

Sjónarhorn  Samfélagslegt 

Verðlagsár 2015 

Fjöldi skammta af bóluefni 2 skammtar 

Hópurinn sem fær bólusetningu Greiningin miðast við að árgangurinn 
fæddur 2017 verði sá sem fyrstur verður 
bólusettur reglubundið. Hver árgangur 
eftir það verður framvegis bólusettur. 

Helstu forsendur Bólusetning gegn hlaupabólu verður sett 
inn í almenna bólusetningaferlið eins og 
það er í ungbarnaeftirlitið nú þegar. Eini 
viðbótarkostnaðurinn verður vegna 
bóluefnisins. Kostnaður við bólusetningu 
er borinn saman við kostnað sem verður til 
vegna fjarveru foreldris frá vinnu í 5 daga 
vegna veikinda barns af völdum 
hlaupabólu. Hvorki er gert ráð fyrir 
flýtiáætlun né aukningu í tíðni ristils í 
kjölfar bólusetningar. 
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3.1 Forsendur 

Hér á eftir verða allir þættir kostnaðarábatagreiningarinnar reifaðir ásamt þeim 

forsendum sem greiningin byggir á. Í öllum tilfellum er notast við tölulegar staðreyndir 

og kostnað frá Íslandi og úr íslenskum aðstæðum.  

3.1.1 Sjúkdómsmynd hlaupabólu 

Í kostnaðarábatagreiningunni eru aðstæður dagsins í dag bornar saman við þann 

möguleika að koma bólusetningu við hlaupabólu inn í ungbarnaeftirlitið með öðrum 

reglubundnum bólusetningum. Sú sjúkdómsmynd sem unnið er eftir miðar við að annað 

hvort sé barn bólusett eða ekki. Sé barn ekki bólusett og það veikist af hlaupabólu er 

reiknaður út kostnaður sem verður til vegna fjarveru foreldris í tengslum við veikindin. 

Gert er ráð fyrir því að hlaupabólan gangi yfir á 7 – 10 dögum en það valdi fjarveru frá 

vinnu í 5 – 7 daga. Niðurstöður grunn kostnaðarábatagreiningarinnar miða við 5 daga 

fjarveru foreldris frá vinnu. Ef barnið veikist ekki verður ekki til neinn kostnaður og því 

þarf ekki að skoða það nánar. Sé barnið bólusett er reiknaður kostnaður vegna 

bólusetningarinnar og skoðað hvar væri hagkvæmast að koma henni fyrir innan þess 

kerfis sem notast er við í dag. Ef barn sem hefur verið bólusett veikist af hlaupabólu er 

gert ráð fyrir að þau veikindi standi yfir í 3 – 5 daga.  Í greiningunni er ekki er gert ráð 

fyrir kostnaðaráhrifum vegna ristils. Sjúkdómslíkanið og veikindaferillinn sem 

kostnaðarábatagreiningin nær yfir má sjá í mynd 8.  

 
Mynd 8. Bólusetning við hlaupabólu - sjúkdómslíkan 
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3.1.2 Faraldsfræði og hindruð tilfelli 

Eins og komið hefur fram er hlaupabóla skráningarskyldur en ekki tilkynningarskyldur 

sjúkdómur. Erfitt að fá nákvæmar upplýsingar um fjölda þeirra sem veikjast á hverju ári 

með því að horfa einungis í tíðni skráðra tilfella þar sem alls ekki allir skila sér til læknis 

vegna hlaupabólunnar. Sú leið sem farin er í þessari greiningu við það að meta fjölda 

þeirra barna sem veikjast á hverju ári er byggð á niðurstöðum rannsóknar Hildar 

Þórarinsdóttur og fleiri (2009) á faraldsfræði hlaupabólu á Íslandi. Þar var hlutfall barna 

með mótefni gegn hlaupabólu kortlagt eftir aldurshópum og með því móti hægt að 

meta mögulega faraldsfræði sjúkdómsins á Íslandi.  

Mynd 1 á blaðsíðu 14 sýnir hvernig hlutfall barna með mótefni gegn hlaupabólu 

dreifist á vissum aldursbilum og er sú mynd notuð til grundvallar útreikningum á 

mögulegum fjölda tilfella af hlaupabólu á ári. Þau börn sem hafa mótefni gegn 

hlaupabólu hafa fengið veiruna í sig. Í rannsókninni eru börn skoðuð í aldurshópum sem 

spanna eitt ár. Með því að skoða aukningu á fjölda barna með mælanleg mótefni er milli 

aldurshópa, og með því að gera ráð fyrir að jafnvægisástand sé ríkjandi í þróun smits á 

viðkomandi ári, má áætla  mögulegan fjölda hlaupabólutilfella hjá hverjum aldurshópi á 

milli ára. 

Í greiningunni er gert ráð fyrir að á hverju ári veikist um 3956 börn á aldrinum 0-18 

ára af hlaupabólu. Í dag eru um 367 börn á ári bólusett og því ætti fjöldi sjúkdómstilfella 

að vera í kringum 3589 á hverju ári. Þó fara þessar tölur eftir stærð árganga hverju sinni, 

en hér er stuðst við áætlaðan fjölda barna sem fædd verða 2017, sem samkvæmt 

Hagstofu Íslands eru 4378 börn. Rannsóknir hafa sýnt fram á að séu gefnir tveir 

skammtar af bóluefninu megi draga úr sjúkdómstilfellum um 88%. Því má ætla að eftir 

að reglubundin bólusetning hefjist verði fjöldi hindraðra tilfella á hverju ári um 3159 

miðað við gefnar forsendur og því standi eftir um 431 sjúkdómstilfelli af hlaupabólu 

(Brisson, 2010: Hagstofa Íslands, 2016b).   

3.1.3 Innlagnir á sjúkrahús 

Innlagnir á sjúkrahús vegna hlaupabólu eða fylgikvilla hennar eru ekki algengar. 

Samkvæmt rannsókn Hildar Þórarinsdóttur og fleiri (2009) eru einungis að meðtali 2,9 

innlagnir á ári hjá börnum undir 18 ára aldri vegna fylgikvilla hlaupabólu. Á 20 ára 

rannsóknartímabili voru alls 58 innlagnir en það eru 3,6 tilfelli á hver 100.000 börn. Flest 
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börn sem voru lögð inn á sjúkrahús á tímabilinu höfðu hlaupabólu auk eins fylgikvilla. Af 

þeim 14 börnum sem lögð voru inn á tímabilinu var ástæða innlagnarinnar mikil 

ónæmisbæling sem tengd var ónæmisbælandi meðferð eða háum hita. Vegna þess 

hversu fátíð þessi afleiðing er af sjúkdómnum gerir greiningin ekki sérstaklega ráð fyrir 

þeim kostnaði sem innlögn á sjúkrahús hefur í för með sér (Hildur Þórarinsdóttir, 2009). 

3.2 Kostnaðarþáttagreining 

Í kostnaðarábatagreiningunni er óbreytt fyrirkomulag skoðað og borið saman við stöðuna ef 

bólusetningin verður sett inn í núverandi ungbarnaeftirlit. Kostnaður vegna bólusetningar er 

metinn sem og vegna veikinda af völdum hlaupabólu, hvort tveggja sem beinn eða óbeinn 

kostnaður. Beinn kostnaður er kostnaður við bólusetninguna og bóluefnið en óbeinn 

kostnaður fellur til á formi framleiðslutaps vegna fjarveru vegna veikinda. Allir 

kostnaðarþættir eru metnir í íslenskri krónu á verðlagi ársins 2015. Verð á bóluefni er 

samkvæmt birtri gjaldskrá heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins í janúar 2017. 

Kostnaðarábatagreiningin er gerð út frá samfélagslegu sjónarmiði og því er virðisaukaskattur 

ekki hafður með í útreikningum. Áhrif kynbundins launamunar eru skoðuð sérstaklega.  

3.2.1 Beinn kostnaður 

Sá beini kostnaður sem metinn er í greiningunni er kostnaður sem fellur til við 

bólusetninguna. Bólusetningaraðgerðin, komugjöld og innkaupsverð á bóluefninu eru 

þar kostnaðarþættir ásamt þeim áhrifum sem þátttaka í bólusetningu hefur á 

heildarkostnað. 

3.2.1.1 Komugjöld og innkaupsverð bóluefnis 

Í 4. grein reglugerðar um hlutdeild sjúkratryggðra í kostnaði vegna heilbrigðisþjónustu 

nr. 1144/2015 kemur fram að börn yngri en 18 ára greiði ekkert gjald fyrir komur á 

heilsugæslustöð. Það sama á við um komur í mæðra- og ungbarnavernd, sem eru 

undanþegnar gjaldskyldu. Í 7. grein sömu reglugerðar er tekið fram að greitt sé fyrir 

hvern skammt af bóluefni við bólusetningar á heilsugæslustöð að undanskyldum þeim 

bólusetningum sem eru hluti af ungbarnavernd.  

