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ÁGRIP 
 
Kostnaðargreining á meðferð með lyfinu nivolumab samanborið við 
pemetrexed í annarrar línu meðferð við langt gengnu kirtilmyndandi 
lungnakrabbameini sem er ekki af smáfrumugerð, staðbundnu eða með 
meinvörpum. 
Markmið: Markmið rannsóknarinnar er að bera saman kostnað og ávinning eldri 

krabbameinslyfjameðferða við kostnað og ávinning nýrri krabbameinslyfja-

meðferða sem notaðar eru til að meðhöndla fólk með lungnakrabbamein sem er 

ekki af smáfrumugerð (NSCLC). 

Aðferðir: Um er að ræða afturskyggna rannsókn þar sem þýði rannsóknarinnar 

eru einstaklingar með NSCLC lungnakrabbamein sem hafa fengið fyrstu línu 

krabbameinslyfjameðferð en sjúkdómur versnað á meðan lyfjameðferð stóð eða 

eftir að henni lauk svo grípa þurfti til annarrar línu meðferðar. Erlendar rannsóknir 

sem hafa verið gerðar um líðan og lifun sjúklinga á þeim lyfjum sem eru til 

athugunar í þessari rannsókn verða skoðaðar og niðurstöður þeirra notaðar til að 

áætla lengda lifun og líðan sjúklinga í umræddum meðferðum.  

Niðurstöður: Af fimmtíu og fjórum sjúklingum voru fimmtíu sjúklingar sem reyktu 

eða höfðu reykt við greiningu. Meðal meðferðarlengd sjúklinga sem fengu 

meðferð með nivolumab var 7,3 mánuðir samanborið við 4,0 mánuði í 

tvílyfjameðferð með carboplatín og pemetrexed og 2,9 mánuðir í einlyfjameðferð 

með pemetrexed. Umfram kostnaður ónæmismeðferðar með nivolumab miðað 

við hefðbundna meðferð er rúmlega 6,3 milljónir á ári fyrir hvern sjúkling. 

Sjúklingar sem fengu meðferð með nivolumab sóttu sjaldnar þjónustu á 

bráðamóttöku og innlagnardagar þeirra á LSH voru færri. 

Ályktun: Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að meðferð með nivolumab 

getur lengt líf, fækkað komum á bráðamóttöku og fækkað innlagnardögum miðað 

við krabbameinslyfjameðferð með pemetrexed. Stigvaxandi kostnaðarhlutfall 

(ICER) var reiknað og reynist vera 9,2 milljónir á ári þegar miðað er við árs 

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

niðurstöðum virðist ónæmismeðferð með nivolumab við langt gengu lungna-

krabbameini vera kostnaðarhagkvæm miðað við pemetrexed ef miðað er við 

kostnaðarviðmið Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (WHO) en ekki ef miðað er við 

kostnaðarviðmið í Svíþjóð. 
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ABSTRACT 
Cost-effectiveness analysis of treatment with nivolumab compared to 
pemetrexed in 2nd line treatment of advanced nonsquamous non-small cell 
lung cancer, locally advanced or metastatic. 
Objective: The objective of the study is to compare the cost and benefits of 

traditional chemotherapy with the cost and benefits of newer immunotherapy 

used to treat patients with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC). 
Methods: This is a retrospective study where the study population consists of 

patients with NSCLC who received first-line chemotherapy but whose disease 

progressed during or subsequent to chemotherapy so second-line therapy had to 

be utilised. Foreign studies of the qality of life and survival of patients using the 

drugs examined in this study will be reviewed and their conclusions used to 

estimate the increased qality of life and survival of patients undergoing the 

treatments in question.  

Results: Of the fifty-four patients, fifty were smokers or had been smokers when 

they were diagnosed. The mean treatment duration of patients treated with 

nivolumab was 7.3 months compared to 4.0 months for combination therapy with 

carboplatin and pemetrexed and 2.9 months for monotherapy with pemetrexed. 

The excess cost of immunotherapy with nivolumab compared to traditional 

treatment is just over ISK 6.3 million per year for each patient. Patients treated 

with nivolumab visited the emergency ward less frequently and their length of 

stay at LSH was shorter. 

Conclusion: The results of the study indicate that treatment with nivolumab can 

extend life, reduce emergency ward visits and reduce hospital stays compared to 

chemotherapy with pemetrexed. The incremental cost-effectiveness ratio (ICER) 

was calculated and turned out to be ISK 9.2 million for one year treatment. No 

cost-effectiveness threshold has been issued in Iceland. The results indicate that 

immunotherapy with nivolumab for advanced lung cancer is cost-effective 

compared to pemetrexed according to the WHO’s cost-effectiveness threshold 

but not according to the Swedish cost-effectiveness threshold. 
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DNA   Deoxyríbósakjarnsýra (e. deoxyribonucleic acid) 
 
WHO   Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (e. World Health Organization) 
 
SCLC   Smáfrumukrabbamein (e. small cell lung cancer) 
 
NSCLC Lungnakrabbamein sem er ekki af smáfrumugerð (e. non 

small cell lung cancer) 
 
SCC  Flöguþekjukrabbamein (e. squamous cell carcinoma) 
 
AC Kirtilmyndandi krabbamein (e. adenocarcinoma) 
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FDA Bandaríska matvæla- og lyfjaeftirlitið (e. U.S. Food and Drug 
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PD-L1 Programmed death – ligand 1 
 
PD-1  Programmed death – 1 
 
EMA Lyfjastofnun Evrópu (e. European Medicines Agency) 
 
CEA  Kostnaðarvirknigreining (e. cost-effectiveness analysis) 
 
ICER Stigvaxandi kostnaðarvirknifall (e. incremental cost-

effectiveness ratio) 
 
CUA Kostnaðar- og nytjagreining (e. cost utility analysis) 
 
QALY  Lífsgæðavegið lífár (e. Quality adjusted life years) 
 
GDP  Landsframleiðsla á mann (e. gross domestic product) 
 
NICE National Institute for Health and Clinical Excellence  
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1  

1. INNGANGUR 
 
Lungnakrabbamein er algengt krabbamein sem dregur marga einstaklinga til 

dauða á hverju ári. Meðferðarvalkostir lungnakrabbameins eru mismunandi en 

hvaða meðferð er notuð ræðst að mestu leyti á hvaða stigi sjúkdómurinn er 

greindur.  

Töluverðar framfarir hafa orðið í lyfjameðferð við lungnakrabbameini á 

undanförnum árum. Ónæmislyfjameðferð er tiltölulega ný lyfjameðferð við 

krabbameini en markmið lyfja sem tilheyra þessum flokki er að hjálpa líkamanum 

að vinna bug á æxlisvexti með því að virkja ónæmiskerfið. Þessi lyf eru mikið 

kostnaðarsamari en eldri krabbameinslyf.  

Í þessari rannsókn verður gerð kostnaðargreining á lyfinu nivolumab í 

samanburði við pemetrexed í annarrar línu meðferð við langt gengnu 

kirtilmyndandi lungnakrabbameini sem er ekki af smáfrumugerð og athugað hvort 

það sé kostnaðarhagkvæmt fyrir samfélagið að taka lyfið nivolumab í notkun.   

 

1.1. Faraldsfræði  
Á Íslandi er lungnakrabbamein annað algengasta krabbameinið hjá báðum 

kynjum. Blöðruhálskirtilskrabbamein er algengast hjá körlum og brjósta-

krabbamein hjá konum. Lungnakrabbamein er skæðasta krabbameinið og veldur 

flestum dauðsföllum af öllum krabbameinum. Þeir er látast eru fleiri en 

samanlagður fjöldi þeirra sem látast úr ristilkrabbameini, brjóstakrabbameini og 

blöðruhálskirtilskrabbameini (T. Guðbjartsson o. fl., 2008; H. Harðardóttir o. fl., 

2017). Þrátt fyrir að dánartíðni vegna krabbameina fari lækkandi þá er algengi að 

aukast, m.a. vegna þess að einstaklingar eru að ná hærri aldri (J. T. Snider, K. 

Batt, Y. Wu, M. G. Tebekka og S. Seanbury, 2017).  

Á árunum 2011-2015 greindust að meðaltali 175 einstaklingar á ári með 

lungnakrabbamein og af þeim létust að meðaltali 133 einstaklingar árlega 

samkvæmt Krabbameinsskrá Krabbameinsfélags Íslands. Fjöldi lungna-

krabbameinssjúklinga á lífi í árslok 2015 voru 519 (Krabbameinsskrá, 2016). 

Meðalaldur við greiningu var 70 ár. Árið 2015 var aldurstaðlað nýgengi 

30,1/100.000 fyrir karla og 33,6/100.000 fyrir konur.  
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Nýgengi jókst hjá báðum kynjum upp úr miðri síðustu öld en síðustu tvo áratugi 

hefur hægt á aukningu nýgengis eins og sjá má á mynd 1. Þessi lækkun hefur 

verið hraðari hjá körlum (bláa línan) en konum (rauða línan) og í dag er 

lungnakrabbamein algengara hjá konum en körlum hér á landi 

(Krabbameinsskrá, 2016).  

