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Útdráttur 

Tilgangur verkefnisins var að skoða annars vegar hvort hagkvæmt væri að innleiða HPV 

frumskimun fyrir leghálskrabbameini á Íslandi í aldurshópnum 30-65 ára og hins vegar hvort 

hagkvæmt væri að gera þær mælingar hérlendis. Gerð var kostnaðargreining á starfsemi 

frumurannsóknarstofunnar á Íslandi ásamt áætluðum kostnaði við HPV mælingar hérlendis og 

borið saman við sambærilegan kostnað hjá þremur erlendum rannsóknarstofum. Í fyrsta lagi 

benda niðurstöður til þess að fjárhagslega hagkvæmt yrði að innleiða HPV frumskimun hér á 

landi í aldurshópnum 30-65 ára. Í öðru lagi gæti HPV frumskimun minnkað sjúkdómsbyrði og 

fækkað dauðsföllum af völdum leghálskrabbameins. Í þriðja lagi yrði hagkvæmara að 

framkvæma HPV mælingar erlendis en hérlendis. Að lokum væri fjárhagslega hagkvæmara 

að útvista allri frumurannsóknarstarfsemi tengdri skimun fyrir leghálskrabbameini til 

erlendrar rannsóknarstofu í stað þess að framkvæma þessar rannsóknir hérlendis eins og nú er 

gert. Heilbrigðisyfirvöld á Íslandi ættu að skoða sem fyrst fýsileika þess að innleiða HPV 

frumskimun hér á landi.  

Lykilorð: HPV, kostnaðargreining, skimun, leghálskrabbamein. 
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1 Inngangur 

Skimun fyrir leghálskrabbameini með hefðbundinni smásjárskoðun á frumusýni frá leghálsi 

(e. Papanicolaou test) hefur bæði lækkað nýgengi og dánartíðni í þeim löndum þar sem henni 

hefur verið beitt með skipulegum hætti (Bray o.fl., 2005). Í mörgum löndum með sögu um 

skipulega skimun fyrir leghálskrabbameini fer nú fram umræða um hvort taka eigi upp nýja 

rannsóknaraðferð við skimunina. Þessi nýja rannsóknaraðferð er svonefnd HPV (Human 

Papillomavirus) frumskimun (e. primary HPV screening) þar sem HPV er mælt í leghálssýni í 

stað hefðbundinnar skimunar með smásjárskoðun á frumusýni. 

Í Svíþjóð og Ástralíu var HPV frumskimun innleidd þann 1. maí sl. í stað hefðbundinnar 

skimunar fyrir leghálskrabbameini. Í Danmörku er stefnt að því að HPV frumskimun hefjist 

þann 1. ágúst 2018. Í öðrum löndum, m.a. Englandi, Noregi og Hollandi er það til skoðunar 

eða á tilraunastigi. Bandaríska lyfja- og matvælastofnunin (FDA) hefur samþykkt klínískar 

leiðbeiningar um HPV frumskimun og hafa læknar þannig val um hvort þeir ráðleggja konum 

hefðbundna frumuskoðun eða HPV frumskimun.  

Á næstu misserum liggur fyrir að heilbrigðisyfirvöld þurfa að taka ákvörðun um hvort taka 

eigi upp HPV frumskimun fyrir leghálskabbameini hér landi. Áður en til þess kemur er 

mikilvægt að leggja mat á nokkur atriði. Í fyrsta lagi þarf að meta þann kostnað sem  

breytingin gæti falið í sér. Í öðru lagi ber að hafa  í huga að meðalaldur sérhæfðra starfsmanna 

einu frumurannsóknarstofu landsins  sem rannsakar frumusýni er yfir 60 ár og nánast allir 

með langan starfsaldur og endurnýjun hefur verið mjög lítil. Vegna þess að allar líkur er á því 

að HPV frumskimun muni leysa hefðbundna frumuskoðun af hólmi á næstu misserum er lítill 

eða engin áhugi fagfólks til þess að sérhæfa sig á þessu sviði og það mun leiða til alvarlegs 

skorts á sérhæfðu fagfólki. Að lokum styttist í að árgangar sem hafa fengið HPV bólusetningu 

nálgist skimunaraldur. Reikna má með að skimun meðal bólusettra stúlkna verði með öðru 

sniði en óbólusettra.  

Í þessu verkefni verður leitast við að svara eftirfarandi spurningum: 1) Er hagkvæmt að 

innleiða HPV frumskimun hér á landi í aldurshópnum 30-65 ára? 2) Hvort er hagkvæmara að 

gera HPV mælingar hérlendis eða erlendis?  
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1.1 HPV veirur  

HPV veirur eru hluti af svonefndum papillomaveirum. Papillomaveirur finnast víða í 

náttúrunni og það eru þekktar rúmlega 200 tegundir HPV veira. Þeim er gefið númer í þeirri 

röð sem þær finnast. Papillomaveirur  hafa fylgt mannkyninu í milljónir ára en geta sýkt 

ýmsar aðrar tegundir spendýra en menn, t.d. apa, nautgripi og hunda (Cogliano o.fl., 2005). 

Helstu sjúkdómar sem HPV veirur valda eru annars vegar vörtur og hins vegar krabbamein og 

forstig þeirra (Menzo, Marinelli, Bagnarelli, Rolla og Clementi, 2007).  

Talið er að meirihluti þeirra sem hafa stundað kynlíf smitist einhvern tímann á lífsleiðinni eða 

allt að 80% einstaklinga (Baseman og Koutsky, 2005). Flestar HPV sýkingar eru 

tímabundnar.  Allt að helmingur þeirra hverfur innan hálfs árs og um 90% innan fárra ára 

(Rodríguez o.fl., 2010; Winer o.fl., 2011). Um 10% HPV sýkinga geta orðið viðvarandi og 

þróast í alvarlegar frumubreytingar eða leghálskrabbamein (Kjaer o.fl., 2002). Yfirleitt líða að 

minnsta kosti átta til tíu ár eða jafnvel áratugir frá því sýking með krabbameinsvaldandi HPV 

veirum á sér stað þar til leghálskrabbamein myndast (Munoz o.fl., 2003). 

Talið er að HPV veirur geti hulist ónæmiskerfinu að einhverju leyti m.a. með því að draga úr 

myndun mótefna á yfirborði frumanna. Við sýkingu myndast mælanleg mótefni í aðeins 

helmingi tilvika en bólusetning myndar mun kröftugra mótefnasvar (Franceschi og Baussano, 

2014). Þó er ljóst að virkt ónæmiskerfi getur haldið sýkingunni í skefjum og/eða eytt henni. 

HPV sýking getur verið alvarlegri hjá sjúklingum sem haldnir eru sjúkdómum sem bæla niður 

ónæmiskerfið. Því eru meiri líkur á því að  einstaklingar sem eru með HIV smit  fái 

kynfæravörtur og krabbamein sem tengjast HPV sýkingu. Útbreidd HPV sýking er einnig 

algengari meðal þeirra sem fá ónæmisbælandi lyf til dæmis vegna gigtsjúkdóma, 

bólgusjúkdóma í görn eða nýrnaígræðslu. Þá er einnig vel þekkt að kynfæravörtur geta 

blossað upp á meðgöngu og tengist þá breytingum sem verða á ónæmiskerfi móður (Reusser, 

Downing, Guidry og Tyring, 2015).  

HPV er langalgengasta kynsmitið. Vísbendingar eru um að algengi (fjöldi einstaklinga með 

HPV-sýkingu á hverjum tíma) HPV-sýkingar meðal íslenskra kvenna á aldrinum 18-25 ára sé 

um 50-60%. Ætla má að sama gildi um íslenska karlmenn á sama aldri þó algengi hafi ekki 

verið sérstaklega rannsakað meðal íslenskra karla. Algengi HPV-sýkingar minnkar síðan hratt 

með hækkandi aldri og er talið að um 5% íslenskra kvenna og karla séu með HPV-sýkingu 

við 65 ára aldur (15 spurningar og svör um HPV-veiruna, 2016). 
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Um 14 tegundir HPV sem geta smitast við kynmök eru kallaðar há-áhættu tegundir 

(krabbameinsvaldandi HPV) og geta orsakað frumubreytingar, bæði vægar og alvarlegar, og  

leghálskrabbamein. Dæmi um há-áhættu HPV-veirur eru HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 

52, 56, 58, 59, 66 og 68) (15 spurningar og svör um HPV-veiruna, 2016). Miðað við óbirta  

rannsókn á algengi HPV sýkinga á Íslandi er talið að 6,36% kvenna á aldrinum 30-65 ára séu 

há-áhættu HPV jákvæðar á hverjum tíma.  

Aðrar HPV tegundir sem smitast við kynmök eða snertingu eru nefndar lág-áhættu tegundir 

og geta orsakað kynfæravörtur og frumubreytingar en eru ekki krabbameinsvaldandi. Dæmi 

um lág-áhættu HPV-veirur eru HPV 6 og 11 sem orsaka rúmlega 90% af kynfæravörtum sem 

er algengasti kynsjúkdómurinn (Koutsky, 1997).  Um 65% einstaklinga sem eiga smitaðan 

rekkjunaut fá kynfæravörtur frá 3 vikum til 8 mánaða eftir smit. Rannsóknir hafa sýnt að það 

getur tekið um eitt ár frá því að smit með HPV 6 og 11 á sér stað þar til kynfæravörtur 

myndast hjá körlum en um hálft ár hjá konum en í einstaka tilvikum geta liðið allt að 2 ár frá 

smiti þar til kynfæravörtur myndast (Patel, Wagner, Singhal og Kothari, 2013).  

HPV veirur 16 og 18 eru algengastar af þeim HPV veirum sem valda krabbameini í leghálsi 

kvenna og er talið að þær tvær séu orsök þessa krabbameins í um 70% tilfella á 

Vesturlöndum. Fleiri gerðir af HPV veirum geta valdið leghálskrabbameini en auk HPV 16 og 

18 eru HPV 31, 33, 45, 52 og 58 valdar að u.þ.b. 90% tilfella leghálskrabbameins í heiminum 

(Munoz o.fl., 2003). 

Það er margt sem bendir til þess að HPV smit til slímhimna kynfæra verði með kynmökum. 