Bólusetning við hlaupabólu hjá börnum fellur ekki undir reglubundnar bólusetningar í 

ungbarnavernd og því þarf að greiða kostnaðarverð fyrir hvern slíkan skammt sem 

gefinn er. Gjaldskrá er birt á heimasíðu heilsugæslunnar og er hún uppfærð 



 

37 

mánaðarlega. Í janúar 2017 kostaði hver skammtur af bóluefninu Varilrix við hlaupabólu 

4.800 krónur.  

Í Sérlyfjaskrá er birt listaverð Varilrix 6.408 krónur, en það er hæsta skráða verðið 

fyrir lyfið. Samkvæmt innflutnings- og dreifingaraðila lyfsins Distica, fær íslenska ríkið að 

jafnaði afslátt af listaverði lyfja við magninnkaup. Þar sem Heilsugæsla 

höfuðborgarsvæðisins bendir á í gjaldskrá sinni að greitt sé kostnaðarverð vegna 

bóluefnisins er ljóst að íslenska ríkið fær 25% afslátt af listaverði Varilrix (Sigurður 

Stefánsson, munnleg heimild, 20. febrúar 2017). Í næmisgreiningunni er skoðað hver 

áhrifin á heildarkostnað verða ef þessi afsláttur er afnuminn og birt verð úr Sérlyfjaskrá 

sé í raun innkaupsverð lyfsins.  

Samkvæmt upplýsingum frá Birnu Kristófersdóttur, deildarstjóra fjárreiðudeildar 

Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, var reiknaður kostnaður vegna viðtals 

hjúkrunarfræðings á heilsugæslustöðvum 3.700 krónur á verðlagi árins 2013. Til að fá 

rétta verðmynd af komu til hjúkrunarfræðings á árinu 2015 var verðið uppreiknað 

miðað við breytingar í vísitölu neysluverðs án húsnæðis milli áranna 2013 og 2015. 

Upplýsingar um breytingar á vísitölu neysluverðs voru fengnar á heimasíðu Hagstofu 

Íslands. Vísitala neysluverðs án húsnæðis hækkaði um 0.9% milli þessara ára og því 

umreiknast verðgildi komu til hjúkrunarfræðings í 3.733 krónur fyrir árið 2015 (Birna 

Kristófersdóttir, munnleg heimild, 13. febrúar 2017; Hagstofa Íslands, 2017). 

3.2.1.2 Bólusetningaraðgerðin 

Í greiningunni er miðað við að öll börn fædd árið 2017 fái tvo skammta hvert af 

bóluefninu Varilrix. Fari bólusetningin fram í 12 og 18 mánaða skoðunum í 

ungbarnaeftirliti á heilsugæslustöðvum, þarf hvorki að breyta núverandi fyrirkomulagi á 

bólusetningum og ungbarnavernd né bæta inn komum sérstaklega vegna bólusetningar. 

Þessi leið samræmist leiðbeiningum framleiðanda bóluefnisins um að hið minnsta 6 

vikur líði á milli gefinna skammta og að bóluefnið megi gefa á sama tíma og svokallað 

MMR bóluefni sem gefið er í 18 mánaða skoðuninni (Sérlyfjaskrá, 2015).  

Sé þessi leið farin fær helmingur árgangsins, sem mætir í 12 og 18 mánaða skoðun á 

árinu, tvær sprautur með bóluefninu og hinn helmingur árgangsins eina. Þau börn sem 

fædd eru frá janúar til júní mæta í 12 mánaða og 18 mánaða skoðun á sama 

almannaksári. Þau börn sem hins vegar eru fædd frá júlí til desember mæta í 12 mánaða 
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skoðun á árinu en 18 mánaða skoðunin fellur í byrjun næsta almannaksárs. Að meðaltali 

kemur þetta út eins og 2 sprautur á hvert barn í árgangi, en það getur haft áhrif ef um 

mjög stóra eða litla árganga er að ræða þar sem kostnaðurinn getur verið flöktandi.  

Með þessu móti er eini viðbótarkostnaðurinn sem fellur til vegna bóluefnisins þar 

sem ekki þarf að skipuleggja nýja komu í ungbarnaverndina vegna bólusetningarinnar. 

Miðað við fjölda barna sem fædd eru árið 2017 er gert ráð fyrir að heildarkostnaðurinn 

fyrsta árið, sem bólusetningin væri framkvæmd, verði 28.369.440 krónur. Kostnaður 

sem fellur til á öðru ári og árlega framvegis fer eftir stærð árganga en miðað við gefnar 

forsendur í greiningunni verða það 38.065.680 krónur. 

3.2.1.3 Þátttaka í bólusetningu 

Á Íslandi er almennt góð þátttaka í reglubundnum bólusetningum barna. Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknar Ýmis Óskarssonar og fleiri (2015) voru um 95% svarenda 

jákvæðir eða mjög jákvæðir gagnvart bólusetningum barna á fyrsta og öðru aldursári. Í 

sömu rannsókn kom fram að 96% aðspurðra myndu taka þátt í reglubundnum 

bólusetningum fyrir sín börn.  

Sóttvarnarlæknir hjá Landlæknisembættinu gefur á hverju ári út uppgjörsskýrslu um 

þátttöku í almennum bólusetningum barna á Íslandi. Í skýrslunni fyrir árið 2015 kemur 

fram að 90-91% þátttaka hafi verið í bólusetningum sem framkvæmdar eru við 12 og 18 

mánaða skoðun í ungbarnaeftirlitinu. Þar sem forsendur greiningarinnar miðast við að 

setja bólusetningu við hlaupabólu inn í þessar komur í ungbarnaverndinni, er notast við 

sama hlutfall þátttöku miðað við aðrar bólusetningar á sama tíma (Embætti landlæknis, 

2016). Miðað við 90% þátttöku í bólusetningaraðgerðinni og óbreytt innkaupsverð á 

bóluefninu er kostnaður vegna bólusetningarinnar 28.369.440 krónur á fyrsta ári og um 

38.065.680 krónur á ári hverju eftir það. Í næmisgreiningunni má sjá hver áhrifin verða á 

kostnað ef þátttaka í bólusetningunni er 100% .  

3.2.1.4 Flýtiáætlun 

Ekki er gert ráð fyrir svokallaðri flýtiáætlun (e. catch up) þar sem óbólusett börn sem 

ekki hafa fengið hlaupabólu eru kölluð inn til bólusetningar þegar hafist verður handa 

við að bólusetja, heldur verður einn árgangur upphafsárangur. Fyrsta árið sem 

bólusetningin fer fram verður því ódýrara en næstu ár. Það skýrist af því að sá hluti 

árgangsins sem fæðist á tímabilinu janúar til júní fær, miðað við gefnar forsendur, tvær 
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sprautur á árinu en sá hluti árgangsins sem fæddur er frá júlí til loka desembers einungis 

eina þar sem 18 mánaða skoðunin fellur á upphaf næsta árs. Sé gert ráð fyrir því að 

hefja bólusetningu við hlaupabólu árið 2018 eru það börn fædd árið 2017 sem fyrst 

koma til bólusetningar.  

Samkvæmt mannfjöldaspá Hagstofu Íslands er áætlaður fjöldi barna fædd árið 2017 

alls 4.378 börn og árið 2018 spáir til um 4.415 börn í árgangi. Samkvæmt þeim 

forsendum sem gefnar hafa verið upp hér og ef gert er ráð fyrir að almenn þátttaka í 

bólusetningum barna haldist 90% þá verður um 5.910 skammta að ræða fyrsta árið og 

7.930 skammta á ári 2. Haldist fæðingatíðni eins og hún hefur verið á árunum 1997-

2015 má gera ráð fyrir að meðaltal fæðinga á ári verði um 4.363 og keyptir skammtar á 

ári til frambúðar að meðaltali 7.853 (Hagstofa Íslands, 2016b).  

3.2.2 Óbeinn kostnaður 

Sá óbeini kostnaður sem kostnaðarábatagreiningin nær yfir er á formi framleiðslutaps 

og tapaðs frítíma. Fjarvera foreldris frá vinnu veldur ákveðnu framleiðslutapi og er þetta 

stærsti kostnaðarþátturinn í greiningunni. Vinnuveitandi og þar með samfélagið tekur á 

sig þetta tap. Framleiðslutap verður hvort tveggja við bólusetningu og ef veikindi koma 

upp, þar sem gert er ráð fyrir því í greiningunni að foreldri þurfi að fara af vinnustað 

sínum til að fara með barn í bólusetningu. Kostnaður vegna tapaðs frítíma hjá þeim 

foreldrum sem standa utan vinnumarkaðar er einnig talinn með í greiningunni sem 

óbeinn kostnaður. Samanlagt mynda þessir tveir þættir þann kostnað sem samfélagið 

tekur á sig vegna veikinda af völdum hlaupabólu.   

