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Útdráttur 

Á undanförnum árum hafa orðið gífurlegar framfarir í lyfjameðferð hinna ýmsu  

sjúkdóma. Má þar nefna ónæmismeðferð sem miklar vonir eru bundnar við í 

krabbameinslækningum. Ónæmismeðferð virðist gefa góða raun í meðhöndlun á langt 

gengnum sortuæxlum miðað við hefðbundna krabbameinslyfjameðferð þar sem 

takmarkaður árangur hefur náðst. Ljóst er að þróun nýrra lyfjameðferða fylgir mikill 

kostnaður sem leiðir til aukinna útgjalda í heilbrigðiskerfinu. Kostnaðarvirknigreining 

getur komið að gagni við forgangsröðun á takmörkuðum fjármunum sem fara til 

heilbrigðismála.  

Markmið þessarar ritgerðar er að meta kostnaðarvirkni ónæmismeðferðar við langt 

gengnum sortuæxlum samanborið við hefðbundna krabbameinslyfjameðferð. Stuðst er 

við klíníska rannsókn þar sem borin eru saman lyfin Nivolumab og Dacarbazine. Notað 

er Markov líkan með þremur heilsuástöndum og miðað við þriggja ára meðferðarlengd. 

Kostnaður er skoðaður út frá sýn heilbrigðisyfirvalda og 3% afvöxtun notuð. Notast er 

við íslenskar kostnaðartölur sem fengust frá Hagdeild Landspítala, Sjúkratryggingum 

Íslands og Lyfjagreiðslunefnd. Til að meta ávinning meðferðar eru notuð gæðaár (QALY). 

Næmisgreining var gerð á meðferðarlengd Nivolumab, afvöxtunarprósentu, 

uppsöfnuðum gæðaárum og innkaupaverði beggja lyfja.  

Niðurstöður kostnaðarvirknigreiningarinnar  sýna að umfram kostnaður 

ónæmismeðferðar yfir þriggja ára tímabil er um 10,7 milljónir íslenskra króna og 

umfram gæðaár eru 0,9. Stigvaxandi kostnaðarvirknihlutfall (ICER) er rúmlega 12,3 

milljónir króna. Samkvæmt næmisgreiningum virðist breyting á innkaupsverði 

Nivolumab og uppsöfnuðum gæðaárum hafa mest áhrif á niðurstöðurnar. 

Engin kostnaðarviðmið hafa verið gefin út hér á landi. Samkvæmt þessum 

niðurstöðum virðist þó ónæmismeðferð við langt gengnum sortuæxlum vera 

kostnaðarhagkvæm ef miðað er við kostnaðarviðmið Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar 

(WHO) en ekki ef miðað er við viðmið NICE (National Institute for Health and Care 

Excellence).   
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Abstract 

In recent years, a great progress has been made in the treatment of many disease. One 

major breaktrough is immunotherapy in cancer care which has shown substantial 

improvement in the treatment of malignant melanoma. Development of new 

treatments comes at a high cost and increases health expenditures. Thus, it is necessary 

to prioritize the limited resources intended for health care and cost-effectiveness 

analysis can play an important role in such resource-allocation decisions.  

The aim of this study is to estimate the cost-effectiveness of immunotherapy in 

advanced melanoma, compared to standard chemotherapy. The results from a recent 

clinical trial where the drugs Nivolumab and Dacarbazine were compared, are used to 

inform this analysis. A Markov model with three health states is used and the length of 

treatment is three years. Cost is calculated from the perspective of health authorities 

and a 3% discount rate is used. Icelandic data on costs was retrieved from Landspítali, 

Sjúkratryggingar Íslands and Lyfjagreiðslunefnd. The benefit of the treatment is 

measured with quality adjusted life years (QALYs). Sensitivity analyses were made with 

regard to the discount rate, the purchase price of both drugs, the treatment duration 

with Nivolumab and total QALYs gained over three years.   

Results of the cost-effectiveness analysis show that the excess cost of 

immunotherapy over three years is around 10,7 million ISK and increase in QALYs over 

the same period is 0,9 years. The incremental cost-effectiveness ratio (ICER) is 12,3 

million ISK. Results were most sensitive to the change in purchase price of Nivolumab 

and change in total QALYs gained.  

No cost-effectiveness threshold is publically available for Iceland. However, 

according to the results, immunotherapy in advanced melanoma seems to be cost-

effective when compared to the cost-effectiveness thresholds of The World Health 

Organisation (WHO) but not when compared to NICE criteria (National Institute for 

Health and Care Excellence).     
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1  Inngangur  

Á undanförnum árum hafa orðið gífurlegar framfarir í lyfjameðferð hinna ýmsu  

sjúkdóma. Má þar nefna svokallaða ónæmismeðferð (e.immunotherapy) sem talað er 

um sem byltingu í krabbameinslækningum og er nú orðin fjórða stoðin í þeirri grein 

ásamt aðgerðum, krabbameinslyfjameðferð og geislameðferð. Hröð þróun hefur verið á 

þessari meðferð síðustu ár og stöðugt bætast við ný og betri lyf. Lyfið Nivolumab sem 

notað er við langt gengnum sortuæxlum (e. advanced melanoma) er dæmi um slíka 

meðferð en það getur aukið lífslíkur sjúklinga umtalsvert (Redman, Gibney og Atkins, 

2016; Mashima og fl.,2015; Bhatia, 2009; Garbe,2012; Larkin og fl., 2015).  

 Ljóst er að örri lyfjaþróun fylgir mikill kostnaður sem leiðir til aukinna útgjalda í 

heilbrigðiskerfinu. Fjármagn sem ætlað er til kaupa á nýjum, dýrum lyfjum hér á landi er 

takmarkað og hafa fá ný lyf verið tekin til notkunar á síðustu árum miðað við 

nágrannalöndin (Gerður Gröndal og Gunnar Bjarni Ragnarsson, 2015). Því er mikilvægt 

að nýta vel þetta takmarkaða fjármagn og forgangsraða þannig að við fáum sem mest 

virði fyrir peningana. Kostnaðarvirknigreining getur þar komið að gagni varðandi  

ákvarðanatökur um upptöku nýrra lyfja (Uyl-de Groot o.fl, 2014). 

 Á árunum eftir bankahrunið 2008 var íslenskum stjórnvöldum ráðlagt af 

Efnahags-og þróunarstofnuninni (OECD) að nota kostnaðarvirknigreiningar í auknum 

mæli við ráðstafanir á fjármunum í heilbrigðiskerfinu, til þess að fá sem mesta heilsu 

fyrir það fjármagn sem varið er til málaflokksins hverju sinni (OECD, 2008). Í lyfjastefnu 

Velferðarráðuneytisins til ársins 2020 er þetta tekið til greina en þar kemur fram að áður 

en ákvarðanir eru teknar um upptöku nýrra og dýrra lyfja er nauðsynlegt að huga að 

ávinningi meðferðar samanborið við önnur úrræði og kostnaðarhagkvæmni þeirra. Sú 

regla á að vera viðhöfð hér á landi að lyf sé ekki tekið upp nema að NICE (National 

Institute for Health and Care Excellence) hafi mælt með notkun þess og að það hafi 

verið tekið upp í nágrannalöndunum. Þar er þó tekið skýrt fram að erfitt getur reynst að 

yfirfæra NICE viðmiðin yfir á Ísland þar sem verð eru ekki alltaf sambærileg og hefur það 

áhrif á kostnaðarhagkvæmni lyfjanna (Velferðarráðuneytið, 2016).   
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Í þessu samhengi er markmið þessarar ritgerðar að kanna kostnaðarvirkni 

ónæmismeðferðar með Nivolumab við langt gengnum sortuæxlum samanborið við 

hefðbundna krabbameinslyfjameðferð með Dacarbazine, þegar tekið er mið af 

íslenskum kostnaðartölum.   
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2 Bakgrunnur 

Frá árinu 1970 hefur nýgengi sortuæxla aukist töluvert á heimsvísu, með nýgengi núna 

um 10-20/100.000 tilfelli á íbúa í Evrópu, 20-30/100.000 í Bandaríkjunum og 50-

60/100.000 í Ástralíu þar sem tíðnin er hæst (WHO, 2014 ). Á Íslandi hefur nýgengi 

sortuæxla aukist gríðarlega síðustu áratugi þó það hafi lækkað allra síðustu ár. Nýgengi 

fyrir karla er 7,7/100.000 tilfelli á íbúa og fyrir konur 11,4/100.000. Meðalfjöldi tilfella á 

ári er 42, þar af 18 karlmenn og 24 konur. Dánartíðni hér á landi er að meðaltali 5 konur 

og 5 karlar á ári (2011-2015) (Jón Gunnlaugur Jónasson og Laufey Tryggvadóttir, 2012). 

Meðalaldur er um 55 ár við greiningu, en þetta er algengasta krabbameinið hjá ungu 

fólki í heiminum dag, sérstaklega ungum konum (American Cancer Society, 2015).  Ekki 

liggja þó fyrir tölur um meðalaldur þeirra sem greinast með langt genginn sjúkdóm eins 

og er til skoðunar í þessari ritgerð.  

 Ef næst að greina sortuæxli snemma eru lífslíkur mjög góðar með 5 ára lifun um 

90% en um leið og meinið hefur myndað meinvörp (IV stigs sortuæxli), eru horfur 

slæmar með 5 ára lifun um 15-20% og heildarlifun með miðgildi um 6-10 mánuði 

(Mashima o.fl., 2015, Read, 2012). Meinið dreifir sér oftast til lungna en aðrir algengir 

staðir fyrir meinvörp eru lifur, heili, meltingarvegur og bein. Einkenni ráðast af því hvar 

meinvörp eru staðsett og geta verið sem dæmi andþyngsli, þrálátur hósti, brjóstverkur, 

gula, magaverkir, illkynja vökvasöfnun í kvið eða lungum, meltingartruflanir, beinaverkir, 

höfuðverkir, flog, lystarleysi, magnleysi og fleira (Cancer Research UK, 2014). 

 Frá árinu 1975 hefur staðalmeðferð við langt gengnum sortuæxlum verið 

krabbameinslyfjameðferð með Dacarbazine. Sú meðferð hefur ekki verið mjög áhrifarík 

eins og sést meðal annars á tölum um meðallifun þessa sjúklingahóps (6-10 mánuðir). 

Margar tilraunir hafa verið gerðar í gegnum árin til að finna meðferð sem virkar betur, 

en án árangurs. Hér á landi hefur til dæmis verið notast talsvert við meðferð með 

Carboplatin og Paclitaxel saman en það virðist ekki gefa mikið betri árangur en 

Dacarbazine. Þangað til nýlega var því Dacarbazine eina lyfið sem var samþykkt af 

Matvæla- og lyfjastofnun Bandaríkjanna (FDA) og NICE til meðhöndlunar á langt 

gengnum sortuæxlum (Bhatia, Tykodi og Thompson, 2009; Pflugfelder, Eigentler, Keim 



 

12 

o. fl, 2011). Miklar vonir eru því bundnar við ónæmismeðferð til meðhöndlunar á 

þessum sjúkdómi.  