Þannig hefur verið sýnt fram á smit á kynfæravörtum milli rekkjunauta. Tíðni HPV veirusmits 

til kynfæra er sjaldgæft hjá konum sem ekki hafa stundað kynlíf en aftur á móti algengara eftir 

því sem rekkjunautar eru fleiri hvort heldur sem er hjá körlum eða konum. Auknar líkur á 

smiti sjást einnig ef kynlífi hefst snemma á lífsleiðinni. Það eru einnig tengsl milli fjölda nýrra 

rekkjunauta og HPV smits og eru þessi tengsl sterk. HPV smit sést einnig meðal einstaklinga 

sem ekki falla undir þessa áhættuþætti. Bæði geta veirurnar smitast með öðrum leiðum til 

dæmis með snertismiti og einstaklingur sem ekki er mjög virkur kynferðislega getur smitast 

frá einstaklingi sem er mjög virkur (Burchell, Winer, de Sanjosé og Franco, 2006). 

Leghálskrabbamein hefur verið tengt lífsstíl og kynhegðun og faraldsfræðilegar rannsóknir 

hafa sýnt fram á að krabbameinsvaldandi HPV veirur valda leghálskrabbameini (Bosch, 

Lorincz, Munoz, Meijer og Shah, 2002; Schiffman og Castle, 2003; Schiffman og Kjaer, 

2003). Talið er að ýmsir þættir geti aukið líkur á myndun leghálskrabbameins ef HPV 

veirusmit er til staðar. Rannsóknir benda til að reykingar geti aukið hlutfallslega áhættu á 
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myndun leghálskrabbameins meðal kvenna um helming. Einnig hefur verið talið að mataræði, 

fjöldi fæðinga og notkun á getnaðarvörnum sem innihalda kvenhormón auki líkur á 

leghálskrabbameini en það hefur ekki verið sýnt fram á það með eins óyggjandi hætti og með 

reykingar (Kjellberg o.fl., 2000). Fundist hafa tengsl leghálskrabbameins og annarra 

kynsjúkdóma ef fyrir er HPV smit. Sýnt hefur verið fram á að Chlamydia trachomatis sýking 

getur verið áhættuþáttur alvarlegra frumubreytinga og leghálskrabbameins og er það talið vera 

vegna þess að chlamydia sýkingin valdi bólgum í slímhúð sem gerir varnir hennar gegn HPV 

sýkingu veikari (Koskela o.fl., 2000). Notkun á smokkum leiðir almennt til fækkunar á 

tilfellum kynsjúkdóma og er meðal annars vörn gegn veirusmiti af HIV veirum. Smokkar 

virðast þó ekki vera góð vörn gegn HPV smiti. Ekki hefur verið hægt að sýna fram á það í 

rannsóknum að smokkar dragi úr smiti HPV veira þó að þeir virðist samt veita einhverja vörn 

gegn kynfæravörtum, forstigsbreytingunum CIN 2 og 3 og leghálskrabbameini þó ekki sé 

vitað á hvern hátt (Manhart og Koutsky, 2002). 

HPV smit af völdum há-áhættu eða krabbameinsvaldandi veira er forsenda fyrir umbreytingu 

eðlilegrar slímhúðar í leghálsi kvenna yfir í krabbamein. Aðrir þættir eins og greint er frá að 

ofan geta síðan aukið við líkurnar á myndun leghálskrabbameins. Þó flestar HPV sýkingar 

leiði ekki til leghálskrabbameins þá þekkjum við ekki aðferðir í dag sem geta skilið á milli 

þeirra sem smitast af HPV og aldrei munu þróa með sér krabbamein og þeirra sem það munu 

gera. Hins vegar getur skipuleg lýðgrunduð skimun nánast komið í veg fyrir að konur deyji af 

völdum leghálskrabbameins.   

HPV veirur geta einnig valdið mörgum öðrum sjúkdómum, t.d. orsaka HPV veirur um 90% af 

krabbameini í endaþarmsopi, 50% af krabbameini í skapabörmum, leggöngum og getnaðarlim 

og um 12% af krabbameini í munni og koki (Parkin og Bray, 2006) .  

1.2 Leghálskrabbamein 

Harald Zur Hausen hlaut Nóbelsverðlaunin í læknisfræði árið 2008 fyrir rannsóknir sínar á 

HPV (Human Papillomavirus ) og orsakatengslum þeirra við leghálskrabbamein. HPV-sýking 

er talin algengasta kynsmitið og nauðsynleg orsök fyrir leghálskrabbameini (Bosch o.fl., 

2002). Leghálskrabbamein er fjórða algengasta krabbamein hjá konum á heimsvísu en um 

530.000 ný tilfelli greinast árlega og það er einnig fjórða algengasta dánarorsök (288.000) 

kvenna af völdum krabbameins. Rúmlega 80% af sjúkdómsbyrði leghálskrabbameins er 

meðal þróunarríkja (Latest world cancer statistics, 2015). Árið 2015 var aldursstaðlað nýgengi 

leghálskrabbameins á Íslandi 8,3/100.000 en var 27,3/100.000 árið 1968 þegar það var hæst 

og hefur þannig lækkað um 70%. Leghálskrabbamein er algengast meðal ungra kvenna, 
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aldursstaðlað nýgengi fer hækkandi eftir tvítugt og á tímabilinu 2011-2015 var það hæst í 30-

34 ára aldurshópnum eða 28,4/100.000 konur á. Dánartíðnin var hæst árið 1971 en þá dóu 

9,6/100.000 en 1,8 af 100.000 árið 2015 og hefur þannig lækkað um rúm 80% frá því skimun 

hófst hér á landi árið 1964, fyrst á Reykjavíkursvæðinu en á landsvísu 1969. Þetta er 

sambærilegur árangur og á hinum Norðurlöndunum.  Í dag er leghálskrabbamein tillölulega 

sjaldgæft hér á landi og á árunum 2011-2015 var það aðeins 2,1% krabbameina hjá konum, að 

meðaltali greindust 16 konur árlega og meðalaldur við greiningu var 45 ár á þessu tímabili 

(Krabbameinsskráin).  

1.2.1 Stigun og lífslíkur 

Áður en meðferð leghálskrabbameins er ákveðin er framkvæmd stigun þess þar sem 

útbreiðsla krabbameinsins er metin með líkamsskoðun, segulómmyndum og sneiðmyndum. 

Við stigun er stuðst við svo kallaða FIGO (Fédération Internationale de Gynécologie et 

d‘Obstétrique) stigun. FIGO stig 0 eru forstigsbreytingar. Á FIGO stigi I er krabbameinið 

eingöngu bundið við leghálsinn. Í FIGO stigi II hefur meinið vaxið út fyrir leghálsinn 

annaðhvort niður í efri tvo þriðju hluta legganga eða út í nánasta umhverfi leghálsins. Þegar 

krabbameinið er vaxið annaðhvort niður í neðsta þriðjung legganga eða út í grindarvegginn 

kallast það FIGO stig III. Þegar FIGO stigi IV er náð vex krabbameinið út í aðliggjandi líffæri 

eins og endaþarm eða þvagblöðru eða það hefur náð að mynda meinvörp (F.L. o.fl.).  

Eftir því sem leghálskrabbamein greinist á lægra stigi því betri eru lífslíkurnar. Fimm ára 

hlutfallsleg lifun á tímabilinu 2001-2010 var 88% en 52% á tímabilinu 1961-1970. Þessu má 

aðallega þakka skipulegri skimun en framfarir í skurðaðgerðum, lyfjameðferð og 

geislameðferð eiga einnig sinn þátt í bættri lifun. Mikill ávinningur er að greina 

leghálskrabbamein á forstigi eða lægri stigum, t.d. er fimm ára lifun kvenna sem greinast með 

forstig um 93%, um 80-90% á stigi I, um 60% á stigi II, um 35% á stigi III og um 15% á stigi 

IV (Survival Rates for Cervical Cancer, by Stage).  

1.3 Forstigsbreytingar  

Talið er að um 40 HPV-veirur geti valdið sýkingu í húð og slímhúð á kynfærasvæði og í 

munni og koki og valdið frumubreytingum eða svokölluðum forstigsbreytingum. Af þessum 

40 eru um 14 HPV veirur sem einnig geta valdið forstigsbreytingum sem geta þróast í 

krabbamein og eru ýmist kallaðar há-áhættu eða krabbameinsvaldandi HPV veirur. Ef þessi 

þróun á sér stað þá gerist hún oftast á a.m.k. 8-10 árum frá smiti eða enn lengri tíma, jafnvel á 

30-40 árum. Faraldsfræðilegar rannsóknir benda til þess að HPV 16 og HPV 18 orsaki um 

70% leghálskrabbameins (Munoz o.fl., 2003). Í frumubreytingum af lágri gráðu finnast HPV 
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veirur 16 og 18 í 35% tilfella en í frumubreytingum af hárri gráðu er hlutfallið um 50%. 

Hlutfall HPV veira 16 og 18 fer því vaxandi eftir því sem frumubreytingarnar eru alvarlegri 

og nær tíðni þeirra hámarki í þeim frumubreytingum sem samsvara leghálskrabbameini 

(Clifford, Franceschi, Diaz, Munoz og Villa, 2006). Í tveimur íslenskum rannsóknum var tíðni 

HPV veira skoðuð hjá konum með leghálskrabbamein eða forstigum þess. Niðurstöður voru 

svipaðar og á öðrum Vesturlöndum þó að í annarri rannsókninni hafi fundist heldur lægri tíðni 

af sýkingum með HPV 16 og 18 veirum en almennt gerist á Vesturlöndum (Mikaelsdottir 

o.fl., 2003; Sigurdsson o.fl., 2007).  

1.4 Skimun fyrir leghálskrabbameini 

Markmið skipulegrar skimunar fyrir krabbameini í leghálsi er að lækka nýgengi (fjöldi nýrra 

tilfella á ári) og dánartíðni (fjöldi þeirra sem deyja á ári) af völdum leghálskrabbameins. Með 

skipulegri skimun gegn leghálskrabbameini er í yfir 90% tilfella hægt að finna 

forstigsbreytingar sem leitt geta til leghálskrabbameins á frumstigi sjúkdómsins þannig að 

hægt sé að meðhöndla hann með skurðaðgerð, annaðhvort keiluskurði eða útvíkkuðu legnámi. 