 
Mynd 1: Tíðni lungnakrabbameins á Íslandi 1955 – 2015. Rauða línan táknar konur og 
bála línan táknar karla  

 

1.1.1 Áhrifaþættir  
Lungnakrabbamein er meðal fárra tegunda krabbameina þar sem meginorsök er 

þekkt. Talið er að 90% tilfella megi rekja til reykinga. Í tóbaksreyk eru yfir 50 

krabbameinsvaldandi efni og efnasambönd sem valdið geta krabbameini (N. C. 

C. Network, 2016). Áhættan er margbundin og eykst með auknum reykingum 

sem eru oftast mældar í pakkaárum. Rannsóknir sýna að áhættan á að fá 

lungnakrabbamein er tæplega tvöfalt hærri hjá þeim sem reykja samanborið við 

þá sem eru hættir að reykja (F. S. Hall, 2016). Aðrir áhættuþættir eru erfðir, 

óbeinar reykingar, aldur, lungnasjúkdómar, endurgreind krabbamein og 

loftmengandi efni (T. Guðbjartsson, 2015; N. C. C. Network, 2016). Allt bendir til 

þess að einstaklingar séu misnæmir fyrir krabbameinsvaldandi áhrifum 

tóbaksreyks því einungis um 16% reykingamanna fá lungnakrabbamein (T. 

Guðbjartsson o. fl., 2008).  
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1.1.2 Einkenni  
Flestir sjúklingar sem greinast með lungnakrabbamein hafa einkenni sem rekja 

má til sjúkdómsins og flestir þeirra hafa fleiri en eitt einkenni við greiningu. Lungun 

eru stór líffæri og því geta æxli vaxið í langan tíma áður en þau finnast.  

Aðaleinkenni lungnakrabbameins eru t.d. hósti og þreyta, en þar sem 

þessi einkenni eru algeng í öðrum kvillum tekur oft langan tíma að greina þau 

sem krabbamein (D. E. Midthun, 2017). Önnur algeng einkenni lunga-

krabbameins eru, þyngdartap, andnauð, brjóstverkur, blóðhósti, verkir í beinum, 

hiti og slappleiki.  

Hjákenni krabbameins (e.paraneoplastic syndrome) er samansafn af 

heilkennum sem má rekja til krabbameina en tengist ekki staðsetningu æxlis eða 

meinvörpum. Talið er að þessi einkenni komi fram vegna seytingu virkra peptíða 

eða hormóna úr æxlinu eða vegna óeðlilegra ónæmisviðbragða milli eðlilegra 

frumna og krabbameinsfrumna. Algengasta hjákenni lungnakrabbameins eru 

hormónatengd einkenni t.d. hækkun á kalsíum (T. Guðbjartsson o. fl., 2008; N. 

Kanaji o. fl., 2014).  

 

1.1.3 Lungun  
Lungun sinna loftskiptum líkamans, þetta eru tvö svampkennd líffæri sitt hvoru 

megin í brjóstholinu. Á milli þeirra er hjartað (Þ. Þorbjarnardóttir, 2011). Lungun 

flytja súrefni frá andrúmsloftinu í blóðrásina sem flytur súrefnið til allra frumna 

líkamans. Þau losa einnig koltvísýring úr blóðrásinni, honum er andað frá 

líkamanum í andrúmsloftið. Flutningur þessara loftegunda inn og út úr líkamanum 

kallast öndun. Barkinn (e.trachea) leiðir innöndunarloft til lungnanna sem skiptist 

í lungablöð (e.lobi), hægra lungað hefur þrjú blöð en vinstra lungað hefur einungis 

tvö blöð til að pláss sé fyrir hjartað. Í lungum berst andrúmsloft í gegnum barka 

sem greinast í sífellt minni berkjur (e.bronchioles) í hvoru lunga. Á endum minnstu 

berkjanna eru klasar af litlum blöðrum, lungnablöðrum (e.alveoli). Lungna-

blöðrurnar eru 300 milljónir talsins. Frá þeim berst súrefni úr andrúmslofti inn 

blóðrásina til frumna líkmans (N. C. C. Network, 2016). 
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1.2 Krabbamein  
,,Krabbamein er samheiti yfir sjúkdóma sem geta átt uppruna sinn í öllum vefjum 

og líffærum líkamans. Oft eru krabbamein einnig kölluð illkynja æxli. Með því er 

vísað til ákveðinnar hegðunar sem einkennir krabbameinsfrumur, óháð því hvar 

upprunastaður þeirra er” (Krabbameinsskrá, 2012a).  

DNA er erfðaefni allra lífvera. DNA geymir þær upplýsingar sem þarf til 

þess að búa til lífveru og halda henni gangandi. Lífverur eftirmyndast með mikilli 

nákvæmni í hverri frumukynslóð svo hver afkvæmisfruma fær nákvæmlega eins 

DNA. Hver fruma hefur viðgerðarferla sem leitast við að gera við frumuskaða 

þegar þeir myndast. Mistök í eftirmyndun veldur stökkbreytingum, það er að segja 

það verða arfgengar breytingar á erfðaefninu.  

 Stökkbreytingar leiða til myndunar á krabbameinsfrumum, þær deyja ekki 

eins og eðlilegar frumur heldur koma þær sér undan frumudauða. Þá hafa þær 

hæfileika til að skipta sér og mynda illkynja æxli (G. Eggertsson, 2000; 

Krabbameinsskrá, 2012a; N. C. C. Network, 2016). 

 

1.2.1 Megin tegundir lungnakrabbameina  
Eins og áður segir eru lungun stór líffæri og því getur æxli vaxið í langan tíma 

áður en það finnst. Lungnakrabbameini er skipt í tvo megin hópa, smáfrumu-

krabbamein (e.small cell lung cancer, SCLC) og lungnakrabbamein sem ekki er 

af smáfrumugerð (e. non-small cell lung cancer, NSCLC).  

Smáfrumukrabbamein (SCLC) sker sig frá hinum æxlisgerðunum að því 

leiti að það hefur aðra lífshegðun en hinar tegundirnar. Nær undantekningarlaust 

er það dreift um líkamann við greiningu. Skurðaðgerð er því sjaldan gagnleg fyrir 

þessa sjúklinga og er því í staðinn beitt geisla- og lyfjameðferð. Smáfrumu-

krabbamein hefur mjög sterk tengsl við reykingar (T. Guðbjartsson o. fl., 2008; 

UpToDate, 2017).  

Krabbamein sem ekki er af smáfrumugerð (NSCLC) skiptist svo í þrjá 

undirflokka: Flöguþekjukrabbamein (e.squamous cell carcinoma, SCC), kirtil-

myndandi krabbamein (e. adenocarcinoma, AC) og stórfrumukrabbamein (e. 

large cell carcinoma, LCC) (D. S. Ettinger o. fl., 2017; N. C. C. Network, 2016).  
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1.2.2 Lungnakrabbamein sem er ekki af smáfrumugerð (NSCLC) 
Rúmlega 80% allra lungnakrabbameina er lungnakrabbamein sem er ekki af 

smáfrumugerð (NSCLC). Eins og kemur fram hér að ofan eru undirtegundir 

NSCLC, flöguþekjukrabbamein, kirtilmyndandi krabbamein og stórfrumu 

krabbamein og eru nefnd með safnheitinu lungnakrabbamein sem ekki er af 

smáfrumugerð. Þessi lungnakrabbamein byrja í mismunandi tegundum af 

lungnafrumum en hafa lík meðferðarúrræði og lífshegðun æxlanna er svipuð.  

Kirtilmyndandi krabbamein er algegnasta lungnakrabbameinið eða um 

40% allra lungnakrabbameina. Þetta er algengasta vefjagerðin í æxlum meðal 

kvenna, hjá þeim sem hafa aldrei reykt og hjá yngra fólki. Þessi æxli eru oftast 

utanvert í lunga en vaxa hægt. Flöguþekjukrabbamein er 25-30% allra 

lungnakrabbameina og hefur sterk tengsl við reykingar líkt og smáfrumu-

krabbamein, eins og áður segir. Þessi æxli er oft að finna í stærri berkjum miðlægt 

í lunganu. Stórfrumukrabbamein eru óþroskuð krabbamein og eru 10-15% allra 

lungnakrabbameina. Þau eru yfirleitt staðsett utanvert í lunga. Þau hafa 

tilhneigingu til að vaxa ört og breiðast hratt út sem getur valdið því að það sé erfitt 

að meðhöndla þau (T. Guðbjartsson o. fl., 2008; A. C. Society, 2016c). 

 

1.2.3 Stigun  
Lungnakrabbameinum er skipt í fjögur stig (e.stage), I-IV, út frá dreifingu við 

greiningu. Þetta er sterkasti forspárþátturinn hjá sjúklingum með lungna-

krabbamein en með honum er lagt mat á dreifingu sjúkdómsins.  