Ónæmismeðferð felst í þeirri aðferð að gefa sjúklingnum mótefni (lyf) sem örva 

ákveðnar frumur ónæmiskerfisins í þeirri von að þær ráðist gegn krabbameinsfrumum. 

Þessi aðferð hefur verið í þróun í mörg ár en einn fyrsti árangur sem náðist á þessu sviði 

var þegar lyfið Ipilimumab gegn langt gengnum sortuæxlum var samþykkt af FDA árið 

2011. Síðan þá hefur orðið gífurlega hröð þróun á ónæmismeðferð gegn hinum ýmsu 

krabbameinum og mörg lyf komið fram sem nýta ónæmiskerfið á mismunandi hátt til að 

ráðast gegn krabbameinsfrumum (Ascierto og Marincola, 2015). Nivolumab er dæmi um 

slíkt lyf en það er mannlegt IgG4-blokkandi mótefni gegn T-eitilfrumu PD-1 

(programmed cell death) próteini. Það binst PD -1 viðtakanum á yfirborði T-eitilfruma 

sem hemur virkni þeirra. Nivolumab hamlar virkjun PD-1 og örvar þannig T-eitilfrumur til 

að ráðast gegn æxlisfrumum (Weber og fl., 2015).  

 Nýlegar klínískar rannsóknir hafa sýnt mun betri virkni Nivolumab miðað við 

hefðbunda krabbameinslyfjameðferð með Dacarbazine í meðferð langt genginna 

sortuæxla. Niðurstöður hafa bæði sýnt lengri tíma án framgangs sjúkdóms með 

Nivolumab og lengri heildarlifun sjúklinga  (Robert o.fl., 2014; Atkinson, 2015).  

 Samkvæmt íslenskum sérfræðingum virðist ónæmismeðferð almennt þolast betur 

en hin hefðbundna krabbameinslyfjameðferð og sjúklingar haldast yfirleitt lengur á 

vinnumarkaði með þessum nýju lyfjum (Örvar Gunnarsson, krabbameinslæknir, 

munnleg heimild, 10.mars 2017). Klínískar rannsóknir styðja það en notkun Nivolumab 

sýndi lægri tíðni aukaverkana af gráðu 3 og 4 en Dacarbazine (Robert o.fl., 2014; 

Atkinson, 2015). Helstu aukaverkanir Nivolumab eru ónæmistengdar eins og útbrot og 

kláði, innkirtlakvillar, þarmabólga og niðurgangur og bólgur í öðrum mikilvægum 

líffærakerfum eins og lungum, nýrum og lifur (Topalian, Szmol, McDermott o.fl, 2013). 

Algengar aukaverkanir í hefðbundinni krabbameinslyfjameðferð eru blóðkornafæð, 

ógleði, uppköst, lystarleysi, hiti, almenn flensueinkenni, magnleysi, niðurgangur, 

kviðverkir og fleira (Cancer Research UK, 2014b).     

 Líkt og flest önnur ný (krabbameins) lyf er verðið á Nivolumab hátt en 

mánaðarskammtur af lyfinu kostar um 800.000 krónur miðað við 25.000 kr fyrir 

Dacarbazine (Lyfjagreiðslunefnd, 2017; Torfi Rafn Halldórsson forstjóri Willams&Halls, 



 

13 

munnleg heimild, tölvupóstur 10. Mars 2017). Því er mikilvægt fyrir heilbrigðisyfirvöld í 

hverju landi að skoða hversu mikill umfram ábati fæst með auknum fjárútlátum vegna 

nýrra lyfja, áður en ákvörðun er tekin um upptöku þeirra.  

Fyrsta rannsóknin sem gerð var á kostnaðarvirkni Nivolumab við langt gengnum 

sortuæxlum var gerð af NICE en lyfið var samþykkt af þeim árið 2016. Þau gerðu því 

svokallaða de novo greiningu þar sem engar aðrar greiningar voru til að styðjast við. Í 

þeirra greiningu var notast við tölur úr klínískri slembdri íhlutunarrannsókn þar sem 

borið var saman virkni Nivolumab og Dacarbazine. Upplýsingum um lífsgæði sjúklinga 

var safnað samhliða klínísku rannsókninni. Tekið var mið af sýn heilbrigðisyfirvalda 

(NICE,2016).  

Niðurstöður þeirra sýndu að stigvaxandi kostnaðarvirknihlutfallið (e. Incremental 

cost-effectivenss ratio; ICER) var 23.583 pund á hvert gæðaár, (e. Quality Adjusted Life 

Year; QALY). Ef miðað er við meðalgengi breska pundsins árið 2016 eru þetta tæplega 

4,3 milljónir íslenskra króna (Seðlabanki Íslands, 2016). Þetta er innan 30.000 punda 

viðmiðsins sem NICE setur sér og meðferð með Nivolumab telst því kostnaðarvirk 

meðferð miðað við Dacarbazine samkvæmt þessum niðurstöðum. Samkvæmt breskum 

sérfræðingum var gert ráð fyrir að Nivolumab væri ekki gefið lengur en 2 ár þrátt fyrir að 

í leiðbeiningum lyfsins segi að halda skuli meðferð áfram þar til lyfið þolist ekki lengur. 

Meðferðarlengdin var skoðuð með næmisgreiningum og hafði það töluverð áhrif á 

kostnaðarvirkni lyfsins hvort miðað var við 2 ár eða lengri meðferðartíma (NICE, 2016).  

Önnur rannsókn á kostnaðarvirkni Nivolumab var gerð í Bandaríkjunum nýlega 

þar sem notast var við sömu klínísku rannsókn og NICE notaði í sína greiningu. 

Niðurstöður þeirra sýndu stigvaxandi kostnaðarvirknihlutfall upp á 90.871 dollara fyrir 

hvert gæðaár með Nivolumab miðað við Dacarbazine. Ef miðað er við meðalgengi 

dollarans árið 2016 eru þetta tæplega 11 milljónir íslenskra króna (Seðlabanki Íslands, 

2016). Þau viðmið sem þar voru sett voru 150.000 dollarar eða þreföld landsframleiðsla 

á mann fyrir hvert gæðaár. Meðferð með Nivolumab taldist því kostnaðarvirk miðað við 

þau viðmið (Kohn,  Zeichner, Chen o.fl, 2017). 

Engar fleiri rannsóknir á kostnaðarvirkni Nivolumab miðað við hefðbundna 

krabbameinslyfameðferð hafa verið gefnar út. Vert er að geta þess að FDA gerir ekki 

kröfu um kostnaðarvirknigreiningar áður en lyf eru samþykkt í Bandaríkjunum en þau 
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samþykktu Nivolumab til notkunar árið 2014, án þess að nokkur kostnaðarvirknigreining 

hafði verið gerð. Í Bretlandi, og víðast í Evrópu, er gerð krafa um að 

kostnaðarhagkvæmni lyfs sé skoðuð áður en það er samþykkt. NICE samþykkti því ekki 

Nivolumab til notkunar á langt gengnum sortuæxlum fyrr en árið 2016 þegar 

kostnaðarvirknigreining lá fyrir.  

Sýnt hefur verið fram á að flest Evrópulönd eyða minna í krabbameinsmeðferð á 

hvern sjúkling heldur en Bandaríkin með sambærilegum eða jafnvel betri árangri, með 

því að meta kostnaðarvirkni meðferða og velja hagkvæmar meðferðir og starfshætti       

(Aggarwal, Ginsburg and Fojo, 2014). Sú staðreynd rennir stoðum undir mikilvægi þess 

að auka notkun kostnaðarvirknigreininga við ákvarðanatökur hér á landi.  
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3 Aðferðir 

Kostnaður og ávinningur ónæmismeðferðar var borin saman við hefðbundna 

krabbameinslyfjameðferð með Dacarbazine og kostnaðarvirknihlutfall (e. Incremental 

cost-effectivenss ratio; ICER) reiknað út sem kostnaður á hvert lífsgæðavegið 

lífár/gæðaár (e. Quality adjusted life-years; QALY). Í raun er því jafnframt um 

kostnaðarnytjagreiningu að ræða sem er einn undirflokkur kostnaðarvirknigreininga. 

 

3.1 Klínísk rannsókn   

Notast var við klíníska, slembna íhlutunarrannsókn sem gerð var á 418 konum og körlum 

með langt gengið sortuæxli á 80 sjúkrahúsum víðs vegar um heiminn (Evrópu, Kanada, 

Ástralíu og Suður-Ameríku). Hún náði yfir 18 mánaða tímabil á árunum 2013-2014. Þeir 

sem máttu taka þátt í rannsókninni voru einungis þeir sem höfðu ekki áður fengið 

meðferð við sínu krabbameini, þeir sem voru við góða almenna heilsu (ECOG 

performance status 0 eða 1), ekki með heilameinvörp eða með æxli í auga. Þeir sem 

höfðu sögu um ónæmistengda sjúkdóma voru einnig útilokaðir frá rannsókninni. 

Meðalaldur sjúklinga var 65 ár.  Þátttakendum var skipt í tvo hópa þar sem annar 

hópurinn (N=206) fékk Nivolumab 3 mg/kg, gefið á 2 vikna fresti og hinn hópurinn 

(N=205) fékk Dacarbazine 1000 mg/m2 gefið á 3 vikna fresti. Dacarbazine var valið til 

samanburðar sem fulltrúi annarra hefðbundinna krabbameinslyfja þar sem það hafði 

verið staðalmeðferð við langt gengnum sortuæxlum í mörg ár þrátt fyrir litla virkni.  

Niðurstöður þessarar klínísku rannsóknar sýndu mun betri árangur af meðferð með 

Nivolumab miðað við Dacarbazine; 12 mánaða heildarlifun (e. overall survival rate) var 

73% fyrir Nivolumab miðað við 42% með Dacarbazine. Meðaltími án framgangs 

sjúkdóms (e. progression free survival) var 5,2 mánuðir með Nivolumab miðað við 2,2 

mánuði með Dacarbazine.  Árangurinn sést vel á Kaplan-Meier gröfum úr grein Robert 

o.fl (2014) (sjá myndir 1 og 2). Einnig var lægri tíðni aukaverkana með Nivolumab, eða 

11,7% miðað við 17,6% hjá þeim sem notuðu Dacarbazine. 
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Mynd 1. Sjúkdómur án framgangs. Kaplan-Meier graf úr rannsókn Robert o.fl (2014). 

 

Mynd 2. Heildarlifun sjúklinga. Kaplan-Meier graf úr grein Robert o.fl (2014) 
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3.2 Markov líkan  
Markov líkön eiga vel við í hagfræðilegum greiningum á krónískum sjúkdómum þar sem 

framgangur sjúkdóms getur breyst yfir tíma og ef tímasetningar ákveðinna sjúkdómsmynda 

skipta máli fyrir niðurstöður greiningarinnar. (Kobelt, 2013). Hvort tveggja á við í þessu tilfelli.  

Markov líkan þessarar rannsóknar var smíðað í Excel töflureikni og tilgreinir þrjú 

heilsuástönd: Stöðugur sjúkdómur, sjúkdómur í framrás (e.progress) og dauði eins og sjá 

má á mynd 3 og er í samræmi við fyrri rannsóknir (NICE, 2016; Kohn o.fl, 2017). Líkt og í 

flestum öðrum krabbameinum eru mjög litlar líkur á því að læknast þegar sjúkdómurinn 

hefur dreift sér til annarra líffæra heldur er einungis hægt að halda sjúkdómnum niðri og 

er því ekki gert ráð fyrir að sjúklingar læknist í þessari greiningu.  