Ef sjúkdómurinn er lengra genginn og ekki skurðtækur þarf að beita lyfja- og/eða 

geislameðferð. Þá eru líkur á lækningu minni en ef hann greinist á frumstigi eða forstigi. Hér 

á landi er öllum konum á aldrinum 23-65 ára boðin skimun fyrir leghálskrabbameini á þriggja 

ára fresti. Frá því skimun hófst árið 1964 hefur hún verið framkvæmd með þeim hætti að 

frumusýni frá leghálsi er skoðað í smásjá af sérhæfðum starfsmönnum  í flestum tilvikum 

lífeindafræðingum. Aðeins er ein starfandi frumurannsóknarstofa fyrir leghálssýni á landinu.  

Næmi rannsóknarinnar er fremur lágt eða kringum 50%, þ.e. aðferðin greinir einungis 

frumubreytingar hjá helmingi þeirra kvenna sem eru með frumubreytingar. Þar sem næmi 

frumuskoðunar er fremur lágt er mikilvægt að endurtaka rannsóknina á þriggja ára fresti. Með 

því móti eykst bæði möguleiki á að greina frumubreytingar sem gætu orðið að 

leghálskrabbmeini (forstigsbreytingar) og greina leghálskrabbamein á lágu stigi og þar með 

auka líkur á lækningu. 

Um 85-90% af leghálskrabbameini á upptök í flöguþekju leghálsins sem klæðir hann að utan 

en um 10-15% á upptök í kirtilþekjunni sem klæðir leghálsinn að innan. Hefðbundin skimun 

fyrir leghálskrabbameini með frumuskoðun er ekki góð greiningaraðferð til að grein 

leghálskrabbamein sem á upptök í kirtilþekjunni.  

Fyrir utan að hafa lágt næmi, krefst  hefðbundin frumuskoðun  sérhæfðs starfsfólks sem getur 

rannsakað takmarkaðan fjölda frumusýna á dag. Þannig er rannsóknin mannaflafrek, tímafrek 

og huglæg.  
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1.5 HPV mæling 

Á undanförnum árum hefur komið fram ný rannsóknaraðferð sem er svo kölluð HPV mæling. 

HPV-mæling byggist á því að frumusýni er rannsakað m.t.t. þess hvort HPV veiran finnst í 

frumusýninu. HPV mæling er framkvæmd í sérhæfðum vélum sem gefa möguleika á að 

rannsaka mikið magn sýna á stuttum tíma auk þess sem rannsóknaraðferðin er hlutlæg. 

Aðferðin hefur mun meira næmi en frumuskoðun eða rúmlega 90% en sértæki 

rannsóknarinnar er lægra eða tæplega 90% meðan sértæki frumuskoðunar er um 95%. 

Rannsóknir hafa sýnt að neikvæð HPV mæling á fimm ára fresti hefur sama forvarnargildi og 

eðlileg frumuskoðun á þriggja ára fresti (Ronco o.fl., 2014). Þetta gefur möguleika á að lengja 

bilið milli skoðana úr þremur í fimm ár og vega þannig upp á móti lægra sértæki HPV-

frumskimunar sem er helsti galli hennar (Dillner o.fl., 2008). Lægra sértæki leiðir af sér fleiri 

falskt jákvæðar niðurstöður og þar með aukna möguleika á ofskimun og oflækningum vegna 

frumubreytinga sem í mörgum tilfellum myndu líklega ekki leiða til leghálskrabbameins. 

1.6 Bólusetning 

Tvö fyrirbyggjandi bóluefni gegn HPV sýkingum hafa verið samþykkt og skráð á Íslandi. 

Cervarix, tvígilt bóluefni gegn HPV 16 og 18 í nóvember 2007 og Gardasil, fjórgilt bóluefni 

gegn HPV 6, 11, 16 og 18 í september 2006. Þar sem bóluefnin gefa besta vörn ef þau eru 

gefin áður en kynlíf hefst er mælt með því að þau séu gefin um 11-12 ára aldur (Markowitz 

o.fl., 2007). Frá árinu 2011 hefur öllum stúlkum í 7. bekk grunnskóla staðið til boða 

bólusetning með Cervarix hér á landi. En þar sem bólusetningin gefur í mesta lagi 70% vörn 

gegn leghálskrabbameini mun skimun gegn því verða jafnmikilvæg fyrir bólusettar og 

óbólusettar konur næstu áratugi. Árið 2021 verður fyrsta árgangi bólusettra stúlkna hér á landi 

boðin leghálsskimun en vegna lágs næmis frumuskoðunar er HPV frummæling talin henta 

þessum hóp mun betur.  

1.7 Frumurannsóknarstofa 

Krabbameinsfélag Íslands hefur rekið frumurannsóknarstofu frá því skipuleg skimun fyrir 

leghálskrabbameini hófst árið 1964. Þann 1. janúar 2014 voru leitarleiðbeiningar 

leghálskrabbameinsleitar endurskoðaðar og var  þá bili milli skoðana og aldursmörkum 

leghálskrabbameinsleitar breytt til samræmis við leitarleiðbeiningar í nágrannalöndunum. 

Þetta gerði það að verkum að sýnum fækkaði úr um 33.000 í um 25.000. Frá 1. febrúar 2015 

hefur eingöngu verið notast við vökvasýni og sýnataka á gler aflögð sem gerði það mögulegt 

að taka upp HPV  mælingar.  Vegna þessara breytinga, sérstaklega á millibili milli skoðana og 

aldursmörkum, urðu breytingar á heildarfjölda sýna en reikna má með að árið 2016 sé fyrsta 



8 
 

 

heila árið sem endurspegli raunverulegan heildarfjölda sýna eftir að breytingarnar tóku gildi. 

Þannig endurspeglar árið 2016 best  raunverulega starfsemi frumurannsóknarstofunnar miðað 

við klínískar leitarleiðbeiningar og því er einungis stuðst við þær upplýsingar í verkefninu.  Í 

ársbyrjun 2016 voru gerðar breytingar á bókhaldsuppgjöri hjá Krabbameinsfélaginu sem 

miðuðu að því að kostnaður og tekjur endurspegluðu betur starfsemina. Engar breytingar urðu 

á starfsmannafjölda árið 2016 og engar fjárfestingar eða aðrar rekstrarbreytingar áttu sér stað 

það ár. Þannig endurspeglar árið 2016 best rekstur frumurannsóknarstofunnar og því er 

eingöngu notaðist við rekstrartölur þess árs í þessu verkefni.   

Árið 2016 voru starfsmenn frumurannsóknarstofunnar samtals 9 í 8 stöðugildum, þar af 

yfirlæknir í 70% stöðugildi og deildarstjóri í 100% stöðugildi. Brjósta- og 

leghálskrabbameinsleitin er fjármögnuð samkvæmt sérstökum lið á fjárlögum og framkvæmd 

samkvæmt kröfulýsingu heilbrigðisráðuneytisins og þjónustusamningi við Sjúkratryggingar 

Íslands (SÍ). Upphæðin á fjárlögum er ósundurliðuð og greiðir SÍ ríkisframlagið til 

Krabbameinsfélags Íslands sem rekið er á einni kennitölu. Að auki er krabbameinsleitin 

fjármögnuð með skoðunargjöldum þeirra kvenna sem þiggja þjónustuna og er þar innifalið 

rannsóknargjald sem ákveðið er samkvæmt reglugerð árlega og var árið 2016 að upphæð 

2.500 kr.  

Hlutur frumurannsóknarstofunnar í ríkisframlagi ársins 2016 var reiknaður 8.221.127 kr. og 

dreifðist jafnt yfir árið. Rannsóknargjaldið rann óskipt til frumurannsóknarstofunnar og nam 

47.026.983 kr. 

1.8 Kostnaðargreining 

1.8.1 Kostnaðarábatagreining 

Við stefnumótun í heilbrigðiskerfinu geta aðferðir heilsuhagfræðinnar nýst til að meta 

mismunandi möguleika eða verkefni á kerfisbundinn hátt. Ein af þessum aðferðum er 

kostnaðar-ábatagreining (e. cost-benefit analysis). Í Kostnaðar-ábatagreiningu eru öllum 

ávinningi gefið peningalegt gildi, þar á meðal líf og gæði lífs og kostnaður er einnig í 

peningum (Boardman, Greenberg, Vining og Weimer, 2006; Folland, Goodman og Stano, 

2007). 

Kostnaðarábatagreining  getur nýst til að ákveða hvort fjárfesting eða ávörðun er ábyggileg, 

þ.e. réttlætanleg eða fýsileg og þannig staðfest hvort ávinningur sé meiri en kostnaður og þá 

að hvað miklu leiti. Hana má einnig nota til að meta mismunandi verkefni þar sem 

samanlagður áætlaður kostnaður þeirra en veginn á móti samanlögðum áætluðum ávinningi. 
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Þegar búið er að bera saman kostnað og ávinning verkefnis á að liggja fyrir hvort verkefnið 

borgi sig eða ekki.  

1.8.2 Kostnaðarvirknigreining 

Hin aðferðin sem er notuð til að áætla hvort verkefni borgi sig er kostnaðarvirknigreining (e. 

cost-effectiveness analysis). Kostnaðarvirknigreining er meira notuð þegar kemur að 

verkefnum tengdum heilbrigðiskerfinu (Folland o.fl., 2007). Ástæðan er sú að í 

kostnaðarvirknigreiningu er líf ekki metið til fjár eins og í kostnaðar-ábata greiningu. 

Almennilegur eða stjórnvöld vilja oft ekki meta líf til fjár. Í kostnaðarvirknigreiningu er verið 

að athuga til dæmis hversu mörg líf sparast eða hvort dregið verður úr sjúkdómsgreiningum.  