3.2.2.1 Framleiðslutap 

Til að meta kostnað vegna fjarveru foreldris frá vinnu, annars vegar vegna bólusetningar 

og hins vegar vegna mögulegra veikinda barna, er stuðst við upplýsingar úr 

launarannsókn Hagstofu Íslands fyrir árið 2015 og vinnumarkaðsrannsókn fyrir árið 

2015, sem hvor tveggja eru birtar á vef Hagstofu Íslands wwww.hagstofa.is. Notast var 

við niðurstöður um meðallaun eftir kyni og aldursbili frá árinu 2015. Það aldursbil sem 

notast var við voru einstaklingar á aldrinum 25 – 54 ára. Að mati höfundar er þessi 

hópur líklegastur til þess að eiga börn á leikskóla- og grunnskólaaldri, því skeiði þegar 

einstaklingar eru útsettastir fyrir hlaupabólu (Hagstofa Íslands, 2015a).  
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Þátttakendur í launarannsókninni eru starfsmenn á almennum vinnumarkaði svo og 

opinberir starfsmenn hjá ríki og sveitarfélögum. Notast var við meðaltal reglulegra 

heildarlauna allra þátttakenda í könnuninni óháð hvort þeir starfa hjá opinberum 

stofnunum eða á almennum vinnumarkaði. Regluleg heildarlaun eru skilgreind á 

heimasíðu Hagstofunnar sem regluleg laun að viðbættum launum fyrir tilfallandi 

yfirvinnu. Óreglulegar greiðslur, s.s. orlofs- og desemberuppbót, eingreiðslur, 

ákvæðisgreiðslur og uppgjörsgreiðslur vegna uppmælinga fyrir skatt, eru ekki með í 

þessum útreikningum né heldur önnur hlunnindi og akstursgreiðslur. Launatengd gjöld, 

en í þeim eru falin tryggingagjald (7,49% árið 2015), mótframlag í lífeyrissjóð (8,5%), 

mótframlag vegna séreignasparnaðar (2%) og gjöld vegar orlofs (10,17%) þar sem gert 

er ráð fyrir 24 orlofsdögum, bætast ofan á meðallaunin. Ekki eru teknar með greiðslur í 

sjóði stéttarfélaga svo sem orlofssjóð, sjúkrasjóð, starfsmenntunarsjóð og vísindasjóð. 

Launatengd gjöld eru í heildina 28,16%. Upplýsingar um launatengd gjöld eru fengnar af 

heimasíðu Fjármála- og efnahagsráðuneytisins (www.fjarmalaraduneyti.is) og á 

heimasíðu VR (www.vr.is).  

Til að meta heildarkostnaðinn er horft á samsetningu vinnumarkaðarins með tilliti til 

vinnuafls, þ.e. fjölda starfandi og atvinnulausra, atvinnuþátttöku sem hlutfalli vinnuafls 

af heildarmannfjöldanum, atvinnuleysi sem hlutfalli af vinnuafli, kyns og meðaltals 

vinnustunda á mánuði, unnið út frá upplýsingum frá Hagstofu Íslands (Hagstofa Íslands, 

2015a).  

3.2.2.2 Tapaður frítími 

Þeir foreldrar sem standa utan vinnumarkaðar þurfa að fórna sínum frítíma til að 

annast um veika fjölskyldumeðilimi. Það sama er uppi á teningnum þegar kemur að því 

að fara með börn til læknis eða í ungbarnaeftirlit. Við útreikninga á virði frítíma þeirra 

sem standa utan vinnumarkaðar er það metið sem verðgildi meðaltals vinnustundar, án 

launatengdra gjalda, þeirra sem eru á vinnumarkaði að frádregnum 36,94% skatti.  

3.2.2.3 Kostnaður vegna bólusetningar 

Við útreikning á óbeinum kostnaði vegna bólusetningarinnar er það sá tími sem tekur 

foreldri að fara með barnið í bólusetningu, sem veldur kostnaði á formi framleiðslutaps 

og töpuðum frítíma. Þær forsendur sem höfundur gefur sér til útreikninga eru að þetta 

ferli taki 80 mínútur. Foreldrið þarf að fara af sínum vinnu- eða dvalarstað, sækja barnið 
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í daggæslu og koma því á heilsugæslustöð. Þetta er talið taka 30 mínútur. Þær forsendur 

eru gefnar að ferlið á heilsugæslustöðinni taki 20 mínútur, frá komu að brottför. Að því 

loknu er barninu skilað aftur í daggæslu og foreldrið fer aftur á sinn vinnu- eða 

dvalarstað en það tekur aðrar 30 mínútur.  Þessar 80 mínútur reiknast sem 1,33 stundir.  

Notast er við meðaltal reglulegra launa hjá körlum og konum árið 2015 ásamt 

meðalfjölda greiddra vinnustunda á mánuði árið 2015 til þess að reikna út verðgildi 

fjarveru vegna bólusetningar. Eins og fram kom er fjarveran metin sem 1,33 stundir og 

verðgildi hverrar vinnustundar án launatengdra gjalda eru 2.996 krónur. Hver 80 

mínútna fjarvera foreldris frá vinnu er því metin á 5.106 krónur að meðtöldum 

launatengdum gjöldum vegna orlofs (10,17%), tryggingagjalds, mótframlags í 

lífeyrrissjóð og mótframlags í séreignasparnað sem nema samtals 17,99%. Verðgildi 

tapaðs frítíma vegna bólusetningar er miðað við sömu forsendur 2.512 krónur.  

3.2.2.4 Kostnaður vegna veikinda 

Við mat á framleiðslutapi vegna fjarveru foreldris frá vinnu er notast við meðaltal 

reglulegra heildarlauna karla og kvenna árið 2015 ásamt fjölda greiddra stunda að baki 

meðtalslaunum. Deilt var í meðalfjölda greiddra stunda með 21,67 , sem er skilgreindur 

fjöldi vinnudaga í mánuði í fullri vinnu, til þess að fá út meðalfjölda vinnustunda á dag. 

Að viðbættum launatengdum gjöldum (28,16%), vegna orlofs, mótframlags í lífeyrissjóð, 

mótframlags í séreignarsparnað og tryggingagjalds,  nemur virði hverrar vinnustundar 

3.839 krónum. Hjá þeim einstaklingum sem ekki eru á vinnumarkaði er verðgildi hverrar 

stundar metið á 1.889 krónur, miðað við fyrrgreindar forsendur til útreiknings. Fjöldi 

vinnustunda á dag er margfaldaður með fjölda fjarverudaga, verðgildi vinnustundar eða 

frítíma eftir sem við á. Þegar heildarkostnaður er reiknaður er hlutfall vegna 

atvinnuþátttöku og þeirra sem ekki eru á vinnumarkaði tekið með í útreikningana.  

3.3 Önnur áhrif á kostnað 

Á Íslandi eru hagir fjölskyldna og breytingar á kynhlutverkum rannsakaðir með reglulegu 

millibili af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, með þátttöku Íslands í alþjóðlegri 

viðhorfakönnun. Á hverju ári er hún lögð fyrir í yfir 40 löndum með það að markmiði að 

fá þversniðsmynd af félagslegum málefnum í þátttökulöndunum. Fjórum sinnum; 1988, 

1994, 2002 og 2012, hefur verið lagður fyrir svokallaður ISSP Family and Gender Roles 

spurningalisti þar sem spurt er út í verkaskiptingu á heimilum. Niðurstöður úr þessum 



 

42 

könnunum eru á opnum aðgangi á heimasíðu ZACAT. Þessi heimasíða geymir 

gagnabanka með niðurstöðum þeirra rannsókna á félagsvísindasviði sem gerðar eru á 

alþjóðlegum grunni og eru aðgengilegar öllum  (GESIS - Leibniz Institute for the Social 

Sciences, 2017).  

Í viðhorfskönnuninni um hagi og breytingar á kynhlutverkum árið 2012, var spurt um 

verkaskiptingu á heimilum þar með talið hver það er sem annast veika í fjölskyldunni. 

Þegar svör frá Íslandi hafa verið einangruð kemur fram að nokkuð ákveðin skipting 

virðist vera á milli kynja á íslenskum heimilum þegar kemur að því að annast veika 

fjölskyldumeðlimi. Hlutfallslega skiptingu svara má sjá í mynd 9. 52% allra svarenda, 

óháð kyni, svöruðu „Jafn skipt eða saman“. Þegar rýnt var í hópinn sem svaraði „Alltaf 

ég“, en það voru 6% af heildarsvörum, er skiptingin á milli kynja hinsvegar mjög 

afgerandi. Um 91% kvenna sögðust alltaf hugsa um veika fjölskyldumeðlimi en 9% karla. 