 

 

Mynd 3. Yfirlitsmynd Markov líkans. Á hverju skeiði geta þeir sem eru stöðugir einungis haldist stöðugir 
eða farið í framrás, þeir sem eru í framrás geta einungis verið áfram í framrás eða dáið. Þeir 
sem eru dánir halda að sjálfsögðu áfram að vera dánir.  

 

Líkanið var keyrt í 3 ár en helsta ástæða fyrir því er að samkvæmt spálíkönum var 

líklegt að nánast allir sjúklingar sem fengu Dacarbazine væru dánir á þeim tíma og ekki 

voru til upplýsingar um t.d. notkun heilbrigðisþjónustu eftir þrjú ár. Það var því talið 

auka óvissu greiningarinnar til muna ef spáð væri lengra fram í tímann. Hvert skeið (e. 

cycle) var einn mánuður til þess að halda nákvæmni í niðurstöðum þar sem töluvert stór 

hluti sjúklinga, sérstaklega í Dacarbazine hópnum, færðust á milli heilsuástanda í 

hverjum mánuði. Þær forsendur voru gefnar að aðeins þeir sem voru í framrás gátu dáið 

og að þeir sem voru komnir í  framrás gátu ekki orðið stöðugir, byggt á klínískri reynslu 

höfundar og öðrum sambærilegum rannsóknum (NICE, 2016; Kohn, 2017).  

Til að reikna út færslulíkur úr hverju ástandi var notast við Kaplan-Meier gröf fyrir 

stöðugan sjúkdóm og heildarlifun sem sjá má á myndum 1 og  2.  Þar sem klíníska 
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rannsóknin sem byggt er á hér náði einungis yfir 18 mánuði þurfti að notast við 

lógaritmískt líkan  (e. log-model) til að líkja eftir gröfunum og spá fram í tímann um 

væntanlegan fjölda stöðugra sjúklinga og dáinna sjúklinga. Út frá því voru svo reiknaðar 

líkur á fjölda þeirra sem voru í framrás á hverjum tíma (sjá mynd 4 og 5). Færslulíkurnar 

fyrir báða meðferðarhópana má sjá í viðauka 1.  

 

 

Mynd 4. Hlutfall stöðugra sjúklinga. Log-módel notað til að líkja eftir gröfunum 
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Mynd 5. Hlutfall dáinna sjúklinga. Log-módel notað til að líkja eftir gröfunum 

Eins og sjá má á myndunum passar log-módelið vel við allar línurnar nema fyrir 

Dacarbazine hópinn á mynd 5 en þar virðist log-módelið aðeins ofmeta fjölda látinna 

sjúklinga.  

3.3 Lífsgæðamælingar 

Til þess að taka mið af bættum lífsgæðum sjúklinga en ekki einungis lífslengd var 

notast við lífsgæðavegið lífár (QALY), oft kallað gæðaár. Upplýsingum um lífsgæði 

samkvæmt EQ-5D spurningalista var safnað samhliða klínísku rannsókninni  við upphaf 

meðferðar, á 15. degi og 29. degi, og svo á 6 vikna fresti meðan á rannsókninni stóð. 

Svörin úr þessum spurningalistum voru vigtuð með breskum vigtum til þess að reikna út 

gæðaárin.  Reiknað var út meðaltalslífsgæði fyrir stöðuga sjúklinga annars vegar og 

sjúklinga í framrás hins vegar fyrir báða meðferðarhópana og þessi meðaltöl notuð í 

greininguna (Paly o.fl, 2014) (sjá töflu 1). 

Tafla 1. Meðaltalslífsgæði fyrir hvorn meðferðarhóp 

 Stöðugur Framrás Dáinn 

Lífsgæði Nivolumab 0,7892 0,7548 0 

Lífsgæði Dacarbazine 0,6963 0,6565 0 
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Reiknuð voru uppsöfnuð gæðaár yfir þriggja ára tímabil fyrir stöðuga sjúklinga og 

sjúklinga í framrás. Þar sem notuð voru spálíkön til þess að spá fyrir um árangur 

meðferðar eftir 18 mánuði voru mismikil uppsöfnuð gæðaár skoðuð með 

næmisgreiningum en heildarfjöldi gæðaára skiptir miklu máli fyrir greininguna.  

3.4 Kostnaður 

Þessi greining er gerð út frá sýn heilbrigðisyfirvalda og því einungis reiknað með beinum 

kostnaði. Það er þó ekki talin vera besta aðferðin við gerð kostnaðarvirknigreininga þar 

sem mælt er með því að nota samfélagslega sýn ef því er komið við. Algengt er að þegar 

kostnaðarvirknigreiningar eru gerðar með hliðsjón af klínískum rannsóknum að ýmsar 

upplýsingar um óbeinan kostnað vanti, eins og til dæmis varðandi vinnutap sjúklinga og 

aðstandenda, og því oft óhjákvæmilegt að notast við aðra sýn (Byford og Raftery, 1998). 

Sú var raunin í þessari rannsókn og því talinn skásti kosturinn að notast við sýn 

heilbrigðisyfirvalda eins og hafði verið gert í öðrum greiningum (NICE, 2016; Kohn, 

2017).  

 Aðeins er notast við íslenskar kostnaðartölur sem fengust frá Hagdeild 

Landspítala, Sjúkratryggingum Íslands og Lyfjagreiðslunefnd, miðað við verðlag í byrjun 

árs 2017, án virðisaukaskatts.  Þeir kostnaðarliðir sem reiknað er með eru: Kostnaður við 

lyfin sjálf, kostnaður við lyfjagjöf, meðferð við aukaverkunum og kostnaður við notkun 

heilbrigðisþjónustu. Reiknaður var út kostnaður fyrir stöðugan sjúkdóm, sjúkdóm í 

framrás og fyrir þá sem dóu.  

Samkvæmt klínískum leiðbeiningum er réttur skammtur af Nivolumab 3mg/kg gefið á 

2 vikna fresti. Meðalþyngd sjúklinga í klínísku rannsókninni var um 78 kg og var því 

miðað við þá þyngd í greiningunni. Hver sjúklingur þarf því ca 236 mg í hvert skipti, 

tvisvar sinnum í mánuði. Samkvæmt lyfjaverðskrá Lyfjagreiðslunefndar í mars 2017 

kosta 40 mg 66.932 krónur. Það gerir mánaðarskammt fyrir einn sjúkling með 

Nivolumab upp á 803.104 krónur. 

Réttur skammtur af Dacarbazine skv klínískum leiðbeiningum er 1000 mg/m2 gefið á 

3 vikna fresti. Meðalflatarmál sjúklinga í rannsókninni var 1,90 m2 og var notast við þá 

tölu hér. Þar sem Dacarbazine er undanþágulyf hér á landi, þrátt fyrir að hafa verið 

notað um árabil, eru upplýsingar um verð ekki aðgengileg hjá Lyfjagreiðslunefnd. Því 

þurfti að fá upplýsingar frá innflytjanda lyfsins, Williams&Halls en skv þeim kostuðu 500 
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mg af lyfinu 4.500 í mars 2017. Lyfið er gefið á 3 vikna fresti og var því miðað við að það 

væri gefið ca 1,44 sinnum í mánuði (m.v. eitt ár). Mánaðarskammtur af Dacarbazine fyrir 

einn sjúkling er þá 25.920 krónur.  

Vert er að taka það fram að þessi verð eru ekki þau verð sem Landspítalinn kaupir 

lyfin á. Þau eru keypt í útboði og því yfirleitt með einhverjum afslætti. Þessi lyfjaverð og 

afsláttur sem Landspítalinn fær eru trúnaðarmál og ekki hægt að nálgast þau með 

neinum hætti. Gert verður ráð fyrir þessu í næmisgreiningum þar sem skoðaður verður 

mismunandi afsláttur á lyfjunum.  

Kostnaður við lyfjagjöf var fengin úr DRG-verðskrá Landspítalans. Notast var við 

meðalkostnað við lyfjagjöf í æð á Göngudeild krabbameinssjúklinga sem er 17.921 

krónur á hverja komu. Mánaðarlegur kostnaður við lyfjagjöf er því 35.842 krónur fyrir 

Nivolumab og 25.806 krónur fyrir Dacarbazine.  

Í samráði við breska sérfræðinga var gert ráð fyrir í greiningu NICE að hámarkslengd 

meðferðar með Nivolumab væri 2 ár, óháð því hvort að sjúklingur væri með stöðugan 

sjúkdóm eða í framrás, þrátt fyrir að klínískar leiðbeiningar lyfsins segja að halda eigi 

áfram meðferð meðan klínískur ávinningur er fyrir hendi eða þar til sjúklingurinn þolir 

meðferðina ekki lengur. Ástæður fyrir því að meðferð er ekki gefin lengur en í tvö ár eru 

meðal annars að sýnt hefur verið fram á svörun lyfsins löngu eftir að gjöf er hætt og að 

hættan á alvarlegum aukaverkunum aukist verulega þegar lyfið hefur verið gefið í 2 ár 

(NICE,2016; Lyfjastofnun,2016). Rætt var við íslenska sérfræðinga sem voru sammála 

breskum kollegum sínum og töldu líklegt að þeir myndu einnig hætta gjöf Nivolumab 

eftir meðferð í 2 ár (Örvar Gunnarsson, munnleg heimild, 3. mars 2017). Því var gert ráð 

fyrir tveggja ára hámarksmeðferðarlengd með Nivolumab í þessari greiningu. Gert var 

ráð fyrir lengri meðferðarlengd í næmisgreiningum.  

Það skal tekið fram að í greiningunni  er gert ráð fyrir að aðeins stöðugir sjúklingar fái 

lyfjameðferð, um leið og sjúklingur fær framrás á sjúkdómi hættir hann að fá lyfið en 

yfirleitt þýðir framrás á sjúkdómi að tiltekin lyfjameðferð virki ekki lengur fyrir þann 

sjúkling. Í raunverulegum aðstæðum er þá oft reynt að finna annað lyf sem væri líklegt 

til að virka betur. Það var ekki gert í klínísku rannsókninni heldur hættu sjúklingar alfarið 

lyfjameðferð ef þeir fengu framrás á sjúkdómnum. Þess má þó geta að þeir sjúklingar 
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sem voru í Dacarbazine meðferðarhópnum máttu fara yfir á meðferð með Nivolumab 

þegar klínísku rannsókninni lauk eftir 18 mánuði (Robert o.fl, 2014).  

Til þess að reikna kostnað við aukaverkanir var stuðst við upplýsingar um 

spítalainnlagnir vegna aukaverkana hjá þátttakendum í klínísku rannsókninni. Það skal 

tekið fram að einhverjir sjúklingar þurftu vafalaust að fá aðstoð heima fyrir vegna 

aukaverkana, annað hvort frá heimahjúkrun eða aðstandendum en engar slíkar 

upplýsingar liggja fyrir.  