Í kostnaðarvirkni greiningu er verið að bera saman nýja aðferð við þá sem fyrir er og 

mismunur á kostnaði  þeirra og virkni metin. Kostnaðarvirkni hlutfall (incremental cost-

effectiveness ratio, ICER) er reiknað út. Formúlan fyrir hlutfallinu er Ci – Cj/Ei – Ej. Ci-Cj er 

mismunur á kostnaði aðferðanna. Ei-Ej er mismunur á virkni aðferðanna. Sú aðferð sem er 

með lægsta hlutfallið er talin hagkvæmust. Dæmi um mælikvarða á virkni gæti verið hversu 

mörg líf sparast eða hvort aðferðin dragi úr sjúkdómsbyrði.  

1.8.3 Kostnaðargreining 

Í þessari ritgerð verður notuð einföld kostnaðargreining, þar sem kostnaður á nýrri aðferð er 

einfaldlega borin saman við kostnað á aðferðinni sem fyrir er. Ástæðurnar eru þær að flókið er 

að reikna kostnaðarábatagreiningu og kostnaðarvirknigreiningu en samkvæmt 

heilsuhagfræðilegri rannsókn í Svíþjóð myndi HPV frumskimun fækka leghálskrabbameinum 

þannig að ávinningur af nýrri aðferð er betri hvað varðar líf sem sparast og dregur úr 

sjúkdómsbyrði (Socialstyrelsen, 2017). Ef við værum að notast við kostnaðarábatagreiningu 

gætum við sagt að ávinningur er sá sami og þar með þarf ekki að hafa það með í 

útreikningum, einungis kostnaðinn. Í þessari ritgerð leggjum við því áherslu á að reikna út og 

bera saman kostnað á aðferðum.  



10 
 

 

 

2 Efniviður og aðferðir 

Gerð var kostnaðargreining á því hvort fýsilegt væri að innleiða HPV frumskimun hér á landi 

með því að greina og meta kostnað við hana í samanburði við núverandi hefðbundna 

frumuskoðun og hvort hagvæmara væri að gera HPV mælingar hérlendis eða erlendis.   

Vegna þess að HPV mæling er næmari rannsókn en hefðubundin frumuskoðun má reikna með 

fjölgun óeðlilegra frumusýna, leghálsspeglana og keiluskurða en fækkun leghálskrabbameina. 

Þar sem þetta er afleiddur kostnaður vegna HPV mælinga var einnig reynt að kostnargreina 

hann til að geta betur metið fjárhagsleg áhrif við innleiðingu HPV frumskimunar fyrir 

heilbrigðiskerfið í heild. Aukinn kostnaður á einum stað í heilbrigðiskerfinu getur leitt af sér 

sparnað annars staðar, og öfugt.     

Megintilgangur verkefnisins var að greina og meta mismunandi kostnað við innleiðingu HPV 

frumskimunar í aldurshópnum 30-65 ára og bera saman við núverandi kostnað hefðbundinnar 

frumuskoðunar og hvort hagkvæmara væri að gera HPV mælingar hérlendis eða erlendis. Gert 

er ráð fyrir að skimun fyrir leghálskrabbameini hjá konum á aldursbilinu 23-29 ára sé óbreytt, 

þ.e. hefðbundin frumuskoðun vegna þess að algengi HPV sýkinga er það hátt í þessum 

aldurshóp að ekki er mælt með HPV frumskimun. Einnig er gert ráð fyrir hefðbundinni 

frumuskoðun á frumusýnum teknum hjá konum utan skimunarskilmerkja. 

2.1 Leghálskrabbameinsleit    

Leghálskrabbameinsleit hefst við 23 ára aldur og lýkur við 65 ára aldur. Þótt HPV 

frummæling yrði tekin upp þá er ekki gert ráð fyrir að skipulag leghálskrabbameinsleitar 

breytist, þ.e. millibil milli skoðana og aldursbil. Hins vegar er skoðað í næmisgreiningu hvaða 

áhrif það hefði á kostnað ef millibil yrði lengt úr 3 árum í 5 ár en eins og áður hefur verið 

nefnt þá hafa rannsóknir sýnt að neikvæð HPV mæling á fimm ára fresti hefur sama 

forvarnargildi og eðlileg frumuskoðun á þriggja ára fresti 

2.2 Uppruni upplýsinga 

Við mat og greiningu á kostnaði var stuðst við íslenskar tölur þegar þær lágu fyrir en annars 

erlendar tölur. Gengisútreikningar eru miðaðir við sölugengi Seðlabanka Íslands þann 11. 

apríl 2017, þá var skráð gengi sænskrar krónu (SEK) 12,442, danskrar krónu (DDK) 16,068 

og noskrar krónu (NOK) 13,101.  
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Upplýsingar um fjölda skimana, frumubreytinga og leghálsspeglana voru fengnar frá 

leitarsviði Krabbameinsfélags Íslands. Upplýsingar um tölfræði leghálskrabbameins voru 

fengnar frá Krabbameinsskrá Íslands. Upplýsingar um kostnað við leghálsspeglanir og 

frumustrok voru fengnar úr rammasamningi Læknafélags Reykjavíkur og Sjúkratrygginga 

Íslands. Upplýsingar um meðferðir við leghálskrabbameini voru fengnar frá hagdeild 

Landspítalans, úr DRG verðskrá. Kostnaðar- og fjöldatölur eru miðaðar við árið 2016. 

Upplýsingar um kostnað við HPV mælingu og frumuskoðun Í Svíþjóð eru samkvæmt 

samningi Krabbameinsfélags Íslands og Karólínska sjúkrahússins í Stokkhólmi frá 2015. 

Samkvæmt samninginum eru greiddar 2.414 kr. (194 SEK) fyrir hverja HPV flokkunar 

mælingu (e. HPV triage) og hefðbundna frumuskoðun. Kostnaður við HPV frumskimunarsýni 

í Svíþjóð fékkst ekki þar sem upplýsingarnar eru bundnar trúnaði vegna tilboða. Líklega væri 

hann lægri en það verð sem Ísland greiðir fyrir HPV flokkunarmælingu samkvæmt 

samningunum þar sem lægri verð hafa fengist við útboð eins kemur fram í mismunandi 

kostnaði við HPV flokkunarmælingar hjá erlendu rannsóknarstofunum.  

Ekki eru gerðar HPV mælingar á Íslandi en samkvæmt tilboði frá einum framleiðanda 

hljóðaði kostnaðaráætlun á HPV mælingu þar sem aðeins er svarað hvort niðurstaðan er 

jákvæð eða neikvæð upp á 3.400 kr. án vsk eða 4.216 kr. með vsk. Ef niðurstaðan úr HPV 

mælingunni var gefin fyrir 14 tegundir, flestar af þeim sem stakt svar, var kostnaður áætlaður 

4.000 kr. án vsk eða 4.960 kr. með vsk. Miðað var við greiningu á 4.350 sýnum á ári og 

miðgengi Evru 115. Við þennan kostnað bætast áætluð laun og launatengd gjöld eins 

starfsmanns um 7 mkr. og þá bætast við 1.609 kr. fyrir hverja mælingu og þá yrði kostnaður 

við einfalt já eða nei svar 5.825 og 6.569 kr. ef gerð er full tegunda greining.   

Í Noregi var HPV frumskimunarmæling um 40% ódýrari en HPV flokkunarmæling og í 

útreikningum er áætlað að HPV frumskimunarmæling sé 60% af kostnaði við HPV 

flokkunarmælingu hér á landi.  

Það er mikið álitamál hvort það sé faglegur grundvöllur fyrir að reka frumurannsóknarstofu 

þar sem heildarsýnafjöldinn yrði rétt rúmlega 5000 leghálsfrumusýni en miðað hefur verið við 

að ef heildarfjöldi sýna er færri en 20.000 á ári sé ekki faglegur grundvöllur fyrir rekstri 

frumurannsóknarstofu í tengslum við skimun fyrir leghálskrabbameini.  

Af þessum ástæðum miðast útreikningar við að annaðhvort yrðu öll leghálssýni rannsökuð hér 

á landi eða öll send til rannsóknar erlendis líkt og gert var á Írlandi fyrir nokkrum árum. 
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Ef þetta yrði gert og sýnum sem send yrðu erlendis myndi fjölga um 5.600 má reikna með að 

sendingar, umsýslu- og annar kostnaður myndi vera svipaður á hvert sýni eins og áður eða 

520 kr. þar sem gert var ráð fyrir að sýnafjöldinn væri 25.000 við þær áætlanir.  

2.3 Afvöxtun 

Oft á fólk í erfiðleikum með að meta virði fjármuna sem til falla í framtíðinni en á mun betur 

með að meta virði þeirra í dag. Nærsýni eða óþolinmæði gerir það einnig að verkum að fólk 

vill oft frekar nota fjármuni í dag þar sem ríkir óvissa um þróun þeirra til framtíðar. Þannig 

vill það fá þau gæði sem til staðar eru í dag frekar en að bíða og njóta þeirra í framtíðinni. Til 

að nálgast þetta vandamál er oft beitt afvöxtun þar sem miðað er við ákveðið prósentustig til 

að meta hvaða vænt virði fjármuna sem falla til í framtíðinni séu í dag svo fólk getur betur 

gert sér grein fyrir hver hin raunverulegu gæði eru og hvað þau kosta. Oft er miðað við 3% 

afvöxtun, þannig er hægt að bera saman niðurstöður milli landa og rannsókna. Hér á landi er 

einnig rétt að nota hærri afvöxtunar prósentu en 3% í næmisgreiningu þar sem verðbólga 

hefur oft verið í sögulegu samhengi hærri en 3%. Við næmisgreiningu er einnig miðað við 0% 

afvöxtun þar sem sumir telja það jafnvel ósiðlegt að framtíðar virði sé eitthvað lakara en virði 

í dag og á það sérstaklega við um mannslíf (Boardman o.fl., 2006) .   

Núvirt gildi er reiknað út frá afvöxtunarprósentu (r), tíma (t) og veldisvísi (^) samkvæmt 

eftirfarandi jöfnu: 

Núvirt gildi =  1/〖 (1+r)〗 ^t 

 

Vegna þess að HPV mæling er mun næmari rannsóknaraðferð en hefðbundin frumuskoðun 

má reikna með að fleiri konur greinist með frumubreytingar sem þarfnist frekari greiningar 

við í formi leghálsspeglunar og meðferðar í formi keiluskurðar. Þetta leiðir af sér að færri 

konur muni greinast með leghálskrabbamein sem er megintilgangur skimunar. Aukinn 

kostnaður vegna fjölgunar frumubreytinga, leghálsspeglana og keiluskurða var núvirtur þar 

sem hann fellur til í framtíðnni sem afleiðing betra næmisprófs. Hins vegar lækkar kostnaður 

vegna færri leghálskrabbameina í framtíðinni og sá sparnaður var einnig núvirtur.  