Enn meira afgerandi var skiptingin milli kynja í svarmöguleikanum „Oftast ég“ eða 

„Oftast maki minn“ en  það voru samtals 36 % af heildarsvörum. Þar sýndu svörin að um 

5% karla og 95% kvenna annast um veika fjölskyldumeðilimi. (GESIS - Leibniz Institute 

for the Social Sciences, 2017). Þessar niðurstöður gefa okkur þá mynd að á íslenskum 

heimilum séu í helmingi tilfella jöfn skipti á milli þess hvort kynið sinnir veikum 

fjölskyldumeðlimum en í um 36% tilvika annast konur nær eingöngu veika 

fjölskyldumeðlimi. Því má í raun segja að skiptingin á milli kynja þegar kemur að því að 

sinna veikum fjölskyldumeðlimum falli í 3 af hverjum 4 tilfellum í skaut kvenna. Í 

greiningunni er notast við meðaltal reglulegra heildarlauna karla og kvenna fyrir árið 

2015 en í næmisgreiningu verður einnig tekið tillit til mögulegs kynbundins munar á 

kostnaði eftir því hvort foreldrið er frá vinnu vegna veikinda barns. 

 
Mynd 9. Umönnun veikra fjölskyldumeðlima 
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Þessar niðurstöður koma heim og saman við niðurstöður franskrar rannsóknar. Í 

henni var sá kostnaður sem fellur til vegna hlaupabólu metinn og hvernig 

hlutverkaskipting er á heimilum þegar kemur að umönnun veikra barna. Í 80% tilfella féll 

það í skaut móður að vera fjarri vinnu vegna veikinda barna og í 20% tilfella voru feður 

heima að sinna veikum börnum (Saddier, Floret, Guess o.fl., 1998). 

3.3.1 Kynbundinn launamunur 

Við útreikninga á kynbundnum launamun notar Hagstofa Íslands sömu aðferðir og beitt 

er við þessa útreikinga hjá Eurostat, hagstofu Evrópusambandsins. Þar er stuðst við 

mánaðarlaun auk launa fyrir yfirvinnu í októbermánuði ár hvert. Falli óreglulegar 

aukagreiðslur til í október eru þær undanskildar í útreikningunum. Kynbundinn 

launamunur er reiknað hlutfall mismunar á reglulegum launum (laun fyrir dagvinnu) 

kynjanna sem hlutfall af launum karla. Sé horft á heildarlaun er munurinn yfirleitt meiri 

en þar spilar inn í sú staðreynd að karlar vinna og fá greidda meiri yfirvinnu en konur. 

Óleiðréttur launamunur kemur fram þegar ekki hefur verið tekið tillit til skýringaþátta 

sem geta haft áhrif á laun einstaklinga. Samkvæmt niðurstöðum útreikninga 

Hagstofunnar á óleiðréttum launamun kynjanna munar 17% á launum karla og kvenna á 

árinu 2015. Þegar hins vegar búið er að leiðrétta vinnutíma fæst nánast sami munur og 

er á reglulegum launum eftir kyni (Hagstofa Íslands, 2015a, 2015b; Velferðarráðuneytið, 

2015). 

Þar sem óleiðréttur launamunur kynjanna var 17% árið 2015 þarf mögulega að hafa 

hann í huga við útreikninga á framleiðslutapi. Í Bandaríkjunum var gerð rannsókn árið 

2005 af Kaiser Family Foundation sem sýndi fram á að konur væru 10 sinnum líklegri en 

karlar til þess að vera heima hjá veiku barni, eða um 39% kvenna á vinnumarkaði á móti 

3% karla. Í sömu rannsókn kom fram að í 80% tilfella er það móðir barns sem sér um að 

fara með það í læknisheimsóknir, þar meðtalið bólusetningar og ungbarnaeftirlit. Í 

næmisgreiningunni er skoðað hvort og hversu mikil áhrifin eru á kostnað, eftir því hvort 

foreldrið er heima hjá veiku barni (Ranji, 2014). Í kafla 4.1.1. eru áhrif þessa kynbunda 

munar skoðuð í kostnaðarábatagreiningunni. 
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4 Niðurstöður  

Hér verða dregnar saman niðurstöður úr kostnaðarábatagreiningunni og 

næmisgreiningunni sem gerðar voru. Fyrst verður gerð grein fyrir niðurstöðum 

kostnaðarábatagreiningarinnar á reglubundinni bólusetningu við hlaupabólu. Þar er 

farið yfir hvernig staðan er í dag í óbreyttu umhverfi og við hverju má búast ef tekin 

verður upp reglubundin bólusetning. Vegna eðli sjúkdómsins og lágrar dánartíðni sem 

honum fylgir er ekki þörf á að meta viðbótarlíf eða viðbótarlífár heldur er einungis horft 

til þeirra áhrifa sem koma fram í kostnaði vegna sjúkdómsins sjálfs og þeim mögulega 

ábata sem reglubundin bólusetning getur fært fram. Önnur áhrif á kostnað eru tekin 

saman í sér kafla og að lokum verður gert grein fyrir niðurstöðum næmisgreiningar sem 

gerð var til að meta styrk niðurstaða úr kostnaðarábatagreiningunni. 

4.1 Kostnaðarábatagreining 

Í dag er bólusetning við hlaupabólu valkostur sem foreldrum barna er boðið upp á. 

Hverjum og einum er frjálst að þiggja eða hafna þessari bólusetningu. Sá kostnaður sem 

kemur til vegna bólusetningarinnar, fellur annars vegar á foreldra barnsins í formi 

kostnaðar vegna bóluefnisins og hins vegar á samfélagið í formi framleiðslutaps, vegna 

fjarveru foreldris í tengslum við bólusetninguna eða tapaðs frítíma, og kostnaðurinn við 

bólusetninguna sjálfa.  

Kostnaður sem foreldrar verða fyrir vegna bólusetningarinnar eru 9.600 krónur fyrir 

hvert barn en sá kostnaður sem fellur á samfélagið nemur 17.619 krónum, komi hvert 

barn tvisvar sinnum á heilsugæslustöð til bólusetningar. Heildarkostnaðurinn sem féll á 

samfélagið vegna allra bólusetninga við hlaupabólu árið 2014 nam 6.289.067 krónum. Í 

þeim kostnaði felast meðal annars 733 skammtar af bóluefninu sem ætla má að hafi 

bólusett 366 einstaklinga. Sundurliðun á þessum kostnaði má sjá í töflu 2. 
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Tafla 2. Kostnaður vegna bólusetningar við hlaupabólu árið 2014 

Tvær komur á heilsugæslustöð og foreldrar greiða fyrir bóluefnið 

Kostnaðarþættir samfélags  

Bólusetningaraðgerð 3.733 kr. 

Kostnaður vegna bólusetningar á hverja komu – framleiðslutap og fórnaður frítími 

(vegið meðaltal) 

4.847 kr. 

Fjöldi skammta af Varilrix bóluefni seldur 2014 733 

Samtals kostnaður:  

Heildarkostnaður vegna bólusetningaraðgerðar 2.736.509 kr. 

Heildarkostnaður framleiðslutaps og tapaðs frítíma 3.552.558 kr. 

Samanlagður heildarkostnaður samfélagsins 6.289.067 kr.  

Kostnaðarþættir foreldra  

Bóluefni - verð á skammti 4.800 kr. 

Kostnaður vegna tveggja skammta 9.600 kr. 

Verði bólusetningin gerð reglubundin og sett inn í ungbarnaverndina eins og aðrar 

bólusetningar, væri ákjósanlegt að gefa bóluefnið í 12 og 18 mánaða skoðunum. Nú 

þegar er bólusett við öðrum sjúkdómum í þessum skoðunum, en ekkert er því til 

fyrirstöðu að bæta einni sprautu af bóluefni við hlaupabólu við hvora komu fyrir sig. 

Með þessu móti kæmi ekki til viðbótarkostnaðar vegna nýrrar komu á heilsugæslustöð 

eða til læknis og eini viðbótarkostnaðurinn því bóluefnið sjálft, sem í samfélagið greiðir 

fyrir. Sundurliðun á kostnaði vegna þessarar sviðsmyndar má sjá í töflu 3. Fyrsta árið 

sem bólusetningin yrði með þessu móti er áætlað að kostnaður næmi 28.369.440 

krónum en frá og með ári 2 yrði hann í kringum 38.065.680 krónur. Það er sá kostnaður 

sem notast er við í kostnaðarábatagreiningunni til að meta hagkvæmni aðgerðarinnar.  