 Aukaverkanir voru algengari hjá hópnum sem fékk Dacarbazine, 17,6% miðað við 

11,7% með Nivolumab, þó voru spítalainnlagnir algengari hjá Nivolumab hópnum. Gert 

var ráð fyrir að þeir sem þyrftu meðferð vegna aukaverkana myndu leggjast inn á 

Krabbameinslækningadeild. Kostnaður við einn dag á þeirri deild er 167.710 krónur skv. 

DRG-verðskrá Landspítalans. Aðeins lítill hluti sjúklinga þurfti á innlögn að halda en til að 

finna meðalkostnað vegna aukaverkana fyrir hvern sjúkling var kostnaði vegna innlagna 

dreift á alla sjúklinga í tilteknum meðferðarhópi (sjá töflu 2). Vegna fleiri spítalainnlagna 

var kostnaður við aukaverkanir mun meiri hjá Nivolumab hópnum eða 117.234 krónur 

að meðaltali fyrir hvern sjúkling á mánuði miðað við 65.448 krónur fyrir Dacarbazine 

hópinn.  

Tafla 2. Kostnaður vegna aukaverkana. Heildarkostnaður fundinn með því að deila með fjölda sjúklinga 
í hvorum meðferðarhópi fyrir sig,  Nivolumab (N=206) og Dacarbazine (N=205). Miðað við 
kostnað við innlögn á Krabbameinslækningadeild (167.710 krónur) miðað við verðlag í byrjun 
árs 2017. Tölur í íslenskum krónum.  

 Innlagnardagar Kostnaður á sjúkling 

Aukaverkun Nivolumab Dacarbazine Nivolumab Dacarbazine 

Innkirtlaröskun 48 0 39.078  0  

Niðurgangur 5 0 4.071  0  

Aðrar af gráðu 3+ 91 80 74.085  65.448  

Samtals   117.234  65.448  

 

Upplýsingar um notkun heilbrigðisþjónustu voru byggðar á klínísku rannsókninni og 

eftirfylgd hennar í 18 mánuði eftir að rannsókn lauk. Stuðst var við greiningu NICE við 

útreikninga og verð fyrir mismunandi þjónustu voru að mestu fengin úr DRG- verðskrá 
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Landspítalans. Reiknaður var kostnaður fyrir báða meðferðarhópa saman þar sem um 

sama sjúklingahóp er að ræða sem notar að mestu sömu heilbrigðisþjónustuna hvað 

varðar lækna- og hjúkrunarþjónustu, blóðprufur, myndatökur og fleira. Því var 

meðalkostnaður við notkun heilbrigðisþjónustu sá sami fyrir báða hópa. Skoðað var 

hversu oft þjónustan hafði verið notuð í hverjum mánuði og hlutfall þeirra sjúklinga sem 

hana notuðu til þess að finna út meðalkostnað. Fyrir stöðuga sjúklinga (þá sem fengu 

lyfjameðferð) var kostnaði skipt upp í upphafskostnað 85.360 kr. og mánaðarlegan 

kostnað fyrir fyrsta ár í meðferð (71.293 kr.) , annað ár (35.644 kr.) og þriðja ár í 

meðferð (21.453 kr.). Útreikninga má sjá í viðauka 2.   

Kostnaður fyrir þá sem fengu framrás á sjúkdómi og þurftu að hætta lyfjameðferð var 

reiknaður með sömu aðferð og hjá þeim sem voru með stöðugan sjúkdóm, þ.e.a.s. með 

því að skoða hversu oft tiltekin þjónusta var notuð í hverjum mánuði og hlutfall þeirra 

sjúklinga sem hana notuðu en útreikninga má sjá í viðauka 3. Mánaðarlegur kostnaður 

fyrir notkun heilbrigðisþjónustu hjá þeim sem voru í framrás var 272.972 krónur en 

þetta er eini kostnaðarliðurinn sem reiknað er með fyrir þá sjúklinga þar sem þeir fá ekki 

lyfjameðferð og því einnig ólíklegt að þeir fái meðferð vegna aukaverkana lyfjanna.  

Til þess að finna út kostnað fyrir þá sjúklinga sem létust var búinn til auka ferilhópur 

fyrir þá sem voru nýdánir. Þeir sjúklingar fengu svokallaða lífslokameðferð (e. end-of- 

life care). Á Landspítalanum hefur verið tekinn saman kostnaður við lífslokameðferð 

krabbameinssjúklinga en stærstur hluti þess kostnaðar er vegna dvalar á Líknardeild 

síðustu dagana fyrir andlát. Upplýsingar um þennan kostnað fengust frá Hagdeild 

Landspítala. Reiknað var með hlutfalli þeirra sem þurftu á lífslokameðferð að halda til 

þess að finna út meðalkostnað fyrir hvern látinn sjúkling en hann var 477.191 krónur, 

útreikninga má sjá í viðauka 3.  

Á mynd 6 má sjá að kostnaður fyrir Nivolumab meðferðarhópinn er töluvert meiri en 

fyrir Dacarbazine hópinn í stöðugum sjúkdómi en sá munur skýrist aðallega af háu 

lyfjaverði Nivolumab. Þar sem um sama sjúklingahóp er að ræða þurfa þeir sjúklingar 

sem fá framrás á sjúkdómi og ljúka lyfjameðferð mjög svipaða meðhöndlun, því er 

enginn munur á  kostnaði fyrir hópana í framrás og fyrir dána sjúklinga.   
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Mynd 6. Mánaðarlegur kostnaður í stöðugum sjúkdómi. Tölur í íslenskum krónum miðað við verðlag í 
byrjun árs 2017, án virðisaukaskatts.  

 

3.5 Afvöxtun 
Í nánast öllum hagfræðilegum greiningum er notast við einhverja afvöxtun en það er 

gert til að hafa kostnað og ávinning sem fellur til á ólíkum tíma samanburðarhæfan. Ekki 

eru allir hagfræðingar þó sammála um hvaða afvöxtunarstuðul er best að nota. Margir 

eru hlynntir því að miða afvöxtunarstuðul á opinberum verkefnum við algjörlega trygga 

fjárfestingu eins og skuldabréf ríkissjóðs (Hagfræðistofnun, 2005). The Panel on Cost-

effectivenss in Health and Medicine hefur gefið út leiðbeiningar við gerð 

kostnaðarvirknigreininga þar sem mælt er með því að nota 3% afvöxtun í 

heilsuhagfræðilegum greiningum. Sú ákvörðun byggði á þeim ávöxtunarstuðli sem var á 

ríkisskuldabréfum í Bandaríkjunum á þeim tíma sem ákvörðunin var tekin og var gert til 

þess að auðvelda samanburð á greiningum milli ára (Weinstein, Siegel, Gold o.fl, 1996).  

Vextir á Ríkisskuldabréfum hér á landi til meðallangs tíma voru í kringum 5% á fyrstu 

mánuðum ársins 2017 (Landsbankinn, 2017). Þó var ákveðið í þessari rannsókn að miða 

frekar við hefðir í heilsuhagfræði og nota 3% afvöxtun í aðalgreiningum, þó útreikningar 

séu jafnframt framkvæmdir miðað við 5%. Í bresku greiningunni á Nivolumab, hjá NICE, 

var notast við 3,5% afvöxtun og í bandarísku greiningunni 3% afvöxtun og því talið 

réttast að nota svipaðan afvöxtunarstuðul. Miðað var við 0%, 1%, 5% og 10% afvöxtun í 
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næmisgreiningum.  Val á afvöxtunarprósentu ætti þó ekki að hafa afgerandi áhrif á 

niðurstöður greiningarinnar þar sem líkanið er aðeins keyrt í 3 ár.  
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4 Niðurstöður  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að Nivolumab eykur lífslíkur sjúklinga verulega eins 

og sést glögglega á mynd 6 og mynd 7 af ferilhópafylkjum beggja meðferðarhópana. Sjá 

má að mun fleiri eru með stöðugan sjúkdóm í Nivolumab hópnum og mun fleiri eru 

dánir í Dacarbazine hópnum. Það er þó mikilvægt að hafa í huga að þessar myndir eru 

byggðar að hluta til á spálíkönum sem geta bjagað niðurstöður. Til dæmis hefur 5 ára 

heildarlifun sjúklinga verið um 15% síðustu ár áður en ónæmismeðferð kom til sögunnar 

en 3 ára heildarlifun er einungis um 2% fyrir Dacarbazine hópinn skv. þessum myndum. 

Þetta gæti látið Nivolumab virðast kostnaðarhagkvæmara en það er í raun.  

 

Mynd 7. Ferilhópafylki Nivolumab. Hlutfall þeirra sjúklinga sem eru stöðugir, í framrás eða dánir yfir 3 
ára tímabil. Byggt á log-líkönum eftir 18 mánuði. 
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Mynd 8. Ferilhópafylki Dacarbazine. Hlutfall þeirra sjúklinga sem eru stöðugir, í framrás eða dánir yfir 3 
ára tímabil. Byggt á log-líkönum eftir 18 mánuði.  

 

Það sem skiptir mestu máli fyrir kostnaðarvirknigreininguna eru þó gæðaárin en 

meðferð með Nivolumab fjölgar gæðaárum til mikilla muna. Á þriggja ára tímabili fást 

um 1,6 gæðaár með Nivolumab miðað við um 0,7 með Dacarbazine, eða 0,9 gæðaárum 

meira með dýrari meðferðinni. Munurinn á kostnaði við þessar tvær meðferðir er þó 

mikill en heildarkostnaður fyrir þá sem fá Nivolumab er um 14,4 milljónir miðað við 

rúmlega 3,7 milljónir hjá Dacarbazine hópnum. Stigvaxandi kostnaðarvirknihlutfallið 

(ICER) er því rúmlega 12,4 milljónir á hvert gæðaár. Niðurstöður eru dregnar saman í 

töflu 5. 

Tafla 3. Niðurstöður kostnaðarvirknigreiningarinnar. ICER. Tölur í íslenskum krónum miðað við verðlag í 
byrjun árs 2017.  

  Nivolumab Dacarbazine Mismunur 

Kostnaður 14.430.278 3.709.311 10.720.968 

Gæðaár 1,58 0,715 0,867 

ICER     12.368.928 
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Þessar niðurstöður miða við að hámarksmeðferðarlengd Nivolumab sé 2 ár, verð 

lyfjanna sé án afsláttar, afvöxtun sé 3% og að log-líkönin spái fullkomlega fyrir um 

uppsöfnuð gæðaár. Talsverð óvissa ríkir um þessa þætti og verða þeir skoðaðir betur 

með næmisgreiningu. 

4.1  Næmisgreiningar 

Eins og áður hefur komið fram eru breskir og íslenskir sérfræðingar á sama máli um að 

þeir myndu líklega ekki gefa meðferð með Nivolumab lengur en 2 ár, bæði vegna þess 

að lyfið hefur talsverða virkni áfram eftir að gjöf hefur verið hætt og líkur á alvarlegum 

aukaverkunum aukast verulega eftir svo langan tíma á lyfjunum. Aftur á móti er ráðlagt 

samkvæmt framleiðanda lyfsins og klínískum leiðbeiningum að halda áfram meðferð 

meðan klínískur ávinningur er fyrir hendi eða þar til sjúklingurinn þolir meðferðina ekki 

lengur.  