Lungnakrabbamein sem eru ekki af smáfrumugerð eru stiguð eftir TNM 

stigunarkerfinu sem byggist á þremur meginþáttum: Stærð æxlis (T), útbreiðslu 

þess til eitla (N) og útbreiðslu til annara líffæra (meinvörp) (M). Tölur eða bókstafir 

sem bætast við á eftir T, N og M eru frekari upplýsingar um hvern þátt, því hærri 

sem talan er því lengra er sjúkdómurinn genginn. Þegar búið er að ákvarða 

krabbameinið út frá TNM eru þessar upplýsingar notaðar til þess að flokka 

sjúkdóminn í fjögur stig, I-IV. Þessi flokkun nýtist við mat á horfum sjúklinga og 

við ákvörðun um meðferð eins og sjá má á mynd 2 (A. C. Society, 2016a; S. Tsim, 

C. A. O’Dowd, R. Milroy og S. Davidson, 2010). 



 
 

6  

Mynd 2: Stigun eftir TNM flokkunarkerfinu .  

 
Ef horft er á fimm ára lifun sjúklinga með NSCLC krabbamein eru lífslíkur 

mismunandi eftir stigun. Greinist NSCLC krabbamein á stigi I eru lífslíkur um 

47%. Þegar NSCLC greinist á stigi II eru lífslíkur meiri en 30%. Á stigi III eru 

lífslíkur ekki nema 10% en um leið og meinið hefur myndað meinvörp (IV stigs 

æxli) eru horfur slæmar en einungis eitt prósent þeirra sem greinast með IV stigs 

æxli lifa lengur en fimm ár (A. C. Society, 2016b).    

 

1.2.4 Greining  
Til þess að greina lungnakrabbamein er mikilvægt að ná sýni úr æxlinu til 

rannsókna. Holspeglun er notuð til að ná vefjasýni beint úr æxlinu. Þegar æxli 

liggja utar í lunganu getur verið erfitt að komast að þeim með holspeglun, í staðinn 

er m.a. notuð önnur aðferð þar sem farið er á milli rifja og reynt er að stinga á 

hnútinn. Staðsetning æxlisins er ákvörðuð með hjálp tölvusneiðmynda. Vefjasýni 

eða sýni úr skurðaðgerð eru send til meinafræðings (e.pathologist) sem skoðar 

sýnið í smásjá. Hann greinir hvort að uppruni æxlisins sé í lungum eða 

annarsstaðar í líkamanum. Ef uppruninn er í lungum greinir hann hvaða tegund 

lungnakrabbameins er um að ræða, stærð æxlisins, metur hversu langt 

krabbameinið er gengið og hvort að það hefur breiðst út (T. Guðbjartsson, 2015; 

N. C. C. Network, 2016).  
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1.2.5 Batahorfur  
Batahorfur sjúklinga með lungnakrabbamein eru yfirleitt ekki góðar þar sem 

meinin greinast oft seint og því miður læknast fæstir varanlega. Sjötíu prósent af 

þeim sem greinast hafa þegar fengið meinvörp við greiningu og því kemur 

skurðaðgerð ekki til greina. Í þessum tilfellum þarf því yfirleitt að beita 

krabbameinslyfjameðferð (Krabbameinsskrá, 2012b). 

 

1.2.6 Meðferðarvalkostir  
Meðferð við lungnakrabbameini ræðst að mestu leyti á hvaða sigi sjúkdómurinn 

er greindur. Það þarf að hafa í huga stærð og staðsetningu æxlis, hvort að 

meinvörp séu til staðar og hvernig líkamlegt ástand sjúklings er. Sjúklingar sem 

eru greindir með æxli á stigi I, II og í völdum tilfellum á stigi IIIA gangast undir 

skurðaðgerð til að fjarlægja æxli, ef það er hægt. Talið er að þriðjungur þeirra 

sem greinist með lungnakrabbamein fari í aðgerð. Eftir skurðaðgerð er oft beitt 

viðbótarmeðferð (e. adjuvant therapy) til að tryggja að það sé búið að eyða öllum 

krabbameinsfrumum og þar af leiðandi minnka líkur á fjarmeinvörpum.  

Viðbótarmeðferð getur verið geislameðferð, krabbameinslyfjameðferð eða 

meðferð með nýjum hnitmiðuðum krabbameinslyfjum sem hemja æðanýmyndun 

eða ákveðna vaxtarþætti frumna. Geislameðferð virkar þannig að gammageislar 

eru notaðir til að skaða DNA krabbameinsfruma og eyðileggja þær. Með þessu 

er hægt að hefta vöxt æxlis og meðhöndla einkenni frá meinvörpum. Þessari 

meðferð er oft beitt þegar sjúklingum er ekki treyst í skurðaðgerð eða sem 

viðbótarmeðferð með krabbameinslyfjameðferð (T. Guðbjartsson, 2015; C. 

Zappa og S. A. Mousa, 2016; A. Þórólfsdóttir, J. H. Jónsdóttir og S. V. 

Sigurjónsdóttir, 2005). 
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1.3 Krabbameinslyfjameðferð  
Töluverðar framfarir hafa orðið í lyfjameðferð lungnakrabbameins á undanförnum 

árum. Krabbameinslyfjameðferð (e.chemotherapy) samanstendur af frumu-

eyðandi lyfjum sem trufla líftíma krabbameinsfruma. Markmið þeirra er að drepa 

krabbameinsfrumur sem vaxa hratt.  

Á markaði eru margar tegundir krabbameinslyfja sem verka á mismunandi hátt. 

Sum lyf eyða krabbameinsfrumum með því að skemma DNA eða trufla myndun 

á DNA. Önnur lyf trufla frumuhluta sem þarf til að búa til nýjar frumur. Því getur 

verið nauðsynlegt að gefa fleiri en eitt lyf í einu. Krabbameinslyf eru yfirleitt gefin 

í æð og lyfin berast með blóðrásinni um líkamann. Þetta getur verið kostur 

umfram skurðaðgerð og geislameðferð vegna þess að lyf sem berast með 

blóðrásinni geta drepið krabbameinsfrumur sem hafa ekki fundist.  

Lyfjameðferð af þessu tagi hefur ekki einungis áhrif á krabbameinsfrumur 

heldur einnig á heilbrigðar frumur þ.e.a.s. krabbameinslyf skaða einnig 

heilbrigðar frumur og geta því valdið aukaverkunum. Helstu aukaverkanir eru 

blóðkornafæð, ógleði, þreyta og slappleiki (P. Health, 2016; N. C. C. Network, 

2016, 2017; S. Þóroddsdóttir og A. Ó. Sigðurðardóttir, 2013).  

Þegar einstaklingar greinast með NSCLC lungnakrabbamein á Íslandi þá 

eru tekin sýni úr æxlum sjúklinga. Æxlisfrumur eru greindar og niðurstöður í þeirri 

greiningu nýtast við val á lyfjameðferð. Æxli geta tjáð mismunandi prótein og eru 

til mismunandi lyf bindast þessum ólíku próteinum. Í þessari rannsókn verður 

fjallað um lyf sem geta bundist frumum sem tjá próteinin PD-L1, ALK og EGFR. 

 

1.3.1 Fyrsta vals lyfjameðferðir  
Í fyrsta vals lyfjameðferð við langt gengnu NSCLC lungnakrabbameini er yfirleitt 

notað fleiri en eitt krabbameinslyf vegna þess að krabbameinslyf verka á 

mismunandi hátt. Samsett meðferð er samhliða notkun tveggja eða fleiri 

krabbameinslyfja. Platínutvöföld krabbameinslyfjameðferð er mikið notuð hér á 

landi sem fyrsta val við langt gengnu NSCLC lungnakrabbameini. Þá eru 

platínulyf (carboplatín eða cisplatín) gefin ásamt taxanlyfi (paclitaxel eða 

docetaxel), vinorelbín, gemcitabín, pemetrexed eða etopsíð (N. C. C. Network, 

2016).  
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Í þessari rannsókn verður einungis fjallað um þau lyf sem notuð voru í 

rannsóknarþýðinu. Carboplatín er yfirleitt notað umfram cisplatín nema ef 

sjúkdómurinn er læknanlegur. Viðbótarlifun með cisplatíni fram yfir carboplatín er 

innan við mánuður en sú meðferð hefur meiri eituráhrif og langtíma aukaverkanir 

sem er erfitt að réttlæta nema ef að krabbameinið er læknanlegt (A. Ardizzoni o. 

fl., 2007). 

 
1.3.1.1 EGFR og ALK 
EGFR (e. epidermal growth factor receptor) er prótein. Þetta er týrósín kínasa 

yfirborðsviðtaki (e.tyrosine kinase receptor) sem er tjáður á frumuyfirborði 

heilbrigðra frumna sem og krabbameinsfrumna. “Stökkbreytingar í EGFR geta 

leitt til grundvallar virkjunar boðferla sem vinna gegn stýrðum frumudauða (anti-

apoptotic) og örva frumuskiptingu” (L. Evrópu, 2010). EGFR stökkbreyting er 

algengust hjá konum frá Austur Asíu, einstaklingum sem hafa aldrei reykt og 

sjúklingum með kirtilmyndandi krabbamein. Til eru lyf sem hindra EGFR prótein, 

og má þar nefna lyf eins og erlótiníb sem eru próteinkínasahemill (A. Gazdar, 

2009). 

ALK (e. anaplastic lymphoma kinase) er týrosín kínasa viðtaki. Vöxtur 

krabbameinsfrumna í ákveðnum lungnakrabbameinum er af völdum ALK gena 

umröðunar, sem er samruni tveggja gena til að búa til nýtt gen.  