Tafla 3. Sundurliðun á kostnaði: Bólusett í 12 og 18 mánaða skoðun 

Bólusetning í venjubundinni ungbarnavernd í 12 og 18 mánaða skoðunum 

Kostnaður samfélags  

Bólusetningaraðgerð 0 kr. 

Framleiðslutap og tapaður frítími vegna bólusetningar O kr. 

Bóluefni – tveir skammtar fyrir hvert barn 9.600 kr. 

Samtals kostnaður:  

Heildarkostnaður á 1. ári m.v. forsendur 28.369.440 kr. 

Heildarkostnaður á ári framvegis m.v. forsendur 38.065.680 kr. 

Kostnaður foreldra O kr. 

Mismunur á kostnaði á fyrstu tveimur árunum verður til vegna fjölda þeirra barna 

sem fá báðar sprauturnar af bóluefninu á sama árinu. Þar sem ekki er gert ráð fyrir 
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flýtiáætlun, miðar kostnaðarábatagreiningin við að hafist verði við að bólusetja öll börn 

fædd árið 2017 á árinu 2018. Þessi börn fara í 12 mánaða skoðun á árinu og þau börn 

sem fædd eru í janúar og fram í lok júní fara einnig í 18 mánaða skoðun á sama 

almannaksári. Börn sem fædd eru eftir júní og til loka desembers fara í 18 mánaða 

skoðun á næsta almannaksári og því verður minni kostnaður við bólusetningu á fyrsta 

árinu. Næstu ár mun kostnaðurinn fylgja sömu forsendum og á ári tvö í greiningunni.  

Kjósi foreldrar að láta ekki bólusetja barn við hlaupabólu eru um 97,5% líkur á því að 

barnið fái hlaupabólu fyrir 10 ára aldur. Sjúkdómurinn er sem fyrr sagði ekki 

lífshættulegur en getur verið íþyngjandi og veldur því að foreldri eða annar 

umönnunaraðili þarf að vera heima hjá veiku barni í að meðaltali 7 – 10 daga, þar sem 

fjarvera frá vinnu getur fallið á 5 til 7 virka daga eftir því hvenær veikindin koma upp 

(Hildur Þórarinsdóttir o.fl., 2009; Saddier o.fl., 1998). Framleiðslutap verður til vegna 

fjarveru foreldris frá vinnu. Þeir sem eru ekki á vinnumarkaði þurfa að fórna frítíma 

sínum vegna veikinda barns. Í töflu 4 má sjá þann kostnað sem fellur til, hvort sem 

umönnunaraðili er á vinnumarkaði eða utan hans. 

Tafla 4. Samantekt á kostnaði: Heildarkostnaður vegna hlaupabólu hjá einu barni 
 Heildarkostnaður vegna hlaupabólu hjá einu barni 

Framleiðslutap hjá foreldri sem er á vinnumarkaði – eitt barn 

Fjarvera frá vinnu í 5 daga 163.527 kr 

Fjarvera frá vinnu í 6 daga 196.232 kr. 

Fjarvera frá vinnu í 7 daga 228.937 kr. 

Fórnarkostnaður hjá foreldri sem er ekki á vinnumarkaði – tapaður frítími 

Veikindi barns í 5 daga 80.462 kr. 

Veikindi barns í 6 daga 96.554 kr. 

Veikindi barns í 7 daga 112.647 kr. 

Heildarkostnaður vegna allra hlaupabólutilfella á ári óháð atvinnuþátttöku foreldris 

Veikindi barna í 5 daga 559.243.152 kr. 

Veikindi barna í 6 daga 671.091.783 kr. 

Veikindi barna í 7 daga 777.568.467 kr. 

Eins og sést í töflu 4 er kostnaður á formi framleiðslutaps vegna 5 daga fjarveru 

foreldris frá vinnu um 163.527 krónur fyrir hvert barn. Fórnarkostnaður foreldra sem 

eru utan vinnumarkaðar reiknast sem 80.462 krónur þessa 5 daga. Reiknaður 

samfélagslegur kostnaður í 5 daga vegna allra hlaupabólutilfella, hvort sem foreldrið er 

á vinnumarkaði eða ekki, nemur því 559.243.152 krónum.  
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Verði tekin upp reglubundin bólusetning við hlaupabólu má ætla að það dragi 

umtalsvert úr hlaupabólutilfellum hjá börnum. Í töflu 5 má sjá möguleg áhrif 

bólusetningar til fækkunar hlaupabólutilfella. Virkni bóluefnisins, séu gefnir tveir 

skammtar, er talin fækka hlaupabólutilfellum um 88% sé bólusetningin framkvæmd á 

reglubundinn hátt (Brisson, 2010). Því má áætla að miðað við slíka virkni dragi úr 

hlaupabólutilfellum um 3159 tilfelli á ári og eftir standi 431 tilfelli af hlaupabólu.  

Tafla 5. Hlaupabóla– áætlaður fjöldi tilfella og hindraðra tilfella á ári 

Börn 0 – 18 ára Ekki reglubundin 

bólusetning 

Reglubundin 

bólusetning 

Hindruð 

tilfelli 

Sparnaður vegna 

hindraðra tilfella 

Áætlaður fjöldi 

tilfella á ári 

3589 431 3159 492.133.974 kr. 

Vegið meðaltal samfélagslegs kostnaðar við hvert eitt tilfelli, óháð því hvort foreldri 

sé á vinnumarkaði eða standi utan hans, nemur að minnsta kosti 155.802 krónum valdi 

veikindin fjarveru frá vinnu í 5 daga. Með reglubundinni bólusetningu væri hins vegar 

hægt að koma í veg fyrir um 88% tilfella af hlaupabólu. Af því leiðir að sparnaður sem 

fæst vegna allra hindraðra tilfella nemur 492.133.974 krónum. Eins og fram hefur komið 

er áætlaður kostnaður á ári vegna reglubundinnar bólusetningar gegn hlaupabólu 

38.065.680 krónur. Heildarsparnaður vegna bólusetningarinnar nemur því 454.068.294 

krónum. Það má því staðhæfa að miðað við gefnar forsendur greiningarinnar sé sú 

aðgerð sem horft er til hagkvæm. Samantekt á kostnaðarþáttum greiningarinnar má sjá 

í töflu 6.  

Tafla 6. Samantekt á samfélagslegum kostnaði 

Samantekt á samfélagslegum kostnaði vegna hlaupabólu 

 Ekki bólusett Bólusett 

Óbreytt kerfi – kostnaður samfélags vegna 

bólusetningar 

 6.289.067 kr.  

Bólusett í ungabarnavernd í 12 og 18 mánaða 

skoðunum 

 38.065.680 kr. 

Kostnaður vegna veikinda barns í 5 daga 

Óháð atvinnuþátttöku foreldris (öll tilfelli á ári)  

559.243.152 kr  

Sparnaður vegna allra hindraðra tilfella  492.133.974 kr. 

4.1.1  Önnur áhrif á kostnað 

Veikist barn, sem ekki hefur verið bólusett, af hlaupabólu ganga veikindin alla jafna yfir 

á 7 – 10 dögum, eins og fram hefur komið. Þetta getur því valdið fjarveru foreldris frá 
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vinnu í 5 – 7 virka daga, en þó bæði skemur eða lengur. Barn sem hefur verið bólusett 

en fær samt hlaupabólu fær mun vægari sjúkdómseinkenni en það barn sem ekki var 

bólusett. Sjúkdómurinn hjá þeim börnum gengur yfir á 3 – 5 dögum (Brisson, 2010; 

Saddier o.fl., 1998). Framleiðslutap vegna fjarveru foreldris frá vinnu getur því verið 

mjög misjafnt eftir því hversu lengi veikindin eru að ganga yfir. Það hvort foreldrið er frá 

vinnu til að sinna veiku barni, getur einnig haft áhrif á þann kostnað. Í töflu 7 má sjá 

kostnað á formi framleiðslutaps og tapaðs frítíma sem byggt er á meðallaunum karla og 

kvenna saman, auk karla og kvenna hvort í sínu lagi.  

Tafla 7. Samantekt á kostnaði: Kynbundin áhrif á kostnað vegna veikinda 

 Framleiðslutap vegna veikinda barns – 
foreldri á vinnumarkaði 

Fórnarkostnaður vegna veikinda barns 
– foreldri utan vinnumarkaðar 

Fjöldi 
fjarveru-  
veikindadaga 

Meðaltal 
karla og 
kvenna 

Karlar Konur Meðaltal 
karla og 
kvenna 

Karlar Konur 

1 32.705 kr. 35.781 kr. 29.275 kr. 16.092 kr. 17.606 kr. 14.405 kr. 

2 65.411 kr. 71.561 kr. 58.550 kr 32.185 kr. 35.211 kr. 28.809 kr. 

3 98.116 kr. 107.342 kr. 87.825 kr. 48.277 kr. 52.817 kr. 43.214 kr. 