 Í greiningunni var farið eftir sérfræðingum og miðað við 2 ára meðferðarlengd. Ef 

miðað er við ráðleggingar frá framleiðendum lyfsins og Nivolumab gefið meðan 

sjúklingur er með stöðugan sjúkdóm verður kostnaður við Nivolumab meðferðarhópinn 

ívið hærri en grunnniðurstöður sýna. Samanlagður kostnaður fyrir þann hóp yfir þriggja 

ára tímabil er þá rúmlega 17,6 milljónir miðað við 14,4 milljónir þegar miðað er við 2 ár. 

Stigvaxandi kostnaðarvirknihlutfallið (ICER) hækkar þá að sama skapi og er rúmlega 16 

milljónir miðað við þessar forsendur (sjá töflu 6).  

Tafla 4. Næmisgreining á meðferðarlengd. Niðurstöður ef er engin hámarkslengd meðferðar með 
Nivolumab. Kostnaðartölur í íslenskum krónum miðað við verðlag í byrjun árs 2017. 

  Nivolumab Dacarbazine Mismunur 

Kostnaður 17.603.421 3.709.311 13.894.110 

Gæðaár 1,58 0,715 0,867 

ICER     16.025.501 
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Verð á lyfjunum sem Lyfjagreiðslunefnd samþykkir og gefur út eru ekki verðin sem 

Landspítalinn kaupir lyfin á. Bæði Nivolumab og Dacarbazine eru svokölluð S-lyf og 

einungis eru gefin á sjúkrahúsum. Þau eru keypt í útboði þar sem jafnan fæst talsverður 

afsláttur af þeim. Útboð eru reglulega og geta verðin breyst á milli þeirra. Útboðsverð 

eru trúnaðarmál og er engin leið að fá upplýsingar um þau. Því var ákveðið í þessari 

greiningu að notast við verð frá Lyfjagreiðslunefnd en gera svo næmisgreiningu með 

mismunandi háum afslætti af báðum lyfjunum (sjá töflu 7). Eins og sést í töflunni þá 

lækkar stigvaxandi kostnaðarvirknihlutfallið eftir því sem afslátturinn af Nivolumab er 

meiri. Ekki virðist breyta miklu að breyta afslættinum af Dacarbazine þar sem það er 

ódýrt fyrir.  

Tafla 5. Næmisgreining á lyfjaverði. Mismunandi afsláttur. Tölur í þúsundum íslenskra króna miðað við 
verðlag í byrjun árs 2017. Lægstu kostnaðavirknihlutföllin í grænum lit og þau hæstu í rauðum 
lit.  
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9.794  
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20% 
 
12.392  
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8.245  
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11.379  
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10.342  
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9.305  
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8.268  

 

  

Samkvæmt hefðum í heilsuhagfræði var ákveðið að notast við afvöxtun upp á 3% í 

þessari rannsókn. Í töflu 8 má sjá kostnaðarvirknihlutfall eftir mismunandi 

afvöxtunarprósentum.  
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Tafla 6. Næmisgreining á afvöxtunarprósentu. Tölur í íslenskum krónum miðað við verðlag í byrjun árs 
2017.  

Afvöxtun 0% 1% 2% 3% 5% 10% 

ICER 12.086.232 12.179.956 12.274.189 12.369.928 12.559.910 13.045.975 

 

Eins og sést í töflunni hækkar stigvaxandi kostnaðarvirknihlutfallið eftir því sem 

afvöxtunarprósentan er hærri. Munurinn er þó aðeins um 1 milljón króna þar sem hann 

er mestur, milli þess að hafa enga afvöxtun og að hafa 10% afvöxtun. Líklega væri 

munurinn mun meiri ef líkanið væri keyrt í lengri tíma, en þar sem það er einungis keyrt 

í þrjú ár ætti val á afvöxtunarprósentu ekki að hafa afgerandi áhrif á niðurstöðurnar.  

Þar sem klíníska rannsóknin sem stuðst er við náði aðeins yfir 18 mánaða tímabil 

þurfti að nálga gögnin með lógaritmísku falli en það var talið passa best við Kaplan-

Meier gröfin. Því fylgir nokkur óvissa að spá fram í tímann með þessum hætti og var því 

gerð næmisgreining á því hversu mörgum gæðaárum væri safnað yfir þriggja ára tímabil 

(sjá töflu 9).  

Tafla 7. Næmisgreining á gæðaárum (QALYs). Mismunandi hækkun/lækkun á uppsöfnuðum gæðaárum. 
Tölur í þúsundum íslenskra króna. Lægstu kostnaðarvirknihlutföllin í grænum lit og hæstu í rauðum lit.  
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Eins og sést í töflu 9 þá hefur það töluverð áhrif á stigvaxandi kostnaðarvirknihlutfallið 

(ICER) að fjölga eða fækka þeim gæðaárum sem safnast yfir þriggja ára tímabil. Það sem 

virðist hafa mest áhrif er að fækka þeim gæðaárum sem safnast hjá Nivolumab 

meðferðarhópnum en það hækkar hlutfallið umtalsvert. Eins og gera má ráð fyrir er 

hæsta stigvaxandi kostnaðarvirknihlutfallið þegar gæðaárum fækkar um 30% hjá 

Nivolumab hópnum en fjölgar um 30% hjá Dacarbazine hópnum. Lægsta hlutfallið fæst 

þegar gæðaárum fækkar um 30% hjá Dacarbazine hópnum en fjölgar um 30% hjá 

Nivolumab hópnum.  
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5  Umræður 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna kostnaðarvirkni ónæmismeðferðar með 

Nivolumab miðað við hefðbundna krabbmeinslyfjameðferð með Dacarbazine. Til þess 

að meta kostnaðarvirkni þarf að bera niðurstöður kostnaðarvirknigreiningarinnar saman 

við þau greiðsluviðmið sem stjórnvöld setja sér fyrir hvert viðbótar gæðaár. Engin slík 

viðmið hafa verið gefin út hér á landi og því er nauðsynlegt að bera niðurstöður saman 

við erlend greiðsluviðmið.  

Við upptöku nýrra lyfja hér á landi er yfirleitt litið til greininga NICE áður en 

ákvörðun er tekin en í lyfjastefnu til ársins 2020 kemur fram að ekki megi taka upp nýtt 

lyf nema að NICE hafi samþykkt það til notkunar fyrst. Almennt greiðsluviðmið NICE fyrir 

hvert gæðaár er 30.000 pund sem gera tæpar 5 milljónir íslenskra króna á meðalgengi 

punds árið 2016 (Seðlabanki Íslands, 2017). Hjá NICE gilda sérstök viðmið um 

kostnaðarvirkni þegar um er að ræða nýja meðferð sem getur lengt líf deyjandi 

sjúklinga. Þau skilyrði sem lyf þarf að uppfylla eru að því sé ætlað sjúklingum með 

stuttar lífslíkur (yfirleitt minna en 24 mánuði), það hafi sýnt fram á að geta lengt líf um 

að minnsta kosti 3 mánuði miðað við núverandi meðferð og að því sé ætlað tiltölulega 

litlum hópi sjúklinga. Ef þessi skilyrði eru uppfyllt er miðað við mun hærri greiðsluvilja en 

við aðrar meðferðir, eða 50.000 pund (NICE, 2016). Það gera rúmar 8 milljónir króna á 

meðalgengi punds árið 2016 (Seðlabanki Íslands, 2017). Nivolumab fellur undir öll þessi 

skilyrði og því verður miðað við þá upphæð hér.  

Stigvaxandi kostnaðarvirknihlutfallið í þessari greiningu er um 12,4 milljónir og 

fellur því ekki undir kostnaðarviðmið NICE. Erfitt getur reynst að miða við erlend 

kostnaðarviðmið þegar einungis er notast við íslenskar tölur um kostnað. Töluverður 

munur er t.d. á verðlagi í Bretlandi og á Íslandi, en sem dæmi má nefna kostar einn 

dagur á Krabbameinslækningadeild um 167.000 krónur hér á landi miðað við 50.400 

krónur í Bretlandi, miðað við meðalgengi ársins 2016 (DRG-verðskrá Landspítala; NICE, 

2016). Þetta gæti haft áhrif á það hversu mikið stjórnvöld í hvoru landi eru tilbúin að 

greiða fyrir hvert viðbótar gæðaár. Einnig getur gengi pundsins sveiflast töluvert og þar 
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með greiðsluviðmiðið, þó að aðrar kostnaðartölur, eins og fyrir notkun 

heilbrigðisþjónustu, séu ekki háðar genginu.   

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) hefur gefið út sín viðmið en þar segir að 

meðferð sem kostar minna en sem nemur landsframleiðslu á mann fyrir hvert gæðaár 

sé mjög kostnaðarhagkvæm, meðferð sem kostar sem nemur 1-3 landsframleiðslum á 

mann teljist kostnaðarhagkvæm og meðferð sem kostar meira en þreföld 

landsframleiðsla á mann sé ekki kostnaðarhagkvæm (WHO| Cost-effectiveness 

thresholds, 2005). Líklega er nærtækara að miða við slík kostnaðarviðmið sem geta 

metið betur greiðslugetu hvers lands út frá efnahagsástandi á hverjum tíma.  

Landsframleiðsla á Íslandi árið 2016 á mann var 7,2 milljónir (Hagstofa Íslands, 2017), 

þreföld landsframleiðsla væri þá 21,6 milljón og meðferðin teldist kostnaðarhagkvæm 

miðað við þennan greiðsluvilja.  

Einn stærsti kostnaðarliðurinn við ónæmismeðferð með Nivolumab er kostnaður 

við lyfið sjálft. Vitað er að Landspítalinn fær yfirleitt góðan afslátt af slíkum lyfjum og var 

því mismunandi afsláttur skoðaður með næmisgreiningu. Eins og gera má ráð fyrir 

lækkar kostnaðarvirknihlutfallið töluvert eftir því sem afslátturinn af Nivolumab er meiri 

en þar sem Dacarbazine er mjög ódýrt miðað við Nivolumab hefur afsláttur á því lítil 

sem engin áhrif á kostnaðarvirknina (sjá töflu 7). Á mynd 9 má sjá 

kostnaðarvirknihlutföll fyrir mismunandi afslátt af Nivolumab borin saman við viðmið 

NICE og WHO. Þar má sjá að kostnaðarvirknihlutfallið í þessari greiningu er langt undir 

viðmiðum WHO en talsvert yfir viðmiðum NICE. Eftir því sem afslátturinn eykst því nær 

kemst hlutfallið viðmiðum NICE.  
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Mynd 9.  Kostnaðarvirknihlutföll eftir mismunandi afslætti á Nivolumab borið saman við viðmið NICE og 
WHO. Mismunandi afsláttur af Dacarbazine hefur lítil sem engin áhrif á niðurstöðurnar. 