Crizotiníb er dæmi um lyf sem er sértækur ALK próteinkíanasahemill og dregur 

úr vexti æxla sem tjá ALK samruna, ROS-1 samruna eða mögnun á ALK eða 

MET genasetum (L. Evrópu, 2016; N. C. C. Network, 2016). 

  
1.3.1.2 Val á fyrstu línu meðferð  
Ef æxli er ekki með virkjandi stökkbreytingu í EGFR eða með ALK gena umröðun 

þá er fyrsta vals meðferðin yfirleitt carboplatín og paclitaxel. Þeir sjúklingar sem 

eru með æxli sem eru með virkjandi stökkbreytingu í EGFR fá yfirleitt fyrstu línu 

meðferð með erlótiníb. Þeir sjúklingar sem eru með ALK jákvætt æxli fá oftast 

meðferð með criztotiníb (Ö. Gunnarsson, munnleg heimild, 18.12.2017). 
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1.3.2 Val á annarrar línu krabbameinslyfjameðferð  
1.3.2.1 Docetaxel og Pemetrexed  
Docetaxel var fyrsta lyfið sem var samþykkt sem annarrar línu meðferð við langt 

gengnu NSCLC lungnakrabbameini (F. d. Marinisa og F. Grossib, 2008). Þetta 

er æxlishemjandi lyf. Aðal verkunarmáti docetaxel er að stuðla að fjölliðun 

túbúlíns í stöðugar örpíplur og koma í veg fyrir sundurliðun þeirra og hindra 

þannig mítósu frumuskiptingu í æxlum. Helstu aukaverkanir eru sýkingar, doði í 

liðum og vöðvum og aukaverkanir tengdar meltingarfærunum (L. Evrópu, 2012; 

D. L. Morse, H. Gray, C. M. Payne og R. J. Gillies, 2005).  

Pemetrexed hefur verið samþykkt í mörgum löndum sem fyrstu línu 

meðferð með cisplatíni, annarrar línu meðferð og sem einlyfja viðhaldsmeðferð 

hjá sjúklingum með langt gengið NSCLC lungnakrabbamein að frátöldum æxlum 

sem eru aðallega af flöguþekjugerð. Pemetrexed er fjölvirkt andfólat krabba-

meinslyf sem verkar með því hindra þrjá mikilvæga ensímferla (thýmidýlat 

sýnthasa (TS), díhýdrófólat redúktasa (DHFR) og glýcínamíð ríbónúkleótíð 

formýltransferasa (GRAFT)) sem eru nauðsynlegir í frumuskiptingu. Þessi ensím 

taka þátt í myndun týmidíns og púrín núkleótíða sem eru basar sem mynda DNA 

og RNA erfðaefni. Pemetrexed skilst aðallega út um nýru og því þarf að gæta 

mikillar varúðar ef lyfjagjöf þessi er samhliða gjöf annara lyfja sem geta valdið 

nýrnaskemmdum t.d. cyclosporina. Sjúklingar sem eru með skerta nýrna-

starfsemi eða gaukulsíunarhraða undir 40 ml/mín ættu ekki fá lyfjagjöf með 

pemetrexed.  

Mikilvægt er að fólk sem fær meðferð með pemetrexed fái fólínsýru eða 

fjölvítamín sem inniheldur fólinsýru og B12 vítamín til að draga úr eiturvirkni. 

Helstu aukaverkanir pemetrexed eru beinmergsbæling og eituráhrif á 

meltingarveg. Sýkingarhætta eykst verulega hjá þeim sjúklingum sem eru með 

beinmergsbælingu og getur valdið því að fresta þurfi meðferð (L. Evrópu, 2009; 

E. Felip og R. Rosell, 2008; H. Skúladóttir og A. Smáradóttir, 2008).  
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Docetaxel er mjög lítið notað á Íslandi í umræddri ábendingu vegna aukaverkana. 

Það eru til önnur lyf sem þolast almennt betur. Fyrsta spurningin þegar 

meðferðarmöguleikar eru skoðaðir er hver undirtegundin á lungnakrabbameininu 

er. Næsta spurning er hvort að sjúklingar séu með æxli sem tjá PD-L1 

(e.programmed death – ligand 1). Ef æxli eru jákvæð fyrir PD-L1 þá fá sjúklingar 

meðferð með nýjum ónæmislyfjum, sem verða gerð nánari skil hér síðar. Ef 

sjúklingar eru með æxli sem eru PD-L1 neikvæð fá þeir meðferð með lyfjum eins 

og pemetrexed, gemcitabín eða vínorelbín (Ö. Gunnarsson, munnleg heimild, 

18.12.2017). 

Í grein frá árinu 2014 var gerð safngreining (e. meta-analysis) þar sem lyfin 

docetaxel og pemetrexed voru borin saman í meðferð við langt gengnu NSCLC 

lungnakrabbameini. Þessar rannsóknir voru sex talsins og voru framkvæmdar á 

árunum 2004-2013. Tvær rannsóknir voru með platínu-tvöfaldakrabbameinslyfja- 

meðferð en í hinum var einungis verið að bera saman docetaxel og pemetrexed. 

Í heildina tóku 1.400 sjúklingar þátt í þessum rannsóknum. Niðurstöður sýndu að 

ekki var marktækur munur á lifun, svörun á meðferð, lifun til sjúkdómsversnunar 

eða 1-2 ára lifun. Eini marktæki munurinn var á 3 ára lifun, þá sýndi pemetrexed 

betri árangur (D. BS o. fl., 2014).  

  

1.4 Ónæmismeðferð (e.immunotherapy) 
Geislun, krabbameinslyfjameðferð og skurðaðgerð eru hefðbundnar meðferðir 

gegn krabbameini . Þær byggja á því að eyðileggja krabbameinsfrumur með því 

að brenna þær (geislun), eitra fyrir þeim (krabbameinslyfjameðferð) og fjarlægja 

þær (skurðaðgerð). Takmörkun þessara meðferða er sú að fjöldi heilbrigðra 

fruma hafa einnig tilhneigingu til að eyðileggjast. Ónæmismeðferð er talin vera 

fjórða stoðin í krabbameinsmeðferð ásamt meðferðunum sem eru taldar upp hér 

að ofan. Ónæmiskerfið er náttúruleg vörn líkamans gegn sýkingum og 

sjúkdómum og krefst samvinnu og samhæfingu milli fjölda frumna, próteina og 

efna svo dæmi séu nefnd. Þessi efni og prótein eru framleidd náttúrulega í 

líkamanum.  
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Ónæmismeðferð er frábrugðin hefðbundnum krabbameinslyfjameðferðum að því 

leyti að hún hjálpar líkamanum að vinna bug á æxlisvexti með því að virkja 

ónæmiskerfið á meðan að krabbameinslyfjameðferðir einskorðast við það að 

ráðast á krabbameinsfrumur en á sama tíma skaða lyfin heilbrigðar frumur líka. 

Ónæmismeðferð eykur því virkni ónæmiskerfisins, það bætir getu líkamans til að 

finna og eyða krabbameinsfrumum. Árangur á þessu sviði náðist í fyrsta sinn árið 

2010, þegar að lyfið sipulecuel-T var samþykkt af Bandaríska matvæla- og 

lyfjaeftirlitinu (e. U.S. Food and Drug Administration, FDA) við meðferð á 

blöðruhálskirtilskrabbameini. Síðan þá hefur orðið gríðarlega hröð þróun á 

ónæmismeðferðum gegn hinum ýmsu krabbameinum og mörg lyf þróuð til að 

nýta ónæmiskerfið til að ráðast á krabbameinsfrumur (A. E. Hammerstrom, Diana 

H. Cauley, B. J. Atkinson og P. Sharma, 2011; C. Sci, 2017). 

  

1.4.1 Einstofna mótefni  
Einstofna mótefni (e. monoclonal antibodies) eru ein tegund af próteinlyfjum. 

Þetta eru lífvirk efni, sem eru framleidd með erfðatækni úr frumulínu sem fengnar 

eru úr eggjastokkum kínverskra hamstra (e. Chinese hamster ovary). Þessi 

mótefni eru notuð til að meðhöndla ákveðnar gerðir krabbameina. Lyfin eru mjög 

kostnaðarsöm og þá sérstaklega vegna þess hversu flókin framleiðslan er. 

Dæmigerð framleiðsla felur í sér 10 mismunandi skref sem taka 10-14 daga en á 

þessum tíma er einungis framleitt 5-25 kíló af mótefni (E. M. Agency, 2015; A. F. 

Shaughnessy, 2012).  