Til að framkvæma afvöxtun á framtíðar sparnað eða kostnað er nákvæmast að skoða hvern 

einstakling fyrir sig sem kom til skoðunar árið 2016. Þessir einstaklingar eru á mismunandi 

aldri og lengd afvöxtunar í árum því mismunandi milli þeirra. Umfang þessarar ritgerðar 

leyfir ekki svo ítarlega greiningu og nota ég því meðaltöl hópsins til útreikningar á afvöxtun. 

Um er að ræða nálgun að þessum útreikningum og verður því ekki að teljast mjög nákvæm en 
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ætti að gefa hugmynd um hvert mikilvægi framtíðar hagnaðar og kostnaðar er í þessu 

samhengi. 

2.4 Næmisgreining 

Við mat á kostnaði við hefðbundna frumuskoðun og HPV frumskimun var miðað við 

ákveðnar forsendur sem eru taldar best endurspegla þá þætti sem kostnaðargreiningin byggist 

á. Næmisgreining er framkvæmd til þess að meta hversu mikil áhrif aðrar forsendur hafa á 

niðurstöðu megingreiningarinnar. Gerðar voru næmisgreiningar á gengisáhættu, afvöxun, 

millibili skoðana og þátttökuhlutfalli.  
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3 Niðurstöður 

3.1 Skimun með hefðbundinni frumuskoðun 

Samkvæmt ársuppgjöri leitarsviðs Krabbameinsfélags Íslands árið 2016 var kostnaður við 

rekstur frumurannsóknarstofu  95.903.141 kr. Þar af voru laun og launatengd gjöld 

66.317.092 kr. en annar kostnaður 29.586.049 kr.  

Gerðar voru 25.048 hefðbundnar frumuskoðanir hér á landi árið 2016 (tafla 1).  Kostnaður við 

úrlestur á hverju frumusýni árið 2016 var því 3.829 kr.  

Tafla 1. Fjöldi leghálssýna árið 2016 eftir aldri.  

Aldurshópar Fjöldi sýna 

23-29 ára 5.212 

30-65 ára 19.416 

Utan skimunar 420 

Heildarfjöldi sýna 

 

25.048 

 

Í töflu 2 er sýndur kostnaður við úrlestur hefðbundinna frumusýna hér á landi og hann borinn 

saman við kostnað í Svíþjóð (Karólínska sjúkrahúsið), Danmörku (Hvidovre sjúkrahúsið) og 

Noregi (Sjúkrahúsið í Stavanger). Einnig kemur fram hver er kostnaður við sýnatökusett og 

umsýslugjald, þ.e. áætlaður kostnaður við sendingu, pökkun og merkingu sýna ef þau eru send 

utan til greiningar.  

Tafla 2. Kostnaður við skimun með hefðbundinni frumuskoðun, samanburður milli landa.   

 Ísland Svíþjóð  Danmörk Noregur 

Frumuskoðun 3.829 2.414 1.607 1.022 

Sýnatökusett 1.103 590** 450 590 

Umsýsla* 0 520 520 520 

Samtals 4.932 3.524 2.577 2.132 

* Áætlaður kostnaður við að senda sýni utan. 
**Áætlaður sá sami og í Noregi 

 

Við kostnaðarmat verður að taka tillit til kostnaðar vegna sýnatökusetts sem saman stendur af 

hettuglasi og sýnatökubursta. Verð á sýnatökusetti hér á landi hjá umboðsaðila, 
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Heilbrigðisvörur ehf., var 1.103 kr. árið 2016. Kostnaður við sýnatökusett á Hvidovre var 450 

kr (28 DDK – SurePath) og í Stavanger 590 kr (45 NOK – ThinPrep).  Upplýsingar um 

samsvarandi kostnað á Karólínska sjúkrahúsinu Svíþjóð liggur ekki fyrir en í okkar 

útreikningum er gert ráð fyrir að hann  sé sá sami og í Stavanger þar sem einnig er notað 

ThinPrep. Á markaði eru tvær tegundir af sýnaglösum frá sitthvorum framleiðandanum, 

SurePath frá BD og ThinPrep frá Hologic sem er eingöngu notað hér á landi. 

Árið 2016 var sendingarkostnaður um 130 kr. fyrir hvert HPV sýni sem sent var til Karolínska 

sjúkrahússins. Áætlaður kostnaður vegna móttöku og pökkunar HPV sýna hér á landi er hálft 

stöðugildi eða samtals um 3,5 m.kr. eða um 140 kr. fyrir hvert sýni. Þannig er áætlaður 

umsýslukostnaður og sendingarkostnaður áætlaður samtals 270 kr. á sýni. 

Við þennan kostnað bætist síðan fastur kostnaður í formi húsnæðis, þrifa, aðstöðu og annar 

umsýslukostnaður sem erfitt er að meta nákvæmlega því hann getur markast af því 

fyrirkomulagi sem verður fyrir valinu ef HPV frummælingar yrðu teknar upp hér á landi. Ef 

miðað er við að þessi kostnaður sé 6.25 m.kr. árlega fyrir 25.000 sýni eða 250 kr. fyrir hvert 

sýni þá er áætlaður sendingarkostnaður ásamt beinum og óbeinum umsýslukostnaði við hverja 

HPV mælingu samtals um 520 kr.  

Miðað við fjölda frumusýna (25.048) árið 2016 var heildarkostnaður við greiningu þeirra 

123.536.736 kr. hér á landi. Samsvarandi heildarkostnaður var áætlaður 88.269.152 kr. í 

Svíþjóð, 64.548.696 kr. í Danmörku og 53.402.336 í Noregi.     

3.2 HPV frumskimun 

Ef innleidd yrði HPV frumskimun hér á landi yrði það í aldurshópnum 30-65 ára eins og kom 

fram í kafla 2. Árið 2016 var fjöldi leghálssýna 19.416 í þessum aldurshóp. Sýni í 

aldurshópnum 23 til 29 ára (5.212) og sýni tekin utan skimunarskilmerkja (420) yrðu miðað 

við sýnafjölda 2016 skoðuð með hefðbundinni frumuskoðun, samtals 5.632 frumusýni.   

Kostnaður við HPV frummælingu liggur ekki fyrir á Íslandi þar sem slíkar mælingar eru ekki 

gerðar en ef hann er áætlaður 60% af fyrirliggjandi tilboði um HPV flokkunarmælingu (5.825 

kr.) væri hann 3.495 kr. Kostnaður við HPV frummælingar í Svíþjóð liggur ekki fyrir en við 

útreikninga áætlaður sá sami og kostnaður við HPV flokkarmælingu sem kostaði 2.414 kr. 

Kostnaður við HPV frummælingu í Danmörku var 1.591 kr. (99 DKK) en kostnaður fyrir 

HPV flokkunarmælingu þar liggur ekki fyrir. Kostnaður við HPV frummælingu í Noregi var 

1.703 kr. (130 NOK) og kostnaður fyrir HPV flokkunarmælingu 3.996 kr (305 NOK). Ef 

HPV frumskimunarmæling fer fram erlendis þarf að bæta við verð hennar 520 kr. 
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umsýslugjaldi. Kostnaður við HPV mælingu á Íslandi væri óbreyttur, 3.495 kr. en áætlaður 

2.934 kr. í Svíþjóð, 2.111 kr. í Danmörku og 2.223 kr. í Noregi.   

Þar sem HPV frumskimun verður tekin upp er jafnhliða gert ráð fyrir frumuskoðun þeirra 

sýna sem eru HPV jákvæð. Þessi frumuskoðun, frumuflokkunarsýni, (e. cytology triage) er 

gerð til að skoða hvort HPV sýkingin valdi frumubreytingum því ekki valda allar HPV 

sýkingar frumubreytingum.  

Eins og kom fram í kafla 1 þá er talið að algengi há-áhættu HPV sýkinga á Íslandi meðal 

kvenna á aldrinum 30-65 ára sé 6,36%. Árið 2016 var heildarsýnaföldi í aldurhópnum 30-65 

ára 19.416 og ef gert er ráð fyrir að 6,36% þeirra hafi verið há-áhættu HPV jákvæðar hefði 

það leitt af sér 1.235 frumuflokkunarsýni og kostnaður vegna þeirra árið 2016 verið 2.981.290 

kr. í Svíþjóð, 1.984.645 kr. í Danmörku, 1.262.170 kr. í Noregi og 4.728.815 á Íslandi. Þar 

sem þessi kostnaður er afleiðing af HPV frumskimun bætist hann við heildarkostnaðinn. Hér 

bætist ekki við annars kostnaður eins og sendingar eða umsýslukostnaður vegna þess að þessi 

sýni eru í raun framhaldsrannsókn á sýnum sem hafa verið send á rannsóknarstofu.  

Tafla 3 sýnir kostnað við innleiðingu HPV frumskimunar hér á landi  þegar gert er ráð fyrir að 

annað hvort eru öll sýni rannsökuð hérlendis eða erlendis.    

Tafla 3. Heildarkostnaður við HPV frumskimun í aldurshópnum 30-65 ára ásamt hefðbundinni 
frumuskoðun 23-29 ára, samanburður milli landa.  

 Ísland Svíþjóð Danmörk Noregur 

HPV skimun 67.858.920 * 56.966.544 40.987.176 43.161.768 

Frumuflokkun 4.728.815 2.981.290 1.984.645 1.262.170 

Frumuskoðun 21.564.928 16.524.288 11.979.264 8.684.544 

Sýnatökusett 27.627.944** 14.778.320***  11.271.600 14.778.320 

Samtals 121.780.607 91.250.442 66.222.685 67.886.802 

* Áætlaður kostnaður af HPV frumskimun 60% af tilboðsverði HPV flokkunarmælingar. 
** Miðað við 100% sýna tekin á vegum Krabbameinsfélags Íslands. 
** Áætlaður kostnaður af sýnatökusetti sá sami og í Noregi. 