Niðurstöður greiningarinnar samræmast niðurstöðum nýlegrar rannsóknar sem gerð 

var í Bandaríkjunum þar sem borin voru sömu lyf. Stigvaxandi kostnaðarvirknihlutfallið í 

þeirri rannsókn var um 11 milljónir á meðalgengi Bandaríkjadollars árið 2016 og 

meðferðin taldist kostnaðarhagkvæm miðað við kostnaðarviðmið 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (Kohn o.fl, 2017). Aftur á móti er 

kostnaðarvirknihlutfallið í þessari greiningu mun hærra en í greiningu NICE á sömu 

lyfjum en þar var hlutfallið einungis um 4,3 milljónir króna, næstum þrefalt lægra og 

meðferðin taldist kostnaðarhagkvæm miðað við þeirra kostnaðarviðmið. Þessi munur 

skýrist að mörgu leyti af því að verð á heilbrigðisþjónustu virðist mun lægra í Bretlandi 

en hér á Íslandi eins og áður hefur komið fram (sjá NICE, 2016 og viðauka 3). 

 Helsti styrkleiki rannsóknarinnar er að hún byggir á klínískri íhlutunarrannsókn (e. 

clinical trial) með slembiröðun þar sem upplýsingum um lífsgæði sjúklinga var safnað 

samhliða rannsókninni. Slíkar rannsóknir hafa mikið innra réttmæti og er helst mælt 

með þeim við gerð kostnaðarvirknigreininga ( Ramsey, Wijlke, Briggs o.fl, 2005). Einnig 

er það mikill kostur að einungis var notast við íslenskar tölur um kostnað.  

Einn helsti galli klínískra íhlutunarrannsókna er skert ytra réttmæti þeirra þar sem oft 

getur verið erfitt að alhæfa niðurstöður yfir á allt þýðið, þ.e. þá sjúklinga sem þyrftu á 

þessari meðferð að halda, vegna strangra inntökuskilyrða inn í rannsóknina. Því getur 

virkni meðferðar verið önnur þegar komið er úr rannsóknarumhverfinu og í 
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hefðbundnar aðstæður lyfjameðferða. Þetta á að einhverju leyti við í rannsókninni sem 

stuðst var við hér en útilokunarskilyrði voru til dæmis ef sjúklingur var með meinvarp í 

heila, ef einhver ónæmistengdur sjúkdómur var til staðar, og ef almenn heilsa var skert 

(ECOG performance status hærri en 1). Vegna þessa er ekki hægt að segja með vissu 

hver virkni meðferðar er í raunverulegum aðstæðum og því er regluleg eftirfylgni 

mikilvæg eftir að lyfið hefur verið samþykkt til notkunar (Jönsson, Ramsey og Wilking, 

2014). Einnig er rétt að nefna að rannsóknin sem stuðst er við var aðeins gerð á 

erlendum sjúklingum frá mismunandi löndum og sú forsenda gefin að virkni meðferðar 

yrði sú sama fyrir íslenska sjúklinga. Ómögulegt er að segja hvort að sami árangur af 

meðferð með Nivolumab myndi nást hér á landi og veikir þetta því greininguna aðeins.  

Klíníska rannsóknin á Nivolumab stóð aðeins yfir í 18 mánuði og því þurfti að nota 

spálíkan til þess að líkja eftir raunverulegum aðstæðum. Algengt er að þetta þurfi að 

gera í heilsuhagfræðilegum greiningum á nýjum lyfjum þar sem að klínískum 

rannsóknum lýkur yfirleitt áður en heildarniðurstöður fást en það er bæði vegna mikils 

kostnaðar við þær og vegna fórnarkostnaðar annarra sjúklinga sem gætu haft gagn af 

því að nota lyfið. Þetta er viðurkennd aðferð við kostnaðarvirknigreiningar en eykur 

vissulega á óvissu þeirra (Kobelt, 2013, Jönsson og Wilking, 2014). Í þessari greiningu var 

miðað við þrjú ár og þurfti því að spá fram í tímann um 18 mánuði. Helsta ástæða þess 

að líkanið er ekki keyrt í lengri tíma eru að ekki lágu fyrir upplýsingar um notkun 

heilbrigðisþjónustu eftir þann tíma og var því talið auka of mikið á óvissu að spá lengra 

fram í tímann. Þetta veikir greininguna að einhverju leyti en að öllum líkindum yrði 

Nivolumab kostnaðarhagkvæmari kostur ef miðað væri við lengri tíma þar sem mun 

fleiri gæðaár myndu safnast upp hjá þeim hópi miðað við Dacarbazine því samkvæmt 

spálíkönum eru flestir í Dacarbazine hópnum látnir innan þriggja ára.  

 Þar sem spáð var fram í tímann um 18 mánuði veldur það óvissu á uppsöfnuðum 

kostnaði og gæðaárum sem safnast yfir þetta tímabil. Gerð var næmisgreining á 

uppsöfnuðum gæðaárum og skoðað hvernig kostnaðarvirknihlutfallið myndi breytast 

miðað við fjölgun/fækkun á gæðaárum fyrir hvorn meðferðarhóp frá 5% upp í 30% (sjá 

töflu 9). Það sem virtist hafa mest áhrif var að fækka uppsöfnuðum gæðaárum hjá 

Nivolumab hópnum. Þar sem ekki er spáð mjög langt fram í tímann í þessu líkani er þó 

ólíklegt að miklu skeiki frá grunnniðurstöðum. Ekki var gerð næmisgreining á 
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uppsöfnuðum kostnaði þar sem næmisgreining var gerð á stærsta kostnaðarliðnum, 

verði á lyfinu sjálfu.  

Kostnaðarvirknigreiningin í þessari rannsókn var gerð frá sýn heilbrigðisyfirvalda. Slíkt 

er af mörgum talin vera frekar íhaldsamt mat á kostnaðarvirkni en yfirleitt er mælt með í 

slíkum greiningum að gera þær út frá samfélagslegu sjónarhorni þar sem allur kostnaður 

er reiknaður með, bæði beinn og óbeinn kostnaður (Kobelt, 2013). Þó að upplýsingar 

um beinan kostnað séu nákvæmar þá liggja upplýsingar um óbeinan kostnað svo sem 

framleiðslutap/vinnutap sjúklinga og aðstandenda ekki fyrir en slíkt er algengt þegar 

stuðst er við klínískar rannsóknir. Það er mat íslenskra sérfræðinga að ónæmismeðferð 

þolist betur en hefðbundin krabbameinsmeðferð og að sjúklingar haldist yfirleitt lengur 

á vinnumarkaði í slíkri meðferð (Örvar Gunnarsson, munnleg heimild, 10. Mars 2017). 

Það myndi þá að öllum líkindum auka kostnaðarhagkvæmni ónæmismeðferðar að skoða 

hana út frá samfélagslegu sjónarhorni. Þetta væri áhugavert að skoða í frekari 

rannsóknum á þessu sviði.  

Nivolumab var samþykkt af Lyfjagreiðslunefnd sem fyrsta meðferð við langt gengum 

sortuæxlum í júní árið 2016. Samkvæmt niðurstöðum þessarar greiningar virðist það 

hafa verið skynsamleg ákvörðun. Nivolumab getur bæði lengt og bætt líf til mikilla muna 

miðað við hefðbunda krabbameinslyfjameðferð með Dacarbazine. Kostnaður er þó 

vissulega mikið vandamál og er nauðsynlegt að leita allra leiða til að reyna að minnka 

hann. Í því sambandi eru uppi hugmyndir hér á landi um að taka upp samstarf við hin 

Norðurlöndin um innkaup á nýjum, dýrum lyfjum til að reyna að lækka kostnað þeirra 

(Velferðarráðuneytið, 2016; Gerður Gröndal og Einar Björnsson, 2013). Ef það er 

mögulegt getur það aukið kostnaðarvirkni Nivolumab töluvert.  

Vert er að taka það að fram að hér hefur einungis verið skoðað eitt lyf í 

ónæmismeðferð við langt gengnum sortuæxlum en ónæmismeðferð er nú í hraðri 

þróun og sífellt fleiri og betri lyf að koma fram. Því er mikilvægt að meta reglulega bæði 

kostnað og ávinning þessara lyfja til þess að finna besta og hagkvæmasta kostinn hverju 

sinni.  Kostnaðarvirknigreining gegnir þar lykilhlutverki.  
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Viðauki 1 

Færslulíkur fyrir Nivolumab 

Nivolumab Færslulíkur     

Skeið S-S S-F Afst. F-F F-D Afst. 
0 95,00% 5,00% 100,00% 75,00% 25,00% 100,00% 
1 68,20% 31,80% 100,00% 97,91% 2,09% 100,00% 
2 91,83% 8,17% 100,00% 81,76% 18,24% 100,00% 
3 93,69% 6,31% 100,00% 86,86% 13,14% 100,00% 
4 94,77% 5,23% 100,00% 89,69% 10,31% 100,00% 
5 95,50% 4,50% 100,00% 91,49% 8,51% 100,00% 
6 96,01% 3,99% 100,00% 92,75% 7,25% 100,00% 
7 96,40% 3,60% 100,00% 93,67% 6,33% 100,00% 
8 96,71% 3,29% 100,00% 94,38% 5,62% 100,00% 
9 96,95% 3,05% 100,00% 94,94% 5,06% 100,00% 

10 97,16% 2,84% 100,00% 95,40% 4,60% 100,00% 
11 97,33% 2,67% 100,00% 95,78% 4,22% 100,00% 
12 97,48% 2,52% 100,00% 96,10% 3,90% 100,00% 
13 97,60% 2,40% 100,00% 96,38% 3,62% 100,00% 
14 97,71% 2,29% 100,00% 96,61% 3,39% 100,00% 
15 97,81% 2,19% 100,00% 96,82% 3,18% 100,00% 
16 97,90% 2,10% 100,00% 97,00% 3,00% 100,00% 
17 97,98% 2,02% 100,00% 97,17% 2,83% 100,00% 
18 98,05% 1,95% 100,00% 97,31% 2,69% 100,00% 
19 98,11% 1,89% 100,00% 97,44% 2,56% 100,00% 
20 98,17% 1,83% 100,00% 97,56% 2,44% 100,00% 
21 98,22% 1,78% 100,00% 97,67% 2,33% 100,00% 
22 98,27% 1,73% 100,00% 97,76% 2,24% 100,00% 
23 98,31% 1,69% 100,00% 97,85% 2,15% 100,00% 
24 98,35% 1,65% 100,00% 97,94% 2,06% 100,00% 
25 98,39% 1,61% 100,00% 98,01% 1,99% 100,00% 
26 98,43% 1,57% 100,00% 98,08% 1,92% 100,00% 
27 98,46% 1,54% 100,00% 98,15% 1,85% 100,00% 
28 98,49% 1,51% 100,00% 98,21% 1,79% 100,00% 
29 98,52% 1,48% 100,00% 98,27% 1,73% 100,00% 
30 98,55% 1,45% 100,00% 98,32% 1,68% 100,00% 
31 98,57% 1,43% 100,00% 98,37% 1,63% 100,00% 
32 98,60% 1,40% 100,00% 98,42% 1,58% 100,00% 
33 98,62% 1,38% 100,00% 98,46% 1,54% 100,00% 
34 98,64% 1,36% 100,00% 98,51% 1,49% 100,00% 
35 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 



 