 

1.4.2 PD-L1 tjáning  
PD-1 er prótein sem er aðallega tjáð í virkjuðum CD4+ og CD8+ T-frumum. 

T-frumur eru frumur ónæmiskerfisins sem berjast gegn sjúkdómum sem bendir 

til þess að PD-1 gegni hlutverki í ónæmissvörun. Eitt af hlutverkum T-frumna er 

að ráðast á krabbameinsfrumur. Sum lungnakrabbamein samanstanda af 

frumum sem tjá PD-L1 og PD-L2 (e.programmed death – ligand 1 og 2). PD-L1 

og PD-L2 tengjast PD-1 viðtaka á yfirborði T-fruma og hindra að þær ráðist á 

krabbameinsfrumur.  
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Lyfin nivolumab og pembrolizumab eru einstofna mótefni. Verkunarmáti þeirra er 

að hindra að PD-L1 og PD-L2 tengist PD-1 viðtaka á yfirborði T-fruma. Þannig 

hindra lyfin virkjun PD-1 viðtaka á T-frumum og örva T-frumur til að ráðast gegn 

æxlisfrumum, sjá mynd 3 (Y. Iwai, J. Hamanishi, K. Chamoto og T. Honjo, 2017; 

Landspítali, 2017b). 

 

 
Mynd 3: Verkunarmáti nivolumab  

 

1.4.3 Nivolumab og pembrolizumab 
Lyfin nivolumab og pembrolizumab eru m.a. ætluð til meðferðar hjá fullorðnum 

sjúklingum með langt gengið NSCLC lungnakrabbamein. Í annarri línu meðferð 

við lungnakrabbameini á Íslandi eru lyfin nivolumab og pembrolizumab lögð að 

jöfnu. Það lyf sem hefur lægri meðferðarkostnað er að öllu jöfnu fyrsta val 

(Lyfjagreiðslunefnd, 2017b). Í þessari rannsókn er einungis skoðuð meðferð með 

nivolumab vegna þess að það hefur lægri meðferðarkostnað en pembrolizumab 

í kjölfar útboðs og vegna þess að allir sjúklingar sem voru í rannsóknarúrtakinu 

fengu meðferð með nivolumab (F. M. Viðarsson, munnleg heimild, 14.04.2018). 
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Sérlyfjaheiti nivolumab er OpdivoÒ. Það var samþykkt sem meðferð við langt 

gengnu NSCLC lungnakrabbameini af FDA og EMA árið 2015. Nivolumab er 

eingöngu til sem lausn til innrennslis vegna aðgengisvandamála. Nivolumab er 

gefið í æð í 60 mínútur á tveggja vikna fresti. Nivolumab er frumlyf og eru engin 

hliðstæðulyf (e.biosimilars) á markaðnum til þessa. Markaðsleyfi nivolumab er í 

eigu Bristol-Myers SquibbÒ og rennur það út árið 2026 í Evrópu og 2027 í 

Bandaríkjunum. Þess má geta að síðan lyfin voru fyrst samþykkt þá hafa fleiri 

ábendingar bæst við (U. S. F. D. Administration, 2015b; U. S. S. a. E. 

Commission, 2015; B.-M. S. Company, 2017). 

Nivolumab fékk markaðsleyfi á Íslandi 15. maí 2016, var markaðssett 

fyrsta júní árið 2016 en fékk ekki leyfisskyldu á Íslandi fyrir þessa ábendingu fyrr 

en 30. maí 2017. Því má gera ráð fyrir að allir sem byrjuðu á meðferð fyrir 30. maí 

2017 hafi fengið lyfið í svo kölluðu „compassionate use prógrammi" en þá fæst 

leyfi til að nota lyfið áður en það hefur fengið markaðsleyfi og ber lyfjafyrirtækið 

sem framleiðir lyfið kostnaðinn við lyfjameðferðina (L. Evrópu, e.d.). 

Sérlyfjaheiti pembrolizumab er KeytrudaÒ. Það var samþykkt við meðferð 

á langt gengnu NSCLC lungnakrabbameini af Bandaríska matvæla- og 

lyfjaeftirlitinu (e. U.S. Food and Drug Administation, FDA) árið 2015. Það er 

eingöngu fáanlegt sem lausn til innrennslis sem er algengt fyrir prótein- og 

peptíðlyf vegna aðgengisvandamála. Pembrolizumab er gefið í æð í 30 mínútur 

á þriggja vikna fresti. Pembrolizumab er frumlyf og eru engin hliðstæðulyf á 

markaðnum til þessa. Markaðsleyfi pembrolizumab er í eigu MerckÒ og rennur 

það út árið 2028 bæði í Bandaríkjunum og Evrópu (U. S. F. D. Administration, 

2015a; U. S. S. a. E. Commission, 2016; "Highlights of perscribing information ", 

2014).  
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1.4.4 Rannsóknir á pembrolizumab og nivolumab   
Í klínískri rannsókn sem var framkvæmd frá nóvember 2012 til desember 2013 

var borin saman verkun nivolumab og docetaxel sem einlyfjameðferð við NSCLC 

lungnakrabbameini ekki af flöguþekjugerð. Sjúklingar í þessari rannsókn höfðu 

verið á tvílyfjakrabbameinslyfjameðferð áður, þar sem sjúkdómurinn hafði 

versnað á meðan lyfjameðferð stóð eða eftir að henni lauk. Alls tóku 582 

sjúklingar þátt í rannsókninni og var slembiraðað í tvo hópa. Annar hópurinn fékk 

nivolumab en hinn hópurinn fékk docetaxel. Meðferðinni var haldið áfram á 

meðan að sjúklingar þoldu meðferðina eða á meðan að klínískur ávinningur kom 

fram. Sjúklingar sem voru á nivolumab lifðu lengur, svöruðu meðferðinni betur, 

svörun varði lengur og sjúklingar lifðu lengur án sjúkdómsversnunar (Hossein 

Borghaei o. fl., 2015). 

Í annarri rannsókn voru lyfin pembrolizumab og docetaxel borin saman í 

fullorðnum sjúklingum með langt gengið NSCLC lungnakrabbamein. Sjúklingarnir 

höfðu verið á tvílyfjakrabbameinslyfjameðferð áður, þar sem sjúkdómurinn hafði 

versnað á meðan lyfjameðferð stóð eða eftir að henni lauk. Alls tóku 1033 

sjúklingar þátt í rannsókninni og var slembiraðað í þrjá hópa. Fyrsti hópurinn fékk 

2 mg/kg af pembrolizumab, annar hópurinn fékk 10 mg/kg af pembrolizumab og 

þriðji hópurinn fékk 75 mg/m2 docetaxel. Það voru fæstir sem dóu á meðferð með 

10 mg/kg af pembrolizumab eða 45%, 50% dóu á meðferð með 2 mg/kg af 

pembrolizumab og 56% létust á meðferð með 75 mg/m2 docetaxel. Lifun án 

sjúkdómsversnunar var svipuð hjá öllum hópunum en þeir sem fengu meðferð 

með pembrolizumab svöruðu mun betur meðferð (19%) samanborið við 

docetaxel (9%) ("Second-line monotherapy for NSCLC | Keytruda 

(pembrolizumab)," 2017). 
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1.5 Lyfjahagfræði 
1.5.1 Hagfræðilegar greiningar  
Framfarir í lyfjaþróun hafa aukist á undanförnum árum og því fylgir mikill 

kostnaður sem leiðir til aukinna útgjalda í heilbrigðiskerfinu. Samfélagið hefur 

takmarkaðar auðlindir til ráðstöfunar og þess vegna er nauðsynlegt að raða 

aðgerðum í forgangsröð. Ákvarðanataka byggist á því hvaða gæði og þjónustu á 

að framleiða, hver á að framleiða hana og hverjir eiga að fá hana. Heilsuhagfræði 

er fræðigrein sem fjallar um hvernig samfélagið ráðstafar takmörkuðu fjármagni 

sínu og gæðum innan heilbrigðiskerfisins. (S. Folland, A. C. Goodman og M. 

Stano, 2010). Þegar meta á hagkvæmni ákveðinna aðgerða eða íhlutana til að 

bæta ákvörðunartöku um takmörkuð gæði er oftast stuðst við aðferð í hagfræði 

sem kallast kostnaðarvirknigreining (KVG, e.cost-effectiveness analysis,(CEA)). 

Þessi greining er algengasta form lyfjahagfræðilegra rannsókna, þar sem borinn 

er saman kostnaður og ávinningur mismunandi árangursríkra meðferðarúrræða 

við sama sjúkdómi (M. F. Drummond, M. J. Sculpher, G. W. Torrance, B. J. 

O’Brien og G. L. Stoddart, 2005; K. L. Rascati, 2014). 

  

1.5.2 Kostnaðar- og virknigreining  
Kostnaðarvirknigreining er algengasta greiningin í lyfjahagfræði. Í kostnaðar-

virknigreiningu er borinn saman kostnaður og ávinningur mismunandi 

árangursríkra meðferðarúrræða við sama sjúkdómi. Greiningin hjálpar til við að 

ákveða hvernig eigi að ná hámarks gæðum með það að sjónarmiði að vera innan 

ákveðins fjárhagsramma. Með kostnaðarvirknigreiningu eru bornar saman tvær 

eða fleiri meðferðir þar sem kostnaðarvirknin er mæld. Kostnaður er metinn í 

peningum en ávinningur er mældur í samanburðarhæfum einingum. Líffræðilegar 

einingar verða oftast fyrir valinu t.d. einkennalausir dagar eða viðbótarlífár. 