3.3 Afleiddur kostnaður vegna innleiðingar HPV frumskimunar 

Vegna þess að HPV frumskimun er næmari rannsókn en hefðbundin frumuskoðun verður til 

afleiddur kostnaður vegna leghálsspeglana og keiluskurða en sparnaður vegna færri 

leghálskrabbameina. Hér að neðan er gert mat á þessum kostnaði en samanlagt var hann 

áætlaður 345.659 kr.      
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3.3.1 Leghálsspeglanir 

Þekkt er að reikna má með auknum fjölda leghálsspeglana þegar teknar eru upp HPV 

mælingar, hvort sem það eru HPV frummælingar eða HPV flokkunarmælingar. Ástæðan er sú 

að HPV-mæling er mun næmara próf en hefðbundin frumuskoðun og leiðir því af sér 

framhaldsrannsóknir eins og leghálsspeglun. Tafla 4 sýnir fjölda leghálsspeglana hér á landi í 

tveimur aldurshópum.   

Tafla 4. Fjöldi leghálsspeglana á Íslandi eftir aldurshópum árið 2016 

Aldurshópar Fjöldi 

23-29 495 

30-65 601 

Samtals 1.096 

 

Í hópnum 30-65 ára, en það er sá hópur sem myndi undirgangast HPV frumskimun, var 

heildarfjöldi sýna árið 2016 samtals 19.416 og fjöldi leghálsspeglana var samtals 601. Hlutfall 

leghálsspeglana var 3.1% í þessum hópi.  

Reikna má með svipaðri aukningu leghálsspeglana hér á landi eins og í Noregi ef tekin væri 

upp HPV frumskimun hér á landi. Ef reiknað er með 2% fjölgun leghálsspeglana hér á landi 

mætti reikna með að þeim myndi fjölga um 10 til 15 á ári. Hver leghálsspeglun kostar 17.894 

kr. (46 einingar) samkvæmt gjaldskrá sérgreinalækna samkvæmt rammasamningi 

Sjúkratrygginga Íslands og Læknafélags Reykjavíkur. Ef miðað er við fjölgun um 15 

leghálsspeglanir á ári yrði viðbótarkostnaður vegna þeirra um 270.000 kr.  

Rannsóknarkostnaður vegna fjölgunar leghálsspeglana um 15 er áætlaður um 37.500 miðað 

við 2.500 kr. rannsóknargjald vefjasýna. Heildarkostnaður vegna fjölgunar leghálsspeglana er 

því áætlaður 307.500 kr. Þar sem þessi kostnaður er afleiðing af HPV frumskimun og fellur til 

í framtíðinni er hann núvirtur. Við þá útreikninga er miðað við að meðalaldur kvenna sem 

undirgengust leghálsspeglun árið 2016 var 41 ár og skimun er hætt við 65 ára aldur er hann 

núvirtur til 24 ára og þá samtals 151.270. 

3.3.2 Vefjabreytingar og keiluskurðir 

Við undirbúning að HPV frummælngum í Svíþjóð áætlaði Socialstyrelsen að aukning yrði á 

fjölda meðalsterkra (CIN 2) og sterkra (CIN 3) vefjabreytinga (CIN, e. cervical intracellular 

neoplasia) vegna þess að HPV mæling er næmari rannsókn en frumuskoðun (Socialstyrelsen, 

2017). Ef gert er ráð fyrir sömu hlutfallslegri aukningu hér á landi myndi CIN 2 og CIN 3 
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vefjabreytingum fjölga um 33 á ári. Samkvæmt leiðarleiðbeiningum leghálskrabbameins er 

mælt með keiluskurði hjá konum eldri en 30 ára ef það greinast meðalsterkrar eða sterkrar 

vefjabreytingar og því má reikna með að keiluskurðum myndi fjölga sambærilega. 

Meðalaldur kvenna sem undirgengust keiluskurð á árinu 2016 var 39 ár og þar sem skimun 

líkur við 65 ára er kostnaður núvirtur miðað við 26 ár.  

Samkvæmt gjaldskrá Landspítala (DRG 364O) kostar hver keiluskurður 161.612 kr. og 

heildarkostnaður vegna fjölgunnar keiluskurða við upptöku HPV frumskimunar yrði þá um 

5.333.196 kr. eða 2.472.975 kr. að núvirði. Kostnaður vegna eftirlits eftir keiluskurð er hinn 

sami hvort sem hann er greindur í kjölfar frumuskoðunar eða HPV frumskimunar.  

3.3.3 Leghálskrabbamein 

Á árunum 2011-2015 greindust að meðaltali 16 konur árlega með leghálskrabbamein. Við 

undirbúning að HPV frummælingum í Svíþjóð áætlaði Socialstyrelsen að 

leghálskrabbameinum myndi fækka og ef sambærileg hlutfallsleg fækkun yrði hér á landi 

myndu greinast tveimur færri konur með leghálskrabbamein. Gert er ráð fyrir að önnur þeirra 

þurfi að undirgangast einfalt legnám (DRG 357) sem kostaði 1.694.143 kr. á Landspítala árið 

2016.  Eftirlitið felst í viðtali og skoðun hjá sérfræðilækni tvisvar á ári í 3 ár í samtals sex 

skipti með leggangnaspeglun (46 einingar) og frumustroki (6 einingar). Frá 1. janúar  2016 

var einingarverð sérgreinalækna 367 kr. og frá 1. janúar 2017 er einingarverð sérgreinalækna 

389 kr. Ef gert er ráð fyrir að meðal einingarverð sérfræðilækna hafi verið 378 kr. árið 2016 er 

kostnaður 39.312 kr. í 3 ár eða samtals 117.936 kr.  

Þar sem þessi kostnaður er afleiðing af HPV frumskimun og fellur til í framtíðinni er hann 

núvirtur. Við þá útreikninga er miðað við að meðalaldur kvenna sem greindust með 

leghálskrabbamein á árunum 2011 til 2015 var 45 ár og ólifuð meðalævi þeirra 77 ár er þessi 

kostnaður núvirtur til 32 ára. Áætlaður heildarsparnaður væri 2.516.046 kr. sem væri að 

núvirði 977.074 kr.  

Ef gert er ráð fyrir að hin konan þurfi að undirgangast róttækt legnám (DRG 353) sem kostaði 

2.199.250 kr. á Landspítala árið 2016 ásamt samtvinnaðri geisla- og 

krabbameinslyfjameðferð. Geislameðferð kostaði (DRG 4090) 23.309 kr. og 

krabbameinslyfjameðferð (DRG 4100) 138.213 kr. á Landspítala árið 2016. Gert er ráð fyrir 

að konan þurfi 3 meðferðir og samanlagður kostnaður vegna geisla- og 

krabbameinslyfjameðferðar áætlaður 484.566 kr. Eftirlitið felst í viðtali og skoðun hjá 

sérfræðilækni eins og eftir einfalt legnám en eru fjórum sinnum fyrsta árið, þrisvar  annað árið 

og tvisvar á ári í þrjú ár eða samtals 13 sinnum, samtals kostnaður 511.056 kr. Við bætist 
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sneiðmynd árlega (138 einingar x 227 kr.) eða 31.326 kr í fimm ár, samtals 156.630 kr. 

Áætlaður sparnaður er 3.351.502 kr. sem er núvirtur miðað við áætluð ólifuð ævilengd kvenna 

sem greinast með leghálskrabbamein að meðaltali 45 ára eða um 32 ár eins og áður. Núvirt er 

áætlaður heildarsparnaður því 1.301.512 kr. Heildarsparnaður við meðferð og eftirlit tveggja 

leghálskrabbameina er áætlaður 2.278.586 kr.  
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3.4 Næmisgreining      

Við gerð kostnaðargreiningar er miðað við ákveðnar forsendur sem eru taldar best 

endurspegla þá þætti sem greiningin byggist á. En eins og við alla áætlanagerð geta forsendur 

breyst og til að leggja mat á þær forsendur sem helst eru taldar geta breytt 

kostnaðargreiningunni er gerð næmisgreining og mismunandi niðurstöður bornar saman við 

megingreininguna. Gerð var næmisgreining á þeim þáttum sem helst gætu haft áhrif á 

niðurstöðu kostnaðargreininguna, þ.e. gengisáhættu, millibili skimunar og þátttökuhlutfall. 

Einnig var gerð næmisgreining miðað við 0%, 3% og 6% afvöxtun á afleiddum kostnaði við 

HPV frumskimun en þar sem þessi kostnaður var áætlaður óverulegur (345.659 kr.) og breytti 

nánast engu um heildarkostnað er niðurstaða ekki sýnd.      

Þar sem HPV mælingar eru ekki gerðar hér á landi og ef þessi þjónusta yrði keypt af erlendri 

rannsóknarstofu yrði verð háð gengi íslensku krónunnar miðað við erlenda gjaldmiðla. Ef 

HPV mælingar verða ekki gerðar hér á landi er mikilvægt að skoða gengisáhættu. Í dag er 

gengi íslensku krónunnar nokkuð hátt skráð og í næmisgreiningunni er aðeins reiknað út 

hvaða áhrif lækkun á gengi hefði á megingreininguna þar sem gengislækkun mundi auka 

kostnað fyrir heilbrigðiskerfið. Í næmisgreiningu er gert ráð fyrir að gengisfelling hafi ekki 

áhrif á innlendan kostnað þó líklega megi gera ráð fyrir að nokkur hækkun gæti orðið af 

hækkun á aðföngum og þá aðallega sýnatökusetti. Sú hækkun yrði alltaf til að gera 

heildarkostnað hlutfallslega dýrari hér á landi eins og sýnt er í töflu 5 en hún sýnir einnig 

kostnað og næmisgreiningu af hefðbundinni frumuskoðun hér á landi í samanburði við 

greiningu þeirra erlendis.   

Tafla 5. Áætlaður heildarkostnaður við hefbundna frumuskoðun allra frumusýna 2016, samanburður 
landa. 