42 

Færslulíkur fyrir Dacarbazine 

Dacarbazine Færslulíkur     

Skeið S-S S-F Afst. F-F F-D Afst. 
0 64,38% 35,62% 100,00% 97,11% 2,89% 100,00% 
1 74,04% 25,96% 100,00% 98,01% 1,99% 100,00% 
2 79,49% 20,51% 100,00% 89,59% 10,41% 100,00% 
3 81,69% 18,31% 100,00% 79,52% 20,48% 100,00% 
4 82,62% 17,38% 100,00% 83,22% 16,78% 100,00% 
5 82,81% 17,19% 100,00% 85,63% 14,37% 100,00% 
6 82,44% 17,56% 100,00% 87,33% 12,67% 100,00% 
7 81,55% 18,45% 100,00% 88,61% 11,39% 100,00% 
8 80,05% 19,95% 100,00% 89,60% 10,40% 100,00% 
9 77,71% 22,29% 100,00% 90,40% 9,60% 100,00% 
10 74,05% 25,95% 100,00% 91,05% 8,95% 100,00% 
11 68,01% 31,99% 100,00% 91,60% 8,40% 100,00% 
12 56,72% 43,28% 100,00% 92,07% 7,93% 100,00% 
13 29,36% 70,64% 100,00% 92,47% 7,53% 100,00% 
14 0,00% 100,00% 100,00% 92,63% 7,37% 100,00% 
15 0,00% 100,00% 100,00% 92,59% 7,41% 100,00% 
16 0,00% 100,00% 100,00% 92,52% 7,48% 100,00% 
17 0,00% 100,00% 100,00% 92,42% 7,58% 100,00% 
18 0,00% 100,00% 100,00% 92,27% 7,73% 100,00% 
19 0,00% 100,00% 100,00% 92,09% 7,91% 100,00% 
20 0,00% 100,00% 100,00% 91,86% 8,14% 100,00% 
21 0,00% 100,00% 100,00% 91,59% 8,41% 100,00% 
22 0,00% 100,00% 100,00% 91,26% 8,74% 100,00% 
23 0,00% 100,00% 100,00% 90,87% 9,13% 100,00% 
24 0,00% 100,00% 100,00% 90,40% 9,60% 100,00% 
25 0,00% 100,00% 100,00% 89,84% 10,16% 100,00% 
26 0,00% 100,00% 100,00% 89,16% 10,84% 100,00% 
27 0,00% 100,00% 100,00% 88,34% 11,66% 100,00% 
28 0,00% 100,00% 100,00% 87,32% 12,68% 100,00% 
29 0,00% 100,00% 100,00% 86,05% 13,95% 100,00% 
30 0,00% 100,00% 100,00% 84,40% 15,60% 100,00% 
31 0,00% 100,00% 100,00% 82,20% 17,80% 100,00% 
32 0,00% 100,00% 100,00% 79,16% 20,84% 100,00% 
33 0,00% 100,00% 100,00% 74,65% 25,35% 100,00% 
34 0,00% 100,00% 100,00% 67,35% 32,65% 100,00% 
35 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 
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Viðauki 2 

Kostnaður við heilbrigðisþjónustu (stöðugir) 

Stuðst er við útreikninga NICE. Upplýsingar fengust úr klínísku rannsókninni (og eftirfylgdartíma). 
Skoðað var hver notkun var fyrir hvern kostnaðarlið á mánuði og hvert hlutfall sjúklingana var 
sem notaði þjónustuna til að finna meðalkostnað fyrir hvern sjúkling.  

Upphaf meðferðar
Þjónusta Einingaverð Notkun % sjúklingaKostnaður
Krb.læknir 7.932         3,6 81% 23.130    
Geislalæknir 7.932         2,3 6% 1.095      
Deildarlæknir 3.400         2 4% 272         
Líkn.læknir 7.932         1 1% 103         
Sálfræðingur 3.400         1 1% 17           
Lýtalæknir 6.454         1,5 2% 194         
Krb.deild 167.710     2,8 2% 9.392      

-         
Blóðstatus 2.041         1,2 100% 2.449      
Elektrólýtar 5.872         1,2 100% 7.046      
Lifrarprufur 3.415         1,2 100% 4.098      

-         
CT 29.256 1 100% 29.256    
MRI 31.381       1 20% 6.119      
Beinaskann 4.421         1 17% 743         
Ómskoðun 9.350 1 5% 421         
Rtg. Lungu 5.859         1 18% 1.025      

85.360    
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Ár 1
Þjónusta Einingaverð Notkun % sjúklingaKostnaður
Krb.læknir 7.932            1,9 79% 11.951         
Geislalæknir 7.932            1 6% 476              
Deildarlæknir 3.400            2 4% 272              
Líkn.læknir 7.932            -               
Sálfræðingur 3.400            -               
Lýtalæknir 6.454            1,5 2% 194              
Hj.fræðingur 3.100 1 13% 388              

-               
Krb.deild 167.710        1,3 5% 10.901         

-               
Blóðstatus 2.041            1,3 100% 2.653           
Elektrólýtar 5.872            1,3 95% 7.252           
Lifrarprufur 3.415            1,3 95% 4.218           

-               
CT 29.256 1 100% 29.256         
MRI 31.381          0,3 18% 1.695           
Beinaskann 4.421            0,3 1% 13                
Ómskoðun 9.350 0,3 9% 252              
Rtg. Lungu 5.859            1,1 28% 1.772           

71.293           

Ár 2
Þjónusta Einingaverð Notkun % sjúklinga Kostnaður
Krb.læknir 7.932          1,9 40% 5.968      
Geislalæknir 7.932          1 3% 238         
Deildarlæknir 3.400          2 2% 136         
Líkn.læknir 7.932          -         
Sálfræðingur 3.400          -         
Lýtalæknir 6.454          1,5 1% 97           
Hj.fræðingur 3.100 1 6% 195         

-         
Krb.deild 167.710      1,3 3% 5.451      

-         
Blóðstatus 2.041          1,3 50% 1.327      
Elektrólýtar 5.872          1,3 48% 3.626      
Lifrarprufur 3.415          1,3 48% 2.109      

-         
CT 29.256 1 50% 14.628    
MRI 31.381        0,3 9% 847         
Beinaskann 4.421          0,3 1% 7             
Ómskoðun 9.350 0,3 5% 126         
Rtg. Lungu 5.859          1,1 14% 889         

35.644    
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Ár 3
Þjónusta Einingaverð Notkun % sjúklinga Kostnaður
Krb.læknir 7.932          1,9 24% 3.587      
Geislalæknir 7.932          1 2% 143         
Deildarlæknir 3.400          2 1% 82           
Líkn.læknir 7.932          -         
Sálfræðingur 3.400          -         
Lýtalæknir 6.454          1,5 1% 58           
Hj.fræðingur 3.100 1,5 4% 177         

-         
Krb.deild 167.710      1,3 2% 3.270      

-         
Blóðstatus 2.041          1,3 30% 796         
Elektrólýtar 5.872          1,3 29% 2.176      
Lifrarprufur 3.415          1,3 29% 1.265      

-         
CT 29.256 1 30% 8.777      
MRI 31.381        0,3 5% 508         
Beinaskann 4.421          0,3 0% 4             
Ómskoðun 9.350 0,3 3% 76           
Rtg. Lungu 5.859          1,1 8% 535         

21.453    
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Viðauki 3 

Notkun heilbrigðisþjónustu (framrás) 

Stuðst er við útreikninga NICE. Upplýsingar fengust úr klínísku rannsókninni (og eftirfylgdartíma). 
Skoðað var hver notkun var fyrir hvern kostnaðarlið á mánuði og hvert hlutfall sjúklingana var 
sem notaði þjónustuna til að finna meðalkostnað fyrir hvern sjúkling 

Þjónusta Einingaverð Notkun % sjúklingaKostnaður
Krb.læknir 7.932         0,9 62% 4.447      
Geislalæknir 7.932         1,5 7% 833         
Lýtalæknir 6.454         -         
Hj.fræðingur 3.100 -         

-         
Krb.deild 167.710     3,6 13% 78.488    
Líknardeild 129.280     4 25% 126.694  
Heimahlynning 19.108       1,4 83% 22.150    
Heimahlynning 19.108       7,3 26% 35.570    

-         
Blóðstatus 2.041         -         
Elektrólýtar 5.872         -         
Lifrarprufur 3.415         -         

-         
CT 29.256 1 4% 1.112      
MRI 31.381       1 1% 408         
Beinaskann 4.421         -         
Ómskoðun 9.350 -         
Rtg. Lungu 5.859         1 1% 76           

-         
Morfín töflur 1.786         1 51% 911         
Morfín í æð 2.751         1 22% 605         
Fentanyl plástur 3.472         1 15% 521         
Ibúfen 1.370         1 48% 651         
Paracetamol 1.405         1 36% 506         

272.972  

 

Notkun heilbrigðisþjónustu (nýdánir) 

Lífslokameðferð 
Þjónusta Einingaverð Notkun % sjúklingaKostnaður
Lífslokameðf. 2.065.760     1 0,231 477.191        

 

 

 

 

 



 

47 

Viðauki 4 

Markov líkan – Nivolumab 

Útreikningar fyrir Nivolumab úr Markov líkani sem gert var í Excel. Ferilhópafylki, kostnaðarfylki og 
lífsgæðafylki. Allir sjúklingar byrja sem stöðugir.  

Ferilhópafylkið
Stöðugur Framrás Dáinn Afst. Þ.a. nýdánir

1 0 0 1 0
0,95 0,05 0 1 0,001

0,648 0,351 0,001 1 0,064
0,595 0,340 0,065 1 0,045
0,557 0,333 0,110 1 0,034
0,528 0,328 0,144 1 0,028
0,505 0,324 0,172 1 0,023
0,484 0,320 0,195 1 0,020
0,467 0,317 0,216 1 0,018

0,452 0,315 0,233 1 0,016
0,438 0,313 0,249 1 0,014
0,425 0,311 0,264 1 0,013
0,414 0,309 0,277 1 0,012
0,404 0,307 0,289 1 0,011
0,394 0,306 0,300 1 0,010
0,385 0,305 0,310 1 0,010
0,376 0,303 0,320 1 0,009
0,369 0,302 0,329 1 0,009
0,361 0,301 0,338 1 0,008
0,354 0,300 0,346 1 0,008
0,347 0,299 0,354 1 0,007
0,341 0,298 0,361 1 0,007
0,335 0,297 0,368 1 0,007
0,329 0,296 0,374 1 0,006
0,324 0,296 0,381 1 0,006
0,318 0,295 0,387 1 0,006
0,313 0,294 0,393 1 0,006
0,308 0,293 0,398 1 0,005
0,303 0,293 0,404 1 0,005
0,299 0,292 0,409 1 0,005
0,294 0,291 0,414 1 0,005
0,290 0,291 0,419 1 0,005
0,286 0,290 0,424 1 0,005
0,282 0,290 0,428 1 0,004
0,278 0,289 0,433 1 0,004
0,274 0,289 0,437 1 0  
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Kostnaðarfylkið
Stöðugur Framrás Dáinn Nýdáinn Summa Afv.st. Afv.summa
1.112.912 0 0 0 1.112.912 1 1.110.137