Kostnaður við hvert viðbótarlífár getur verið mismunandi eftir því hvort 

sjónarhornið er út frá samfélaginu eða heilbrigðiskerfinu (M. F. Drummond o. fl., 

2005; S. Folland o. fl., 2010).  
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Niðurstöður eru sýndar sem stigvaxandi kostnaðarvirknihlutfall (e. incremental 

cost-effectiveness ratio, ICER):  

∆𝐶 ∆𝐸⁄ =
𝐶& −	𝐶)
𝐸& −	𝐸)	

 

Þar sem C stendur fyrir kostnað og E stendur fyrir ávinning. CA er kostnaður á 

leið A, CB er kostnaður á leið B, EA er t.d. fjöldi viðbótarlífára á leið A og EB er 

fjöldi viðbótalífára á leið B. Íhlutun með lágt kostnaðarvirknihlutfall telst vera 

kostnaðarhagkvæm. Það er þó oft þannig að önnur leiðin er dýrari og skilvirkari 

en hin leiðin og er þá ICER hlutfallið notað til að ákvarða viðbótarkostnað fyrir 

hverja heilsufarslega viðbót sem hlýst af meðferðinni (K. L. Rascati, 2014). 

 

1.5.3 Kostnaðar- og nytjagreining  
Þar sem erfitt getur verið að meta verðgildi lífs og heilsu er notast við undirgrein 

kostnaðarvirknigreiningar, kostnaðar- og nytjagreiningu (KNG, e.Cost utility 

analysis (CUA)). Sú greining byggir á samanburði á nytjum (e. utility) sem ýmsar 

aðgerðir hafa í för með sér. Viðbótarkostnaður meðferða er borinn saman við 

heilsufarslega viðbót sem hlýst af meðferðinni. Íhlutun hefur ekki alltaf áhrif á 

lengingu lífs heldur einnig gæði þess. Þá er reynt að mæla gæði lífára og eru 

lífsgæðavegin lífár (e. quality adjusted life years, QALY) einn af mælikvörðunum. 

QALY eru lífár sem hafa verið leiðrétt fyrir heilsutengdum lífsgæðum og 

endurspegla ákveðið heilsufarsástand.  

Mælikvarði á nytjar einstaklinga eru mældar frá núll og upp í einn. Þar sem 0.0 

táknar enga heilsu eða dauða og 1.0 táknar að einstaklingur sé fullfrískur. Það 

eru bæði til aðferðir sem setja vigt á lífsgæðin og staðlaðir spurningarlistar sem 

sjúklingar svara. Almennt er fólk tilbúið að fórna einhverjum lífárum við slæma 

líðan ef það fær betri heilsu þrátt fyrir færri lífár. Niðurstöður kostnaðar-

nytjagreininga sýna kostnað meðferðar fyrir hvert áunnið lífsgæðavegið lífár. Með 

því að nota þessa greiningu er hægt að bera saman ólíkar meðferðir mismunandi 

sjúkdóma (T. L. Ásgeirsdóttir, 2007; M. F. Drummond o. fl., 2005; S. Folland o. 

fl., 2010; K. L. Rascati, 2014).  
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1.5.4 Kostnaðarviðmið  
Fjármagn sem ætlað er til kaupa á nýjum kostnaðarsömum lyfjum hefur verið af 

skornum skammti hér á landi. Því er mikilvægt að nýta fjármagnið vel og raða 

aðgerðum í forgangsröð (S. Arnarsson, 2017). Mörg lönd hafa sett sér 

kostnaðarviðmið til að meta hvort íhlutun sé kostnaðarhagkvæm eða ekki.  

Kostur slíkra kostnaðarviðmiða er að það er hægt að meta hvort að inngrip sé að 

skila nógu miklum ávinningi miðað við kostnað. Það getur orðið til þess að 

lyfjaframleiðandendur gefi afslátt af lyfjum vegna þess að yfirvöld lands neita að 

taka upp lyf á því verði sem býðst vegna þess að það er ekki nógu 

kostnaðarhagkvæmt miðað við kostnaðarviðmið landsins. Helsti gallinn er að 

greiðsluvilji (kostnaðarviðmiðin) er mjög mismunandi á milli landa og því getur 

verið mismunandi hversu hár afslátturinn af lyfjunum er eða þarf að vera til að 

lyfið sé kostnaðarhagkvæmt.  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) hefur sett kostnaðarviðmið sem 

tengist landframleiðslu á mann (e.gross domestic product per capita, GDP). 

Miðað er við að kostnaðarvirknin sé hagkvæm ef hún er einu sinni til þrisvar 

sinnum landframleiðsla á mann og óhagkvæm ef að kostnaðarvirknin er meira en 

þrisvar sinnum landsframleiðslan á mann. NICE (e.National Institute of Clinical 

Excellence) stofnuninn í Bretlandi hefur sett 20.000-30.000 pund sem 

kostnaðarviðmið. Þessi viðmið eru talin ásættanlegur umfram kostnaður fyrir 

hvert viðbótarlífár (M. Y. Bertram o. fl., 2016; A. J. Culyer, 2016). Í Bandaríkjunum 

var kostnaðarviðmiðið 50.000 dollarar en hefur nýlega verið uppfært í 100.000- 

150.000 dollara fyrir hvert viðbótarlífár. Það eru vísbendingar um að greiðsluvilji 

Bandaríkjanna sé 150.000 dollarar ef heilsutengd lífsgæði aukast og hægt sé að 

spara annarsstaðar í heilbrigðiskerfinu (E. Marseille, B. Larson, D. S. Kazi, J. G. 

Kahn og S. Rosen, 2015). Í Hollandi eru kostnaðarviðmiðin 80.000 evrur og í 

Kanada eru þau 20.000-100.000 kanadískir dollarar (I. Cleemput, M. Neyt, N. 

Thiry og C. D. Laet, 2011).  

Á norðurlöndunum eru kostnaðarviðmiðin ýmist ekki til eða eru óopinber. 

Þrátt fyrir að þau séu óopinber er þó stuðst við þau, við ákvarðanatöku, í sumum 

norðurlandanna. Í töflu 1 má sjá kostnaðarviðmið nokkurra landa og verð í 

íslenskum krónum.  
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Tafla 1: Kostnaðarviðmið 

 Kostnaðarviðmið fyrir hvert 
viðbótarlífár1 

Verð í íslenskum 
krónum  
1. september 2017 2 

WHO 1 – 3 x landframleiðsla á mann  7.983.000 – 23.950.000 

NICE £ 20.000 – 30.000  2.701.000 – 4.052.000 

Bandaríkin $ 50.000 – 100.000  5.224.000 – 10.448.000 

Bandaríkin aukinn 
greiðsluvilji 

$ 50.000 – 150.000 5.224.000 – 15.672.000 

Kanada  CAN$ 20.000 – 100.000 1.675.000 – 8.374.000 

Holland € 80.000  9.960.000 

 

Af þessu má sjá að kostnaðarviðmið samfélaga virðist vera mismunandi og 

mismunandi hve mikið samfélög eru tilbúin að greiða fyrir eitt viðbótarlífár eða eitt 

lífsgæðavegið lífár. Engin kostnaðarviðmið hafa verið gefin út hér á landi.  

Lyfjagreiðslunefnd er stofnun á Íslandi sem ákvarðar hámarksverð á 

lyfjum, smásöluálagningu, greiðsluþátttöku lyfja og hvaða lyf teljast leyfisskyld. 

Við upptöku nýrra lyfja, hér á landi tekur Lyfjagreiðslunefnd fyrst og fremst mið af 

því hvort að ný og kostnaðarsöm lyf séu komin í notkun í Danmörku, Svíþjóð, 

Finnlandi og Noregi áður en þau eru tekin í notkun hér á landi. Dæmi er um að 

lyf hafi verið samþykkt af Lyfjagreiðslunefnd þrátt fyrir að það hafi einungis verið 

komið í notkun í einu af fjórum Norðurlandanna (G. Gylfadóttir, munnleg heimild, 

28.nóvember 2017). 

Erfitt getur verið að yfirfæra kostnaðarviðmið annarra landa yfir á Ísland 

þar sem verð og afsláttarkjör eru ekki sambærileg milli landa sem hefur áhrif á 

kostnaðarhagkvæmni (Velferðarráðuneytið, 2015 ).  

                                            
1 (H. Íslands, 2017) 
2 (S. Íslands, 2017) 
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Kostnaðarvirknigreining getur komið að gagni varðandi ákvarðanatöku um 

upptöku nýrra lyfja en það er einmitt tilgangur rannsóknarinnar að finna út hvort 

að notkun lyfsins nivolumab í annarri línu meðferð við NSCLC lungnakrabbameini 

miðað við eldri meðferð sé kostnaðarhagkvæm. 

 

1.5.5 Afvöxtun og næmisgreining  
Þegar kostnaður og ávinningur fellur til á ólíkum tíma er mikilvægt að afvaxta til 

sama tímapunkts til að gera kostnað og ávinning samanburðarhæfan. 

Grundvöllur afvöxtunar er sá að gæði í framtíðinni séu minna virði en gæði 

dagsins í dag. Það eru margar ástæður fyrir því að einstaklingar hugsi um að 

gæði í dag séu meira virði en í framtíðinni. Einstaklingar geta verið að lifa í núinu, 

frekar en að hugsa um framtíðina. Þá gætu þeir hugsað að þeir lifðu ekki til að 

njóta framtíðarinnar. Þeir geta verið óvissir um framtíðina og vilja þar af leiðandi 

vera öruggir með það sem þeir hafa.  