4 130.821 kr. 143.123 kr. 117.101 kr. 64.370 kr. 70.442 kr. 57.618 kr. 

5 163.527 kr. 178.904 kr. 146.376 kr. 80.463 kr. 88.028 kr. 72.023 kr. 

6 196.232 kr. 214.684 kr. 175.651 kr. 96.554 kr. 105.634 kr. 86.427 kr. 

7 228.937 kr. 250.465 kr. 204.926 kr. 112.647 kr. 123.239 kr. 100.832 kr. 

8 261.643 kr. 286.246 kr. 234.201 kr. 128.739 kr. 140.845 kr. 115.237 kr. 

9 294.348 kr. 322.026 kr. 263.476 kr. 144.831 kr. 158.450 kr. 129.641 kr. 

10 327.053 kr. 357.807 kr. 292.751 kr. 160.924 kr. 176.056 kr. 144.046 kr. 

Kynbundin áhrif á kostnað má sjá í niðurstöðum útreikninga í töflum 7 og 8. Í töflu 7 

er tekinn saman samfélagslegur kostnaður vegna framleiðslutaps og tapaðs frítíma milli 

kynja fyrir eitt barn vegna allt að 10 veikindadaga. Sé borinn saman kostnaður vegna 5 

daga fjarveru frá vinnu hjá meðaltalshópi karla og kvenna annars vegar og einungis karla 

og einungis kvenna hins vegar kemur þessi munur berlega í ljós. Ef kona er fjarverandi 

frá vinnu í 5 daga verður samfélagslegur kostnaður 10,5% lægri en hjá meðaltali karla og 

kvenna og að sama skapi ef karlmaður er fjarverandi frá vinnu í 5 daga hækkar 

samfélagslegur kostnaður um 9,4% borið saman við sama hóp. Hjá þeim einstaklingum 

sem eru utan vinnumarkaðar er munurinn hlutfallslega sá sami en kostnaðurinn í heild 

minni vegna lægra verðmats á virði hverrar stundar.  

Í rannsókn á högum og kynhlutverkum á heimilum á Íslandi kom fram að í um 3 af 

hverjum 4 tilfellum sinnir konan veikum fjölskyldumeðlimi (GESIS - Leibniz Institute for 

the Social Sciences, 2017). Þess vegna getur það gefið skekkta mynd af heildarkostnaði 
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ef við horfum eingöngu á meðaltalslaun karla og kvenna. Ef foreldrar skipta þessu jafnt á 

milli sín er samfélagslegur kostnaður metinn á 559.243.152 krónur. Taki faðirinn í öllum 

tilfellum að sér að vera frá vinnu í 5 daga vegna veikinda barns er metinn kostnaður 

621.819.706 krónur og að sama skapi taki móðirin að sér í öllum tilfellum að vera frá 

vinnu vegna veikinda er samfélagslegur kostnaður metinn á 492.929.167 krónur. Í töflu 

8 má sjá þann kostnað sem verður til við öll ætluð hlaupabólutilfelli á hverju ári, hvort 

sem foreldri er á vinnumarkaði eða ekki.  

Tafla 8. Samfélagslegur kostnaður vegna veikinda barna 

Samfélagslegur kostnaður vegna allra tilfella hlaupabólu hjá börnum á ári  

– óháð atvinnuþátttöku foreldra 

Fjöldi 

fjarverudaga 

Meðaltal karla og kvenna Karlar Konur 

5 559.243.152 kr. 621.819.706 kr. 492.929.167 kr 

6 671.091.783 kr. 746.183.647 kr. 591.515.001 kr. 

7 777.568.467 kr. 870.547.588 kr. 690.100.834 kr. 

8 884.045.151 kr. 994.911.529 kr. 788.686.668 kr. 

9 990.521.836 kr. 1.119.275.470 kr. 887.272.501 kr. 

10 1.096.998.520 kr. 1.243.639.412 kr. 985.858.334 kr. 

Ef heildarkostnaður samfélagsins vegna veikinda af völdum hlaupabólu er reiknaður 

miðað við niðurstöður könnunar um hagi og kynhlutverk fjölskyldna, það er að í 3 af 4 

tilfellum sé konan heima að sinna veikum fjölskyldumeðlimi, verður kostnaðurinn vegna 

5 daga fjarveru 525.151.802 krónur eða 34.091.350 krónum lægri en það gerir um 6% 

mun. Það hefur ekki afgerandi áhrif á niðurstöður kostnaðarábatagreiningarinnar, sem 

þrátt fyrir þessa útreikninga sýnir fram á hagkvæmi aðgerðarinnar.  

4.2  Næmisgreining 

Við gerð kostnaðarábatagreininga þarf að horfast í augu við ákveðna óvissuþætti sem 

snúa að umfangi þeirra áhrifa sem skoðuð eru í greiningunni og virði þeirra. Tilgangur 

næmisgreiningar er að skoða nánar þá óvissuþætti sem við teljum geta haft áhrif á 

niðurstöður greiningarinnar. Ef niðurstöður frumgreiningarinnar breytast ekki með 

forsendum þeirra óvissuþátta sem við viljum skoða, má segja að við höfum sterka 

niðurstöðu greiningar til að byggja á. Nokkrar leiðir eru að næmisgreiningu. Sú sem farin 

verður hér er svokölluð hluta-næmisgreining (e. partial sensitivity analysis), þar sem 

horft er til mögulegra breytinga á heildarniðurstöðum ef forsendum einnar breytu er 

breytt í einu á meðan allt annað helst óbreytt. Þær breytur sem skoðaðar eru eiga það 
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allar sameiginlegt að leiða verkefnið að sömu niðurstöðu en með breyttum forsendum 

en þeim sem eru í frumgreiningunni (Boardman, 2011). 

Þeir þættir sem sérstaklega verða skoðaðir hér eru þeir þættir sem geta haft áhrif á 

heildarkostnað. Þeir eru : 

➢ Ef þátttaka í bólusetningu eykst úr 90% í 100% 

➢ Breytingar á verði bóluefnis vegna afsláttar við innkaup Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins 

➢ Ef búa þarf til eina nýja komu í ungbarnavernd fyrir bólusetningu við 15 
mánaða aldur 

➢ Ef búa þarf til tvær nýjar komur í ungbarnaverndina fyrir bólusetningu við 15 
og 20 mánaða aldur 

Eins og fram hefur komið er þátttaka í bólusetningum barna við 12 og 18 mánaða 

skoðunina í kringum 90-91% og er miðað við þá þátttöku í útreikningum í greiningunni 

(Embætti Landlæknis, 2016). Verði aukning á þátttöku í þessum bólusetningum, allt upp 

í 100%, verður einnig aukning í þeim kostnaði sem fylgir bólusetningunni. Miðað við 

grunnforsendur eykst kostnaðurinn um 3.152.160 krónur á fyrsta ári og 4.229.520 

krónur á hverju ári eftir það. Sundurliðun á þessu má sjá í töflu 9. Þessi aukning í 

þátttöku hefur ekki afgerandi áhrif á niðurstöður á hagkvæmi greiningarinnar.  

Tafla 9. Næmisgreining: Áhrif breytinga á þátttöku í bólusetningu 

Breyting á þátttöku í bólusetningu – 90 % eða 100 % þátttaka 

Heildarkostnaður á ári m.v. 

forsendur 

Grunnforsendur 

90% þátttaka 

100 % þátttaka Mismunur 

Heildarkostnaður á fyrsta ári 28.369.440 kr. 31.521.600 kr. 3.152.160 kr. 

Heildarkostnaður á ári framvegis 38.065.680 kr. 42.295.200 kr. 4.229.520 kr 

Innkaupsverð á bóluefninu er stór kostnaðarþáttur í greiningunni. Í dag er 

innkaupsverð Heilsugæslu höfuðborgarsvæðissins 25% lægra en birt listaverð í 

Sérlyfjaskrá, sem er öllu jafna hæsta skráða verð á lyfi. Fari svo að breyting verði á 

innkaupsverði lyfsins og þessi 25% afsláttur verði afnuminn mun það hafa áhrif á 

heildarkostnað vegna bólusetningarinnar. Í töflu 10 er tekinn saman kostnaður vegna 

þessarar breytingar á kostnaðarverði bóluefnisins. Miðað við þá þátttöku sem greiningin 

er unnin út frá munar 9.503.762 krónum á fyrsta ári og 12.752.003 krónum á ári eftir 
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það, verði þessi afsláttur afnuminn. Þessi breyting á kostnaðarverði bóluefnisins hefur 

ekki marktæk áhrif á niðurstöður hagkvæmni aðgerðarinnar.  