 Ísland Svíþjóð Danmörk Noregur 

Heildarkostnaður 123.536.736 88.269.152 64.548.696 53.402.336 

10% gengislækkun 126.299.530 97.096.067 71.003.566 58.742.570 

20% gengislækkun 129.062.325 105.922.982 77.458.435 64.082.803 

30% gengislækkun 131.825.119 114.749.898 83.913.305 69.423.037 

 
 

Tafla 6 sýnir kostnað og næmisgreiningu við innleiðingu HPV frumskimunar hér á landi í 

aldurshópnum 23-65 ára miðað við að allar hefðbundnar frumuskoðanir færu annað hvort 
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fram hér á landi eða yrði útvistað til annarra landa. Í töflunni er gert er ráð fyrir að 

gengislækkun hækki kostnað við sýnatökusett á Íslandi.   

Tafla 6. Áætlaður heildarkostnaður við HPV frumskimun í aldurshópnum 30-65 ásamt allri hefðbundinni 
frumuskoðun, samanburður landa.    

 Ísland Svíþjóð Danmörk Noregur 

HPV mæling 121.780.607 91.250.442 66.222.685 67.886.802 

10% gengislækkun 124.543.401 100.375.486 72.844.954 74.675.482 

20% gengislækkun 127.306.196 109.500.530 79.467.222 81.464.162 

30% gengislækkun 130.068.990 118.625.575 86.089.491 88.252.843 

 

Rannsóknir hafa sýnt að neikvæð HPV mæling á fimm ára fresti hefur sama forvarnargildi og 

eðlileg frumuskoðun á þriggja ára fresti (Ronco o.fl., 2014). Ef heilbrigðisyfirvöld telja 

núverandi árangur skimunar fyrir leghálskrabbameini sé ásættanlegur væri hægt að auka 

millibil skimunar úr þremur árum í fimm ár með HPV frumskimun án þess að draga úr 

forvarnargildi skimunar. Þetta myndi þýða að skoðunum myndi fækka úr 15 í 10 á 

skimunartímabilinu, 23-65 ára. Þetta er um 33% fækkun og gæti lækkað heildarkostnað um 

33% eins og sýnt er í töflu 7. 

Tafla 7. Áætlaður heildarkostnaður miðað við miðað við skimun á 3 og 5 ára fresti 

 Ísland Svíþjóð Danmörk Noregur 

Skimun á 3 ára fresti 121.780.607 91.250.442 66.222.685 67.886.802 

Skimun á 5 ára fresti 81.593.007 61.137.796 44.369.199 45.484.157 

 

Þátttaka í skimun fyrir leghálskrabbameini hér á landi náði hámarki (84%) árið 1990 en farið 

sífellt minnkandi síðan og var um 70% árið 2016. Í töflu 8 er gerð næmisgreining á kostnaði 

við aukna þátttöku (Ársskýrsla 2015-2016, 2016).   

Tafla 8. Áætlaður heildarkostnaður miðað við mismunandi þátttökuhlutfall í skimun 

 Ísland Svíþjóð Danmörk Noregur 

70% þátttaka (2016) 121.780.607 91.250.442 66.222.685 67.886.802 

75% þátttaka 127.869.367 95.812.964 69.533.819 71.281.142 

80% þátttaka 133.958.668 100.375.489 72.844.954 74.675.482 
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4 Umræða og ályktanir  

Ef upplýsingar og forsendur kostnaðargreiningarnar standast er í fyrsta lagi fjárhagslega 

hagkvæmt er að innleiða HPV frumskimun hér á landi í aldurshópnum 30-65 ára. Í öðru lagi 

gæti HPV frumskimun minnkað sjúkdómsbyrði og fækkað dauðsföllum af völdum 

leghálskrabbameins. Í þriðja lagi yrði hagkvæmara að framkvæma HPV mælingar erlendis en 

hérlendis. Að lokum væri fjárhagslega hagkvæmara að útvista allri frumurannsóknarstarfsemi 

tengdri skimun fyrir leghálskrabbameini til erlendrar rannsóknarstofu í stað þess að 

framkvæma þessar rannsóknir hérlendis eins og nú er gert.  

4.1 Hefðbundin frumuskoðun 

Miðað við fjölda frumusýna (25.048) árið 2016 var heildarkostnaður við greiningu þeirra 

123.536.736 kr. hér á landi. Samsvarandi heildarkostnaður var áætlaður 88.269.152 kr. í 

Svíþjóð, 64.548.696 kr. í Danmörku og 53.402.336 í Noregi.     

Miðað við heildar fjölda sýna árið 2016 var kostnaður vegna úrlestrar hefðbundinnar 

frumuskoðunar hér á landi um 96 m. kr. en sambærilegur kostnaður í Noregi, sem var um 39 

m.kr. þar sem hann var lægstur eða um 57 m. kr. (60%) lægri. Heildarkostnaður við 

hefðbundna frumuskoðun hér á landi að meðtöldum kostnaði við sýnatökusett var áætlaður 

um 124 m.kr. en hefði þessi þjónusta verið keypt í Noregi þar sem kostnaður var lægstur hefði 

áætlaður kostnaður verið um 54 m.kr. eða um 70 m.kr. (56%) lægri. 

Gríðarlegur munur á kostnaði við greiningu hefðbundins frumusýnis á Íslandi samanborið við 

hin Norðurlöndin er umhugsunarverður og kallar á skýringar og frekari skoðun, sérstaklega ef 

innleiðing HPV frumskimunar dregst á langinn. Miðað við að tíðni leghálskrabbameins er 

svipuð á Norðurlöndunum er ólíklegt að meiri gæði hefðbundinnar frumurannsóknar hér á 

landi geti skýrt þennan mun. Hugsanlega liggur skýringin í því að frumurannsóknarstofan hér 

á landi er minni en þær erlendu rannsóknarstofur sem miðað við er við í þessu verkefni.  

Í Bandaríkjunum er miðað við að frumugreinar greini ekki fleiri en 100 leghálssýni á dag 

(New and Revised Laboratory Requirements to Meet Relevant CLIA Regulations, 2012). Í 

Evrópu er miðað við að að fjöldinn sé á bilinu 25-80 á dag og í Þýskalandi að hámarki 10 

frumusýni á klukkustund. Í Svíþjóð skoða frumugreinar um 40 sýni á dag. Árið 2016 voru 7.3 

stöðugildi frumugreina á rannsóknarstofu leitarsviðs Krabbameinsfélags Íslands. Ef miðað 

væri við að fimm þeirra fáist við úrlestur frumusýna daglega og skoðuðu 40 sýni á dag eins og 

í Svíþjóð ætti afkastagetan frumurannsóknarstofunnar að vera um 44.000 frumusýni á ári 

miðað við 220 vinnudaga en var 25.000 sl. ár. 
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Líklegt má telja að hærri kostnaður við greiningu á hefðbundnu frumusýni hér á landi í 

samanburði erlendu rannsóknarstofurnar liggi að einhverju leyti í mismunandi afköstum en 

greina þarf nánar orsök fyrir þessum afkastamun en það var ekki markmiðið með þessu 

verkefni.  

4.2 HPV frumskimun 

Þar sem aðeins liggur fyrir kostnaður við HPV flokkunarmælingar samkvæmt tilboði hér á 

landi en ekki raunverulegur kostnaður við HPV frummælingar er samanburður við erlendu 

rannsóknarstofurnar ónákvæmari. Þó má telja miðað við mismun á verði HPV frumskimunar 

og HPV flokkunarmælingum hjá erlendu rannsóknarstofunum sé ólíklegt að HPV 

frumskimunarmæling fengist á meiri afslætti (40%) sem miðað er við í útreikningum.  

Umsýslugjald var áætlað 520 kr. Það kann að vera vanáætlað sem þá myndi gera verð erlendu 

rannsóknarstofanna óhagstæðara en það gæti verið rúmlega 1.400 kr. eða tæplega þrisvar 

sinnum hærra án þess að HPV frumskimun yrði hagstæðari hér á landi. Umsýslugjaldið gæti 

alveg eins verið ofáætlað og gerði þá verðsamanburð enn hagstæðari fyrir erlendu 

rannsóknarstofurnar. 

Samkvæmt tilboði frá fyrirtæki á Íslandi hljóðaði kostnaðaráætlun á HPV mælingu þar sem 

aðeins er svarað hvort niðurstaðan er jákvæð eða neikvæð upp á 3.400 kr. án vsk eða 4.216 kr. 

með vsk. Ef niðurstaðan úr HPV mælingunni var gefin fyrir 14 tegundir, flestar af þeim sem 

stakt svar, var kostnaður áætlaður 4.000 kr. án vsk eða 4.960 kr. með vsk. Miðað var við 

greiningu á 4.350 sýnum á ári og miðgengi Evru 115. Við þennan kostnað bætast áætluð laun 

og launatengd gjöld eins starfsmanns um 7 m.kr. og þá bætast við 1.609 kr. fyrir hverja 

mælingu og þá yrði kostnaður við einfalt já eða nei svar 5.825 kr. og 6.569 kr. ef gerð er full 

tegunda greining.   

Til samanburðar er HPV mæling í Svíþjóð gefin upp sem HPV 16 jákvæð eða neikvæð, HPV 

18 jákvæð eða neikvæð og 12 aðrar HPV tegundir jákvætt eða neikvætt og kostar 2.934 kr. 

með umsýslugjaldi og þannig 50% ódýrari en tilboð um HPV mælingu á Íslandi.  

Í dag taka klínískar leiðbeiningar hér á landi ekki mið af tegundagreiningu HPV en reikna má 

með þær muni gera það í framtíðinni. Klínískar leiðbeiningar bæði í Bandaríkjunum og 

Svíþjóð taka mið af tegundagreiningu HPV.  

Við mat á mismunandi kostnaði HPV mælinga hér á landi miðað við kostnað erlendis verður 

einnig að taka tillit til að tæki og búnaður úreldist fljótt á þessu sviði og tækninýungar og 

breytingar á klínískum leitarleiðbeiningum gætu verið litlum rannsóknarstofum óhagstæð, 
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bæði í gæðum og verði. Þróunin í Evrópu og Bandaríkjunum er að rannsóknarstofur eru að 

stækka sem gerir þeim kleift að bjóða hagstæðari verð fyrir rannsóknir en minni 

rannsóknarstofur í krafti stærðarhagkvæmni. Á næstu árum má einnig gera ráð fyrir að aukin 

tækni og vélvæðing í HPV mælingum ýti undir þessa þróun og dragi úr samkeppnishæfni 

minni rannsóknarstofa. 