Einstaklingar búast við að þeir verði auðugri í framtíðinni þannig að einn dollari í 

dag er meira virði heldur en einn dollari í framtíðinni (T. L. Ásgeirsdóttir, 2007; M. 

F. Drummond o. fl., 2005). Núvirt gildi er reiknað út af framtíðar útgjöldum með 

eftirfarandi jöfnu:  

𝑁ú𝑟𝑣𝑖𝑟𝑡	𝑔𝑖𝑙𝑑𝑖 = 	
1

(1 + 𝑟)7	 

Þar sem r stendur fyrir afvöxtunarprósentu og t er fjöldi ára (K. L. Rascati, 2014).  

Heilsufarslegur ávinningur er afvaxtaður á sama hátt og kostnaður í kostnaðar-

virknigreiningum. Einstaklingar leggja oft lægra mat á ávinning sem gerist í 

framtíðinni. Þess vegna vilja þeir fá ávinning þegar kemur að heilsu fyrr en seinna 

og því er ábatinn einnig afvaxtaður á sama hátt og kostnaðurinn. 

Í þessari rannsókn er gengið út frá því að allur kostnaður falli til í lok árs 

og því er fyrsta árið afvaxtað. WHO hefur ráðlagt að nota 3% afvöxtun þegar að 

kostnaðarárangursgreiningar eru gerðar og var ákveðið að notast við 3% 

afvöxtun í þessari rannsókn (R. Baltussen o. fl., 2003 ). 

 

 



 
 

21  

Með næmisgreiningu er gildum fyrir mikilvæga breytu breytt og öllu öðru haldið 

föstu til að meta hvort að niðurstöður greiningarinnar eru næmar fyrir þeim 

forsendum sem gefnar eru í greiningunni. Ef breytan hefur áhrif á niðurstöðurnar 

þá er greiningin næm en ef breytan hefur ekki áhrif á niðurstöðurnar þá er 

greiningin ónæm (M. F. Drummond o. fl., 2005; K. L. Rascati, 2014).  

Til að sýna fram á hversu næmar niðurstöðurnar eru fyrir breytingum á 

afvöxtunarstuðli, verður gerð næmisgreining á 0%, 5% og 10% afvöxtun. Einnig 

verða gerðar fleiri næmisgreiningar á lykilbreytum í rannsókninni t.d. verði á 

lyfjunum. 

 

1.5.6 Ákvörðunartré  
Ákvörðunargreining felur í sér notkun á sértækum tólum og stærðfræðilegum 

aðferðum til að skilgreina og meta lykilatriði í ákvörðunartöku. Þetta er greiningar 

aðferð sem auðveldar ákvörðunartöku þegar hún er flókin eða þegar það er 

óvissa um hluta upplýsinga. Líkön eru notuð til þess að velja á milli tveggja eða 

fleiri meðferðarúrræða. Þau hjálpa til við að greina hvaða áhrif mismunandi 

meðferðaleiðir hafa á heildarkostnað og ábata sem þarf til þess að velja á milli 

bestu eða hagkvæmustu meðferða. Það eru tvö líkön sem eru mest notuð í 

heilsuhagfræði, Markov líkan og ákvörðunartré.  

Þegar ákvörðunartré er notað er sett upp einfölduð mynd af þeim 

meðferðamöguleikum sem eru í boði. Ákvörðunartré er lesið frá vinstri til hægri. 

Ákvarðanataka hefst strax í byrjun og getur meðferð sjúklinga verið mismunandi 

og því ekki hægt að greina meðferðarleiðina í byrjun meðferðar. Ákvörðun eða 

val er sett fram á ákvörðunartrénu sem kassi (t.d. meðferð A á móti meðferð B), 

líkur eru settar fram með hring (t.d. líkur á að meðferð sýni klínískan ávinning eða 

líkur á að sjúklingar fái aukaverkun) og lokapunktur er táknaður með þríhyrningi.  

Líkur eru notaðar til að áætla hvaða leið sjúklingar fylgja. Leiðirnar geta 

verið margar og eru samanlagðar líkur í hverri grein 1.0. Kostnaður meðferðar er 

áætlaður fyrir hverja leið, en heildarkostnaður fyrir alla meðferðina er reiknaður 

með því að margfalda kostnað á líkur á hverri leið og leggja þær saman (K. L. 

Rascati, 2014).   
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Mynd 4: Ákvörðunartré  

 

1.5.7 Kostnaðargreining á nivolumab í Noregi og Svíþjóð  
Lyfjastofnun Noregs gerir kostnaðargreiningar áður en ný lyf eru tekin í notkun til 

að athuga hvort að það sé kostnaðarhagkvæmt að taka þessi nýju og 

kostnaðarsömu lyf upp. Gerð var kostnaðargreining snemma árs 2016 á því hvort 

upptaka nivolumab við langt gengnu NSCLC lungnakrabbameini í annarri línu 

meðferð væri kostnaðarhagkvæm. Stuðst var við rannsókn CheckMate017 sem 

er fjölþjóðleg slembiröðið rannsókn sem náði til 272 sjúklinga. Flutningur 

niðurstaðna úr þessari rannsókn var talin henta vel norskri klínískri starfsemi. Í 

rannsókninni var sjúklingum slembiraðað til að fá nivolumab eða docetaxel. 

Lyfjastofnun Noregs taldi nauðsynlegt að breyta ákveðnum forsendum í 

upprunalegu greiningu rannsóknarinnar þar á meðal áætlunum um útreikninga, 

tímalengd og verð.  

Við yfirfærsluna minnkaði munurinn á lífsgæðavegnum lífárum (QALY) 

fyrir nivolumab úr 1,48 í 1,04 og fyrir docetaxel úr 0,66 í 0,49. Niðurstaða 

kostnaðargreiningarinnar reyndist vera að upptaka lyfsins við þessari ábendingu 

væri ekki kostnaðarhagkvæm. Viðbótakostnaður á hvert lífsgæðavegið lífár var 

1,45 milljónir norskra króna miðað við skráð lyfjaverð. Sem eru 19.496.700 kr 

miðað við lyfjaverðskrár gengi fyrsta september 2017 (S. Íslands, 2017).  
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Greiningin var heldur ekki kostnaðarhagvæm miðað við afsláttarverð frá 

fyrirtækinu, en samningsverð lyfsins er ekki gefið upp í kostnaðargreiningunni. 

Þess má geta að þessi greining var gerð óháð því hvort æxlið tjáði PD-L1 eða 

ekki. Síðar sama ár var gerð önnur kostnaðargreining og þá tekið tillit til PD-L1 

tjáningar á æxlinu og niðurstaða hennar leiddi í ljós að upptaka nivolumab væri 

kostnaðarhagkvæm. Engin skráð kostnaðarviðmið hafa verið gefin út í Noregi, en 

til staðar eru óskráð viðmið sem notuð eru (R. Krontveit, C. Sivertsen og H. 

Endresen, 2016; C. Sivertsen, C. Hjelm, R. Krontveit og H. Endresen, 2016).  

 
Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) í Svíþjóð gerði einnig 

kostnaðargreiningu á nivolumab samanborið við docetaxel. Í þeirri greiningu var 

einnig stuðst við Checkmate 057 sem er fjölþjóðleg slembiröðið rannsókn sem 

náði til 582 sjúklinga. Í rannsókninni var sjúklingum slembiraðað til að fá 

nivolumab og docetaxel. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til að aukinnar 

heildarlifunar sjúklinga á meðferð með nivolumab, 12,2 mánuðir með nivolumab 

samanborið við 9,4 mánuði með docetaxel.  

Kynntar voru tvær greiningar, önnur greiningin gerði ráð fyrir því að 

meðferð væri stöðvuð eftir 22,5 mánuði en sú síðari gerði ráð fyrir að sjúklingar 

væru meðhöndlaðir í óákveðinn tíma eða á meðan klínískur ávinningur var af 

meðferðinni. Lífsgæðavegin lífár (QALY) voru þau sömu í báðum greiningunum 

eða 1,417 í meðferð með nivolumab samanborið við 0,654 í meðferð með 

docetaxel. Kostnaður fyrir hvert lífgæðavegið lífár var 630.095 sænskra króna ef 

meðferð var stöðvuð eftir 22,5 mánuði en jókst í 1.074.247 sænskra króna ef 

meðferðarlengd væri um óákveðinn tíma. Í kostnaðargreiningunni er ekki tekið 

fram hvort að það sé kostnaðarhagkvæmt að taka upp nivolumab. Ekki fundust 

opinber kostnaðarviðmið á TLV en þar er fjallað um að ákvarðanir eru teknar eftir 

mannúðarsjónarmiðum sem eru þrjár meginreglur. Fyrsta reglan er að gera ekki 

upp á milli einstaklinga, önnur reglan er að sá sem þarf mest á þjónustunni að 

halda fær hana og síðasta reglan er að velja kostnaðarhagkvæmustu meðferðina 

(T.-o. Läkemedelsförmånsverket, 2016). 
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2. MARKMIÐ 
 
Tilgangur rannsóknarinnar var að gera kostnaðargreiningu á meðferð með 

lyfjunum nivolumab og pembrolizumab samanborið við eldri krabbameins-

lyfjameðferðir í annarrar línu meðferð með við langt gengnu lungnakrabbameini.  