Tafla 10. Næmisgreining: Áhrif breytinga á innkaupsverði bóluefnis 

Breyting á innkaupsverði bóluefnis  

Innkaupsverð án afsláttar  

Sérlyfjaskrárverð 

Grunnforsendur 

25% afsláttur af 

Sérlyfjaskrárverði 

Enginn afsláttur Mismunur 

Heildarkostnaður á fyrsta ári 28.369.440 kr. 37.873.202 kr. 9.503.762 kr. 

Heildarkostnaður á ári framvegis 38.065.680 kr. 50.817.683 kr. 12.752.003 kr. 

Kostnaðarábatagreiningin er sett upp til að finna hagkvæmustu leiðina að lausn 

verkefnisins og með því að setja bólusetninguna við hlaupabólu inn í fyrirliggjandi 

ungbarnavernd verður ekki til viðbótarkostnaður af öðru en bóluefninu. Sé hins vegar 

búin til ein ný koma í ungbarnaverndina vegna bólusetningarinnar eykst kostnaðurinn 

við aðgerðina. Þar með eru komnir inn kostnaðarþættir auk bóluefnisins, 

hjúkrunarmótttaka og framleiðslutap foreldris vegna fjarveru í tengslum við 

bólusetninguna. Með því að búa til eina auka komu, til að mynda við 15 mánaða aldur, 

þar sem seinni sprautan af bóluefninu er gefin eykst kostnaðurinn um 38.534.762 

krónur á fyrsta ári og um 33.606.7822 krónur á ári eftir það. Í töflu 11 má sjá 

sundurliðun á þessum kostnaði.  

Tafla 11. Næmisgreining: Sundurliðun á kostnaði – ein viðbótar koma 

Sundurliðun á kostnaði – ein nýkoma vegna bólusetningar 

Bólusett við 12 og 15 mánaða aldur Grunnforsendur Viðbætt skoðun við 

15 mánaða aldur 

Mismunur 

Heildarkostnaður á fyrsta ári 28.369.440 kr. 66.904.202 kr. 38.534.762 kr. 

Heildarkostnaður ár ári framvegis 38.065.680 kr. 71.672.402 kr. 33.606.722 kr. 

Sundurliðun vegna nýkomu við 15 mánaða aldur 

Heildarkostnaður vegna bóluefnis á fyrsta ári 33.097.680 kr. 

Heildarkostnaður vegna bóluefnis á ári framvegis 37.865.880 kr. 

Heildarkostnaður vegna bólusetningaraðgerðar 14.709.949 kr. 

Framleiðslutap og tapaður frítími vegna bólusetningar 19.096.573 kr. 

Heildarkostnaður á fyrsta ári  66.904.202 kr. 

Heildarkostnaður á ári framvegis 71.672.402 kr.. 

Þó svo að kostnaður aukist hér um 33.606.722 krónur á ári vegna þessarar tilhögunar 

á bólusetningunni breytir það ekki hagkvæmniniðurstöðum greiningarinnar. Í stað 

samanburðar við 38.065.680 krónur, sem gefa 454 milljóna króna sparnað vegna 

hindraðra tilfella, yrði bólusett í núverandi komum, verður samanburðarkostnaðurinn 

71.672.402 krónur en það gefur rúmlega 420 milljónir króna í sparnað. 
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Eins og staðan er í dag þurfa foreldrar að koma í tvær auka komur vilji þeir láta 

bólusetja börn sín við hlaupabólu. Við slíka tilhögun verður til tvöfaldur kostnaður af 

öllum þáttum, þ.e. bóluefni, hjúkrunarmótttöku og framleiðslutapi vegna fjarveru 

foreldris. Séu búnar til tvær nýjar komur í ungbarnavernd við 15 mánaða aldur og aftur 

við 20 mánaða aldur þar sem einungis er bólusett við hlaupabólu eykst kostnaðurinn um 

67.373.284 krónur, borið saman við kostnað sé bólusetningin sett inn í fyrirliggjandi 

komur í ungbarnaverndina. Þennan kostnað má sjá í töflu 12.  

Tafla 12. Næmisgreining: Kostnaður ef bólusett er 15 og 20 mánaða  
Bólusett í tveimur nýkomum við 15 og 20 mánaða aldur 

 Grunnforsendur Tvær nýjar komur Mismunur 

Heildarkostnaður á ári  38.065.680 kr. 105.438.964 kr. 67.373.284 kr. 

Þrátt fyrir þennan mismun er enn um hagkvæma aðgerð að ræða þar sem með 

þessari tilhögun yrði sparnaðurinn tæpar 387 milljónir króna á ári. Allar niðurstöður úr 

næmisgreiningunni eru dregnar saman í tölfu 13. Þar er settur fram kostnaður eins og 

verður til við grunnforsendur greiningarinnar og hann borinn saman við aðrar breyttar 

breytur og áhrif á heildarsparnað vegna bólusetningarinnar. Heildarsparnaðurinn er eins 

og fyrr hefur komin fram til kominn vegna hindraðra tilfella.   

Tafla 13. Næmisgreining: Samantekt á heildarniðurstöðum 

Samantekt á heildarniðurstöðum næmisgreiningar 

 Kostnaður Mismunur m.v. 

grunnforsendur 

Heildarsparnaður – 

mismunur á kostnaðir 

og sparnaði vegna 

hindraðra tilfella 

Sparnaður vegna hindraðra tilfella   492.133.974 kr. 

Grunnforsendur 38.065.680 kr.  454.068.294 kr. 

100% þátttaka í bólusetningu 42.295.200 kr. 4.229.520 kr. 449.838.774 kr. 

Breyting á innkaupsverði bóluefnis 50.817.683 kr. 12.752.003 kr. 441.316.291 kr. 

Ein nýkoma vegna bólusetningar 

við 15 mánaða aldur 

71.672.402 kr. 33.606.722 kr. 420.461.572 kr. 

Tvær nýjar komur vegna 

bólusetningar við 15 og 20 

mánaða aldur 

105.438.964 kr. 67.373.284 kr. 386.695.010 kr 
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5 Umræða 

Ekki er að finna birtar niðurstöður fyrri kostnaðarábatagreininga á reglubundinni 

bólusetningu gegn hlaupabólu á Íslandi. Vera má að slíkar greiningar hafi ekki verið 

gerðar áður, en þær eru mikilvægur vinkill inn í umræðuna um ráðstöfun fjármuna í 

heilbrigðiskerfinu. Á hverju ári veikjast um og yfir 3500 börn og fullorðnir af hlaupabólu 

með tilheyrandi kostnaði. Það er því ákjósanlegt að skoða hvort og hvernig sé hægt að 

minnka þann kostnað sem fylgir veikindum vegna hlaupabólu.  

Markmið verkefnisins var að gera kostnaðarábatagreiningu til að sjá hvort hagkvæmt 

væri að taka upp reglubundna bólusetningu gegn hlaupabólu á Íslandi. Núverandi 

fyrirkomulag á bólusetningu við hlaupabólu á Íslandi er á þann veg að foreldrar óska 

eftir bólusetningu fyrir sín börn og greiða sjálfir kostnað vegna bóluefnisins. Kostnaður 

við bólusetninguna sjálfa, þ.e. vinnan við bólusetninguna, framleiðslutap vegna fjarveru 

frá vinnu og kostnaður vegna tapaðs frítíma, fellur á samfélagið. Bólusett er með 

tveimur skömmtum sem gefnir eru með að minnsta kosti 6 vikna millibili. Í núverandi 

fyrirkomulagi þarf foreldri að gera sér tvær aðskildar ferðir með barn á heilsugæslu- eða 

læknastöð vegna bólusetningarinnar, með tilheyrandi fjarveru frá vinnustað eða 

töpuðum frítíma. Í kostnaðarábatagreiningunni voru borin saman núverandi 

fyrirkomulag og það fyrirkomulag að setja bólusetninguna inn í reglubundið 

ungbarnaeftirlit, eins og gert er með aðrar barnabólusetningar. Allir kostnaðarþættir í 

greiningunni voru í íslenskum krónum og voru útreikningar byggðir á upplýsingum frá 

Hagstofu Íslands, Landlæknisembættinu og Sjúkratryggingum Íslands. Ekki var gert ráð 

fyrir flýtiáætlun vegna bólusetningarinnar í greiningunni né heldur afleiddum kostnaði 

vegna tilfella ristils. Skoðað var hvort kynbundinn launamunur hefði afgerandi áhrif á 

niðurstöður greiningarinnar þar sem misjöfn hlutverkaskipti eru allajafna í kringum 

umönnun veikra fjölskyldumeðlima.  