976.175 13.649 0 499 990.323 1 987.853
665.767 95.824 0 30.548 792.140 1 788.194
611.381 92.797 0 21.308 725.486 1 720.072
572.794 90.858 0 16.376 680.028 1 673.270
542.863 89.442 0 13.301 645.606 1 637.596
518.408 88.330 0 11.199 617.937 1 608.748
497.731 87.417 0 9.671 594.819 1 584.513
479.820 86.643 0 8.510 574.973 1 563.601

464.022 85.972 0 7.597 557.591 1 545.200
449.890 85.380 0 6.862 542.131 1 528.762
437.105 84.851 0 6.256 528.212 1 513.902
410.675 84.373 0 5.748 500.796 1 486.013
400.311 83.937 0 5.317 489.564 1 473.928
390.715 83.536 0 4.945 479.197 1 462.735
381.782 83.166 0 4.622 469.570 1 452.309
373.426 82.821 0 4.339 460.586 1 442.548
365.576 82.499 0 4.088 452.164 1 433.373
358.176 82.197 0 3.865 444.238 1 424.714
351.175 81.913 0 3.665 436.753 1 416.517
344.534 81.644 0 3.484 429.662 1 408.733
338.216 81.389 0 3.321 422.927 1 401.322
332.193 81.147 0 3.172 416.512 1 394.250
326.437 80.917 0 3.036 410.390 1 387.486

6.941 80.697 0 2.911 90.549 1 85.282
6.827 80.486 0 2.796 90.109 1 84.656
6.717 80.284 0 2.690 89.691 1 84.053
6.611 80.091 0 2.591 89.293 1 83.471
6.509 79.904 0 2.499 88.913 1 82.909
6.411 79.725 0 2.414 88.550 1 82.365
6.316 79.552 0 2.334 88.202 1 81.837
6.224 79.385 0 2.260 87.869 1 81.324
6.135 79.224 0 2.190 87.549 1 80.826
6.049 79.068 0 2.124 87.241 1 80.341
5.966 78.916 0 2.062 86.944 1 79.868
5.884 78.770 0 0 84.654 1 77.570

14.430.278  
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Lífsgæðafylkið
Stöðugur FramrásDáinn Summa Afv.st. Afv.summaAfv.mán.summa

0,789 0 0 0,789 1 0,789 0,0658
0,750 0,038 0 0,787 0,9975 0,786 0,0655
0,511 0,265 0 0,776 0,9950 0,772 0,0644
0,470 0,257 0 0,726 0,9925 0,721 0,0601
0,440 0,251 0 0,691 0,9901 0,684 0,0570
0,417 0,247 0 0,664 0,9876 0,656 0,0547
0,398 0,244 0 0,642 0,9851 0,633 0,0527
0,382 0,242 0 0,624 0,9827 0,613 0,0511
0,369 0,240 0 0,608 0,9802 0,596 0,0497

0,356 0,238 0 0,594 0,9778 0,581 0,0484
0,346 0,236 0 0,582 0,9753 0,567 0,0473
0,336 0,235 0 0,570 0,9729 0,555 0,0462
0,327 0,233 0 0,560 0,9705 0,544 0,0453
0,319 0,232 0 0,551 0,9681 0,533 0,0444
0,311 0,231 0 0,542 0,9656 0,523 0,0436
0,304 0,230 0 0,534 0,9632 0,514 0,0428
0,297 0,229 0 0,526 0,9608 0,506 0,0421
0,291 0,228 0 0,519 0,9584 0,497 0,0415
0,285 0,227 0 0,512 0,9561 0,490 0,0408
0,279 0,226 0 0,506 0,9537 0,482 0,0402
0,274 0,226 0 0,500 0,9513 0,476 0,0396
0,269 0,225 0 0,494 0,9489 0,469 0,0391
0,264 0,224 0 0,489 0,9466 0,463 0,0385
0,260 0,224 0 0,483 0,9442 0,456 0,0380
0,255 0,223 0 0,478 0,9418 0,451 0,0376
0,251 0,223 0 0,474 0,9395 0,445 0,0371
0,247 0,222 0 0,469 0,9371 0,440 0,0366
0,243 0,221 0 0,465 0,9348 0,434 0,0362
0,239 0,221 0 0,460 0,9325 0,429 0,0358
0,236 0,220 0 0,456 0,9301 0,424 0,0354
0,232 0,220 0 0,452 0,9278 0,420 0,0350
0,229 0,220 0 0,448 0,9255 0,415 0,0346
0,226 0,219 0 0,445 0,9232 0,411 0,0342
0,223 0,219 0 0,441 0,9209 0,406 0,0339
0,219 0,218 0 0,438 0,9186 0,402 0,0335
0,216 0,218 0 0,434 0,9163 0,398 0,0332

18,98 1,582  
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Viðauki 5 

Markov líkan – Dacarbazine. 

Útreikningar fyrir Dacarbazine úr Markov líkani sem gert var í Excel. Ferilhópafylki, kostnaðarfylki og 
lífsgæðafylki. Allir sjúklingar byrja sem stöðugir. 

Ferilhópafylkið
Stöðugur Framrás Dáinn Afst. Þ.a. nýdánir

1 0 0 1 0
0,644 0,356 0,000 1 0,007
0,477 0,516 0,007 1 0,054
0,379 0,560 0,061 1 0,115
0,310 0,515 0,176 1 0,086
0,256 0,482 0,262 1 0,069
0,212 0,457 0,331 1 0,058
0,175 0,436 0,389 1 0,050
0,142 0,419 0,439 1 0,044
0,114 0,404 0,482 1 0,039
0,089 0,390 0,521 1 0,035
0,066 0,378 0,556 1 0,032
0,045 0,368 0,588 1 0,029
0,025 0,358 0,617 1 0,027
0,007 0,349 0,644 1 0,026

0 0,330 0,670 1 0,024
0 0,306 0,694 1 0,023
0 0,283 0,717 1 0,021
0 0,262 0,738 1 0,020
0 0,241 0,759 1 0,019
0 0,222 0,778 1 0,018
0 0,204 0,796 1 0,017
0 0,187 0,813 1 0,016
0 0,171 0,829 1 0,016
0 0,155 0,845 1 0,015
0 0,140 0,860 1 0,014
0 0,126 0,874 1 0,014
0 0,112 0,888 1 0,013
0 0,099 0,901 1 0,013
0 0,087 0,913 1 0,012
0 0,075 0,925 1 0,012
0 0,063 0,937 1 0,011
0 0,052 0,948 1 0,011
0 0,041 0,959 1 0,010
0 0,031 0,969 1 0,010
0 0,021 0,979 1 0  
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Kostnaðarfylkið
Stöðugur Framrás Dáinn Nýdáinn Summa Afv.st. Afv.summa

273.826 0 0 0 273.826 1 273.826
121.338 97.227 0 3.377 221.943 1 221.389
89.837 140.923 0 25.650 256.409 1 255.132
71.409 152.939 0 54.762 279.111 1 277.028
58.335 140.550 0 41.232 240.116 1 237.730
48.193 131.652 0 33.076 212.922 1 210.280
39.907 124.733 0 27.621 192.261 1 189.402
32.901 119.080 0 23.714 175.695 1 172.651
26.833 114.304 0 20.778 161.915 1 158.713
21.480 110.172 0 18.491 150.142 1 146.806
16.691 106.529 0 16.659 139.880 1 136.431
12.360 103.273 0 15.159 130.792 1 127.249

6.815 100.330 0 13.907 121.052 1 117.479
3.866 97.643 0 12.847 114.356 1 110.704
1.135 95.172 0 12.262 108.569 1 104.839

0 90.184 0 11.674 101.859 1 98.114
0 83.506 0 10.913 94.420 1 90.722
0 77.263 0 10.242 87.505 1 83.869
0 71.404 0 9.645 81.050 1 77.488
0 65.887 0 9.111 74.998 1 71.523
0 60.674 0 8.631 69.305 1 65.929
0 55.737 0 8.195 63.933 1 60.667
0 51.049 0 7.799 58.848 1 55.703
0 46.588 0 7.437 54.025 1 51.010
0 42.334 0 7.104 49.438 1 46.562
0 38.270 0 6.797 45.067 1 42.340
0 34.382 0 6.513 40.895 1 38.324
0 30.656 0 6.248 36.905 1 34.499
0 27.082 0 6.001 33.083 1 30.849
0 23.649 0 5.769 29.419 1 27.364
0 20.349 0 5.551 25.900 1 24.030
0 17.174 0 5.343 22.517 1 20.840
0 14.118 0 5.144 19.262 1 17.783
0 11.175 0 4.952 16.127 1 14.851
0 8.342 0 4.761 13.104 1 12.037
0 5.619 0 0 5.619 1 5.148

3.709.311  
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Lífsgæðafylkið
Stöðugur FramrásDáinn Summa Afv.st. Afv.summaAfv.mán.summa

0,696 0 0 0,696 1 0,696 0,0580
0,448 0,234 0 0,682 0,998 0,680 0,0567
0,332 0,339 0 0,671 0,995 0,667 0,0556
0,264 0,368 0 0,632 0,993 0,627 0,0522
0,216 0,338 0 0,554 0,990 0,548 0,0457
0,178 0,317 0 0,495 0,988 0,489 0,0407
0,147 0,300 0 0,447 0,985 0,441 0,0367
0,122 0,286 0 0,408 0,983 0,401 0,0334
0,099 0,275 0 0,374 0,980 0,367 0,0306
0,079 0,265 0 0,344 0,978 0,337 0,0281
0,062 0,256 0 0,318 0,975 0,310 0,0258
0,046 0,248 0 0,294 0,973 0,286 0,0238
0,031 0,241 0 0,272 0,970 0,264 0,0220
0,018 0,235 0 0,252 0,968 0,244 0,0204
0,005 0,229 0 0,234 0,966 0,226 0,0188

0 0,217 0 0,217 0,963 0,209 0,0174
0 0,201 0 0,201 0,961 0,193 0,0161
0 0,186 0 0,186 0,958 0,178 0,0148
0 0,172 0 0,172 0,956 0,164 0,0137
0 0,158 0 0,158 0,954 0,151 0,0126
0 0,146 0 0,146 0,951 0,139 0,0116
0 0,134 0 0,134 0,949 0,127 0,0106
0 0,123 0 0,123 0,947 0,116 0,0097
0 0,112 0 0,112 0,944 0,106 0,0088
0 0,102 0 0,102 0,942 0,096 0,0080
0 0,092 0 0,092 0,939 0,086 0,0072
0 0,083 0 0,083 0,937 0,077 0,0065
0 0,074 0 0,074 0,935 0,069 0,0057
0 0,065 0 0,065 0,932 0,061 0,0051
0 0,057 0 0,057 0,930 0,053 0,0044
0 0,049 0 0,049 0,928 0,045 0,0038
0 0,041 0 0,041 0,926 0,038 0,0032
0 0,034 0 0,034 0,923 0,031 0,0026
0 0,027 0 0,027 0,921 0,025 0,0021
0 0,020 0 0,020 0,919 0,018 0,0015
0 0,014 0 0,014 0,916 0,012 0,0010

8,580 0,7150  