Miðað við niðurstöðu þessa verkefnis þá þarf að íhuga mjög vel hvort skynsamlegt sé að gera 

HPV mælingar hér á landi ef sambærileg þjónusta er um helmingi ódýrari erlendis. Frá 

sjónarhóli skipulegrar lýðgrundaðrar skimunar fyrir leghálskrabbameini skiptir ekki máli hvar 

HPV mæling fer fram. Fyrir nokkrum árum var tekin ákvörðun á Írlandi að útvista öllum 

rannsóknum tengdum leghálsfrumusýnum. Öll sýni frá Færeyjum og Grænlandi eru 

rannsökuð í Danmörku. 

Það er mikið álitamál hvort það sé faglegur grundvöllur fyrir að reka frumurannsóknarstofu 

þar sem heildarsýnafjöldinn yrði rétt rúmlega 5000 leghálsfrumusýni en miðað hefur verið við 

að ef heildarfjöldi sýna er færri en 20.000 á ári sé ekki faglegur grundvöllur fyrir rekstri 

frumurannsóknarstofu í tengslum við skimun fyrir leghálskrabbameini.  

4.3 Önnur atriði 

Fyrir utan kostnað við mismunandi rannsóknar aðferðir er mikilvægt fyrir heilbrigðisyfirvöld 

að taka tillit til annarra mikilvæga þátta varðandi skimun fyrir leghálskrabbameini. Í fyrsta 

lagi að aðrar þjóðir hafa innleitt HPV frumskimun vegna þess að þau telja hana betri skimunar 

aðferð. Í öðru lagi er ólíkegt að heilbrigðisstarfsfólk vilji sérhæfa sig á sviði 

leghálsfrumuskoðunar vitandi að HPV mælingar munu taka við langstærstum hluta rannsókna 

vegna skimunar fyrir leghálskrabbameini og það mun leiða til alvarlegs skorts á sérhæfðu 

fagfólki. Meðalaldur sérhæfðra starfsmanna frumurannsóknarstofu Krabbameinsfélagsins er 

rúmlega 60 ár og flestir með langan starfsaldur og endurnýjun hefur verið mjög lítil undan 

farin ár. Að lokum má reikna með því að skimun fyrir leghálskrabbameini verði með öðrum 

hætti hjá bólusettum konum en óbólusettum.    

Í Svíþjóð var HPV frumskimun innleidd 1. maí sl. en í heilsuhagfræðilegri úttekt sem 

Socialstyrelsen þar í landi gerði áður en ákvörðun um HPV frumskimun var tekin var áætlað 

að samfélagslegur sparnaður vegna færri dauðsfalla af völdum leghálskrabbameins og færri 

fjarvistardaga úr vinnu næmi um 4 milljónum sænskra króna eða um 0,5% af þeim kostnaði 

sem samfélagið ber af skipulegri skimun fyrir leghálskrabbameini (Socialstyrelsen, 2017).  
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Sama úttekt áætlaði að kostnaður fyrir heilbrigðiskerfið ykist um 5 milljónir sænskra króna 

eða um 1% af þeim kostnaði sem það ber af skipulegri skimun fyrir leghálskrabbameini vegna 

aukins kostnaðar af leghálsspeglunum og keiluskurðum vegna aukinnar greiningar á 

meðalsterkum og sterkum frumubreytingum sem er afleiðing af mun næmara skimunarprófi.  

Þó samanburður milli mismunadi landa geti verið erfiður vegna þess að margir þættir eins og 

skipulag og verðlag geta verið mismunandi þá má það ekki hindra tilraun til slíks 

samanburðar. Skimuleg skimun fyrir leghálskrabbameini hefur verið stunduð í yfir 50 ár hér á 

landi sem líkt og í Svíþjóð og Danmörku og öll löndin hafa að markmiði að fylgja Evrópskum 

leiðbeiningum um skimun (Arbyn, 2008). Þannig má gera ráð fyrir að það kerfin eigi meira 

sameiginlegt en það sem skilur á milli þeirra. 

En hver er meginskýringin á því að innleiðing HPV frumskimunar í Svíþjóð er talin auka 

kostnað fyrir heilbrigðiskerfið um 1% en samkvæmt þessari kostnaðargreiningu gæti hún 

lækkað kostnað um 50%? Meginskýringin virðist liggja í óhagkvæmum rekstri núverandi 

frumurannsóknarstofu.  

4.3.1 Afleiddur kostnaður við innleiðingu HPV frumskimunar 

Þar sem HPV frumskimun er mun næmari rannsóknaraðferð er hefðbundin frumuskoðun 

leiðir hún til kostnaðarauka vegna frumuflokkunarsýna, leghálsspeglana, vefjarannsókna og 

keiluskurða en sparnaðar vegna færri leghálskrabbameina. Allur þessi kostnaður fellur til 

innanlands fyrir utan kostnað við frumuflokkunarsýni. Hins vegar er þessi kostnaður 

óverulegur í samanburði við kostnað við hefðbundna frumuskoðun og HPV mælingar og 

hefur nánast engin áhrif á niðurstöðu kostnaðargreiningarinnar. Gerð var næmisgreining á 

þessum kostnaði miðað við mismunandi afvöxtunar prósentu (0%, 3% og 6%) en vegna þess 

hversu lítill hann var breytti hún niðurstöðunni nánst ekkert og því ekki sýnd í 

niðurstöðukafla. Mestur kostnaður yrði vegna fleiri keiluskurða en sparnaður yrði vegna færri 

leghálskrabbameina og vógu þeir nánast upp hvor annan.  

Víða hefur verið ótti við að HPV frumskimun myndi fjölga svo mikið leghálsspeglunum að 

konur þyrftu að bíða óhóflega lengi eftir þeirri greiningar rannsókn. Samkvæmt upplýsingum 

leitarsviðs Krabbameinsfélags Íslands er ekki ástæða til að óttast slíkt hér á landi þvi ekki sé 

skortur á fagfólki og rannsóknin tiltölulega ódýr. Við útreikninga var miðað við 

leghálsspeglanir gætu aukist um 2% og þá stuðst við aukningu sem varð í Noregi. Þó 

aukningin yrði 4% þá væru það ekki nema tvö dagsverk þannig að ekki þarf að hafa áhyggjur 

af þessum þætti. 
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4.3.2 Næmisgreining 

Kostnaðargreiningin leiðir í ljós að hagkvæmara væri að útvista öllum rannsóknum á 

leghálssýnum tengdum fyrir leghálskrabbameini hér á landi miðað við gengi íslensku 

krónunnar um þessar mundir. Hins vegar er mjög vel þekkt að gengi hennar getur sveiflast 

mikið. Miðað við þær forsendur sem gefnar voru í verkefninu þyrfti gengi íslensku krónunnar 

að lækka um 80% til að óhagkvæmara væri að útvista rannsóknum tengdum skimun fyrir 

leghálskrabbameini hér á landi. 

Við næmisgreiningu á gengisáhættu á mismuandi kostnaði við HPV mælingar var gert ráð 

fyrir að kostnaður við sýnatökusett myndi hækka hérlendis við gengisfellingu íslensku 

krónunnar sem skýrir hækkandi kostnað við greiningu hér á landi.      

Fyrir utan að útvista rannsóknum á leghálssýnum gætu heilbrigðisyfirvöld einnig lækkað 

kostnað við skimun fyrir leghálskrabbameini um þriðjung  eða um 40 m.kr. með því að lengja 

bil milli skoðana úr þremur árum í fimm ár án þess að forvarnargildið myndi minnka eins og 

rannsóknir hafa sýnt. Í Svíþjóð var ákveðið að breyta ekki millibilinu en í Ástralíu var 

ákveðið að skipuleg skimun yrði á fimm ára fresti. Í samanburðarrannsókn í Noregi milli 

hefðbundinnar frumuskoðunar og HPV frummælinga var millibil óbreytt eða 3 ár í 

hefðbundna frumuskoðunarhópnum en millibilið var aukið í 5 ár í HPV frummælingahópnum. 

Næmisgreiningin sýnir einnig að ef þátttaka ykist um 10% myndi það auka kostnað vegna 

greiningar á fleiri leghálssýnum hér á landi um 10%. Nánast er hægt að koma í veg fyrir 

leghálskrabbamein með reglulegri mætingu, þannig er þátttaka í skimun mikilvægasti 

þátturinn til að koma í veg fyrir sjúkdóminn. Afleiðingin af minnkaðri þátttöku hér á landi frá 

1990 er að nú greinast fleiri konur með alvarlegra stig sjúkdómsins. Það er til mikils að vinna 

með að auka þátttöku og kostnaður við það er óverulegur sérstaklega í samanburði við 

sparnað sem mætti ná með breyttum rannsóknarkostnaði og skipulagi.    
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Lokaorð 

Í þessu verkefni var leitast við að svara því hvort hagkvæmt væri að innleiða HPV 

frumskimun hér á landi í aldurshópnum 30-65 ára og hvort er hagkvæmara væri að gera HPV 

mælingar hérlendis eða erlendis. Miðað fyrirliggjandi upplýsingar og gefnar forsendur er ljóst 

að ekki yrði einungis fjárhagslega hagkvæmt að innleiða HPV frumskimun hér á landi heldur 

einnig gæti hún það minnkað sjúkdómsbyrði og fækkað dauðsföllum af völdum 

leghálskrabbameins. Miðað við áætlaðan kostnað við HPV mælingar hérlendis er líklegt að 

mun hagkvæmara yrði að framkvæma HPV mælingar erlendis en hérlendis. Þó það hafi ekki 

verið tilgangur þessa verkefni að skoða hagkvæmni þess að útvista allri 

frumurannsóknarstarfsemi í tengslum við skimun fyrir leghálskrabbameini þá er niðurstaðan 

sú að það væri mjög hagkvæmt. Ef forsendur kostnaðargreiningarinnar standast er ljóst að 

heilbrigðisyfirvöld á Íslandi ættu að skoða sem fyrst fýsileika þess að innleiða HPV 

frumskimun hér á landi.  
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