Niðurstöður kostnaðarábatagreiningarinnar sýndu að við núverandi fyrirkomulag er 

sá kostnaður sem samfélagið tekur á sig 6.289.067 króna en kostnaður sem foreldrar 

bera eru 9.600 krónur. Undanfarin fjögur ár hefur á hverju ári orðið tvöföldun á fjölda 

þeirra sem láta bólusetja börn sín gegn hlaupabólu. Erfitt er að setja til um 

framtíðarþátttöku í þessari bólusetningu í óbreyttri mynd þar sem að á einhverjum 
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tímapunkti fer að draga úr aukningu og jafnvægi kemst á eftirspurn eftir 

bólusetningunni. Við gerð greiningarinnar lágu ekki fyrir næg gögn til þess að spá fyrir 

um hvernig eftirspurnarferillinn mun þróast á næstu árum.  

Með því að gera bólusetningu við hlaupabólu að reglubundinni bólusetningu og setja 

hana inn í ungbarnaverndina, eins og aðrar bólusetningar hjá börnum, verður til 

kostnaður sem samfélagið tekur á sig. Það fyrirkomulag sem skoðað var í greiningunni 

miðar að því að koma bólusetningunni inn í núverandi bólusetningakerfi í 

ungbarnaverndinni. Bólusetningin yrði sett inn í komur þegar barnið er 12 og 18 mánaða 

gamalt. Nú þegar er bólusett fyrir öðrum sjúkdómum í þessum komum, og því er ekkert 

því til fyrirstöðu að bæta bólusetningu gegn hlaupabólu við. Með þessu móti verður 

einungis til viðbótarkostnaður vegna bóluefnisins. Niðurstöður sýndu að árlegur 

kostnaður af þessu fyrirkomulagi yrði 38.065.680 krónur á ári, en fyrsta árið yrði 

ódýrara, eða um 28.369.440 krónur. Það orsakast af því fyrirkomulagi að hefja 

bólusetningu á einum árgangi, þeim sem fæddur er 2017. Allur árgangurinn kemur í 12 

mánaða skoðun á sama almannaksárinu en helmingur árgangsins kemur í 18 mánaða 

skoðun á næsta almannaksári.  

Séu gefnir tveir skammtar af bóluefninu er talið að það myndi um 98% ónæmi gegn 

hlaupabólu. Með þessu móti má draga úr fjölda hlaupabólutilfella um 88% (Brisson, 

2010). Í dag er áætlað að um 3589 börn á aldrinum 0 – 18 ára fái hlaupabólu á hverju 

ári. Reglubundin bólusetning myndi fækka þessum tilfellum um 3159 og eftir stæðu 431 

tilfelli af hlaupabólu. Ef miðað er við veikindi sem standa yfir í 7-10 daga og valda 5 daga 

fjarveru foreldris frá vinnu vegna umönnunar veiks barns, yrði heildarsparnaður því allt 

að 454.068.294 krónur. Sparnaður vegna hindraðra tilfella yrðu um 492.133.974 krónur 

á móti kostnaði vegna fyrirhugaðrar bólusetningar sem nemur um 38.065.680 krónum á 

ári. Þessar niðurstöður sína berlega hagkvæmni þess að gera bólusetningu gegn 

hlaupabólu hjá börnum reglubundna.  

Næmisgreiningin miðar að því að skoða hvort breytingar á grunnforsendum hafi áhrif 

á niðurstöður kostnaðarábatagreiningarinnar og því voru skoðuð möguleg áhrif fjögurra 

breyta; breytingu á þátttöku í bólusetningunni, breytingu á innkaupsverði bóluefnisins, 

einni viðbættri komu í ungbarnavernd vegna bólusetningar og tveimur viðbættum 

komum í ungbarnavernd vegna bólusetningar.  
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Þátttaka hefur mikið að segja um þann kostnað sem fylgir bólusetningum. Almenn 

þátttaka í bólusetningum í 12 og 18 mánaða skoðunum í ungbarnaverndinni hefur verið 

í kringum 90-91% og var það hlutfall notað til grundvallar í greiningunni (Embætti 

landlæknis, 2016). Næmisgreining var gerð til að skoða áhrifin sem yrðu á kostnað ef 

þátttaka færi upp í 100%. Sem fyrr er áætlaður árlegur kostnaður miðað við 

grunnforsendur 38.065.680 krónur. Ef þátttaka yrði 100% myndi árlegur kostnaður 

aukast um 4.229.520 krónur og yrði í heild 42.295.200 krónur. Þessi aukning hefur ekki 

afgerandi áhrif á niðurstöður kostnaðarábatagreiningarinnar.  

Breyting á innkaupsverði bóluefnisins var skoðuð með tilliti til áhrif á niðurstöðu 

greiningarinnar. Í dag er birt í Sérlyfjaskrá hæsta verð hvers lyfs sem er á markaði, 6.408 

krónur fyrir umrætt bóluefni. Hið opinbera og stofnanir á þess vegum fá 25% afslátt af 

birtu listaverði í Sérlyfjaskrá við innkaup á bóluefninu. Ef þessi afsláttur er tekinn af og 

hinu opinbera gert að greiða birt listaverð bóluefnisins, hækkar árlegur kostnaður um 

12.752.003 krónur og verður í heildina 50.817.683 krónur. Þessi breyting á forsendum 

hefur ekki afgerandi áhrif á niðurstöður kostnaðarábatagreiningarinnar.  

Áhrif þess að gera bólusetninguna reglubundna en bæta við annars vegar einni nýrri 

komu í ungbarnavernd vegna bólusetningarinnar og hins vegar tveimur nýjum komum 

voru skoðuð. Ef bólusett yrði við 12 mánaða skoðun og aftur við 15 mánaða skoðun, 

sem þá væri ný koma í ungbarnaverndina, yrði árlegur kostnaður 71.672.402 krónur, 

sem gerir aukningu borið saman við grunnforsendur um 33.606.722 krónur. Þrátt fyrir 

þennan mikla mun hefur þessi breyting ekki afgerandi áhrif á niðurstöður 

kostnaðarábatagreiningarinnar. Ef bæta þyrfti tveimur nýjum komum inn í 

ungbarnaverndina vegna bólusetningarinnar yrði árlegur kostnaður 105.438.964 krónur, 

sem er aukning um 67.373.284 krónur. Þessi breyting hefur heldur ekki áhrif á 

niðurstöður kostnaðarábatagreiningarinnar. Gott er þó að hafa í huga að með því að 

bæta inn auka skoðunum er sú hætta fyrir henda að þátttaka yrði enn minni þar sem 

óvíst hversu viljugir foreldrar eru  að auka við fjölda koma í ungbarnavernd.  

Það er því ljóst að hér er sterk niðurstaða í kostnaðraábatagreiningunni. Að bólusetja 

reglubundið gegn hlaupabólu er þjóðhagslega hagkvæm aðgerð miðað við þær 

forsendur sem stuðst er við í greiningunni. Samfélagið hefur hag af þessari bólusetningu 

og er helsta ábatann að sjá í minna framleiðslutapi vegna fjarveru frá vinnu tengdri 
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hlaupabólu. Hvert framhaldið verður þarf að skoða. Það þarf að meta möguleg áhrif á 

fjölda tilfella af ristli svo og endingu ónæmisins. Eins og með sumar barnabólusetningar 

er boðið upp á endurnýjun á bólusetningunni eftir ákveðinn tíma og einnig ef fólk 

hyggur á ferðalög til landa þar sem líkur eru á að komast í tæri við smitsjúkóm. Það 

tekur töluverðan tíma að koma upp hjarðónæmi og þar sem fá lönd hafa hafið 

reglubunda bólusetningu gegn hlaupabólu, má telja að sjúkdómnum verði ekki útrýmt á 

næstu áratugum. Því þarf að meta hvaða form á framhaldsbólusetningum er 

hagkvæmast, og hvort slíkar aðgerðir séu yfir höfuð nauðsynlegar.  
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6  Lokaorð 

Á þeim tímum þar sem takmörkuðu fjármagni er veitt inn í heilbrigðiskerfið er mikilvægt 

að meta hvar og hvernig þeim fjármunum er best fyrir komið. Kostnaðarábatagreiningar 

eru mikilvæg verkfæri þegar kemur að slíkri vinnu. Tilgangurinn með þessari 

kostnaðarábatagreiningu var að meta hagkvæmni þess að hefja reglubundna 

bólusetningu gegn hlaupabólu á Íslandi. Hún var gerð frá sjónarhorni samfélagsins og 

þess kostnaðar sem samfélagið verður fyrir af völdum hlaupabólu. Niðurstöður 

greiningarinnar eru sterkar og benda með afgerandi hætti til þess að það sé 

þjóðhagslega hagkvæmt að hefja reglubunda bólusetningu gegn hlaupabólu á Íslandi, 

miðað við þær forsendur sem stuðst var við. Þessar niðurstöður geta hjálpað til að varpa 

ljósi á úthlutun fjármagns innan heilbrigðiskerfisins og það hvort og hvernig sé 

ákjósanlegast að bólusetja gegn hlaupabólu á Íslandi.  
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