Markmið rannsóknarinnar var að bera saman kostnað og ávinning á eldri 

krabbameinslyfjameðferð með lyfinu pemetrexed sem hefur verið notuð til að 

meðhöndla fólk með NSCLC kirtilmyndandi lungnakrabbamein samanborið við 

kostnað og ávinning með nýrri ónæmismeðferð með lyfjunum pembrolizumab og 

nivolumab. Nivolumab og pembrolizumab eru lögð að jöfnu í þessari ábendingu 

á Íslandi og það lyf sem hefur lægri meðferðarkostnað er að öllu jöfnu fyrsta val. 

Nivolumab er með lægri meðferðarkostnað í þessari ábendingu og hefur verið 

það síðan lyfin voru tekin í notkun og því hafa allir sjúklingar sem fengið hafa 

meðferð með ónæmislyfi við þessari ábendingu verið meðhöndlaðir með 

nivolumab. Því verður nivolumab eingöngu skoðað í þessari rannsókn. Vegna 

þessa breyttist rannsóknarspurning ritgerðarinnar, úr „Kostnaðargreining á 

meðferð með lyfjunum nivolumab og pembrolizumab samanborið við eldri 

krabbameinslyfjameðferð í annarrar línu meðferð við langt gengnu lungna-

krabbameini sem er ekki af smáfrumugerð, staðbundnu eða með meinvörpum“ í 

„kostnaðargreining á meðferð með lyfinu nivolumab samanborið við pemetrexed 

í annarrar línu meðferð við langt gengnu kirtilmyndandi lungnakrabbameini sem 

er ekki af smáfrumugerð, staðbundnu eða með meinvörpum.  

2. 1 Rannsóknarspurningar  

1. Er upptaka nivolumab í annara línu meðferð við NSCLC lungna-

krabbameini kostnaðarhagkvæm fyrir samfélagið á Íslandi, samanborið 

við eldri krabbameinslyfjameðferðir? 

2. Liggja einstaklingar sjaldnar inni og í styttri tíma á nýju krabbameinlyfja-

meðferðinni samanborið við þá eldri?  
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3. EFNI OG AÐFERÐIR 

3.1 Leyfi fyrir framkvæmd rannsóknar 
Leyfi fyrir framkvæmd rannsóknarinnar fékkst frá Vísindasiðanefnd LSH, 

Persónuvernd og framkvæmdastjóra lækninga á LSH. Umsókn og leyfi má sjá í 

viðauka I B – E.  

 

3.2 Rannsóknarsnið og val þýðis  
Um er að ræða afturskyggna lýsandi rannsókn. Rannsóknin er gagnagrunna 

rannsókn og voru einungis notuð fyrirliggjandi heilbrigðisgögn. Rýnt var í 

sjúkraskýrslur einstaklinga sem voru með NSCLC lungnakrabbamein nánar 

tiltekið kirtilmyndandi krabbamein og höfðu fengið fyrstu línu krabbameins-

lyfjameðferð en sjúkdómur hafði versnað á meðan á lyfjameðferð stóð eða eftir 

að henni lauk svo grípa þurfti til annarrar línu meðferðar. Annarrar línu meðferðin 

var annaðhvort með eldri krabbameinslyfjum (carboplatín + pemetrexed og 

pemetrexed) eða með nýrri ónæmismeðferð (nivolumab). Erlendar rannsóknir 

sem hafa verið gerðar um líðan og lifun sjúklinga á þeim lyfjum sem voru skoðuð 

í þessari rannsókn, voru skoðaðar og niðurstöður þeirra notaðar til að áætla 

lengda lifun og líðan sjúklinga sem fengu umræddar meðferðir.  

 

3.3 Gagnasöfnun  
Gagnasöfnun hófst í febrúar 2018 og lauk í mars 2018 og fór hún fram á 

Landspíta Háskólasjúkrahúsi (LSH). Gögnum um sjúklinga var safnað úr Sögu 

og Therapy lyfjakerfinu og kostnaðurupplýsingar voru fengnar frá Hagdeild og 

Innkaupadeild LSH. Útbúið var gagnasöfnunareyðublað fyrir hvern og einn 

sjúkling, óútfyllt form má sjá í viðauka II á bls. G – I. Eftirfarandi upplýsingum var 

aflað fyrir hvern sjúkling: 

1. Aldur við greiningu og kyn  

2. Staða á vinnumarkaði  

3. Dagsetning greiningar  

4. Fjöldi innlagna og innlagnadaga  

5. Fjöldi koma á bráðamóttöku  

6. Tegund og stig NSCLC krabbameins 
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7. Meðferðarlengd og meðferðarleiðir 

8. Lyfjagjafir  

9. Komur til lækna og annara heilbrigðisstarfsmanna 

10. Rannsóknir 

11. Fjöldi koma á LSH 

12. Beinn og óbeinn kostnaður   

 
Til að gera samanburð á kostnaði á eldri krabbameinslyfjameðferðum og nýrri 

ónæmismeðferð var gögnum safnað úr sjúkraskrám á LSH. Gagnasafnið innihélt 

upplýsingar um alla sjúklinga með NSCLC sem höfðu fengið pemetrexed eða 

nivolumab sem annarrar línu meðferð frá ágúst 2015 – mars 2018. Heildarþýðið 

innihélt upplýsingar um 80 sjúklinga en upplýsingar 26 sjúklinga uppfylltu ekki 

skilyrði rannsóknarinnar. Á mynd 5 má sjá ástæður þess að upplýsingar um 

sjúklinga uppfylltu ekki skilyrði rannsóknarinnar ásamt meðferðum sjúklinganna í 

rannsókninni. Þýðið í rannsókninni innihélt upplýsingar um 54 sjúklinga eða 

67,5 % af heildarþýði. 

 

 
Mynd 5: Flæðirit af þýði rannsóknarinnar 

 
Þýðið sem notað var innihélt upplýsingar um 54 sjúklinga sem fengu meðferðir 

með mismunandi lyfjum. Sautján sjúklingar fengu meðferð með nivolumab, 

tuttugu og fjórir sjúklingar fengu meðferð með pemetrexed, sjö sjúklingar fengu 

meðferð með carboplatín og pemetrexed ásamt því að fá viðhaldsmeðferð með 

pemetrexed. Sex sjúklingar fengu meðferð með carboplatín og pemetrexed. Í 

ákvörðunartréi á mynd 6 má sjá mismunandi meðferðarleiðir sjúklinga.  
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Mynd 6: Ákvörðunartré af meðferð 54 sjúklinga með langt gengið NSCLC lungna-
krabbamein á LSH frá ágúst 2015 – mars 2018 
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3.4 Kostnaður 
Þessi rannsókn er gerð út frá sjónarhorni samfélagsins og því er reiknað með 

öllum kostnaði, bæði kostnaði sjúklinga og heilbrigðiskerfisins. Beinn kostnaður 

er peningalegur útlagður kostnaður, þetta er læknisfræðilegur kostnaður sem 

tengist meðferðinni á beinan hátt t.d. lyfjakostnaður, launakostnaður, 

rannsóknarkostnaður og lækniskostnaður. Óbeinn kostnaður er fórnarkostnaður 

þess sem haldinn er sjúkdómi eða annast þann sem haldinn er sjúkdómi t.d. 

vinnutap sjúklinga og aðstandenda, ferðakostnaður þeirra. Óbeinn kostnaður 

sjúklings eru t.d. bætur og niðurgreiðsla ferða til og frá sjúkrahúsi. 

Upplýsingar um beinan kostnað er fenginn frá Hagdeild LSH, 

Innkaupadeild LSH og Lyfjagreiðslunefnd, en óbeini kostnaðurinn er feginn frá 

Hagstofu Íslands, Sjúkratryggingum Íslands og Tryggingastofnun ríkisins. Í 

rannsókninni er kostnaður pemetrexed og nivolumabs reiknaður út í samræmi við 

sjúkrasögu sjúklinga. Öll verð í rannsókninni eru án virðisaukaskatts (VSK). Verð 

á lyfjum eru fengin úr lyfjaverðskrá Lyfjagreiðslunefndar fyrsta september 2017. 

Þeir kostnaðarliðir sem reiknað er með eru kostnaður við: Innkaupsverð lyfja, 

blöndun lyfja, komur á dagdeild, komur á göngudeild, komur á bráðamóttöku, 

innlögn á legudeildir, ferðir til og frá sjúkrahúsi og launatap sjúklinga og 

aðstandanda.  

Hagdeild LSH notar Framtak, framleiðslu og kostnaðarkerfi sem er 

vöruhús þar sem haldið er utan um framleiðslumælikerfið DRG (e. Diagnosis 

related groups) og samtengt kostnaðarkerfi (e. cost per patient). Framleiðslu-

mælikerfið flokkar alla klíníska starfsemi LSH í skilgreinda, verðlagða 

sjúkdómsflokka eftir sjúkdómsgreiningum (ICD-10) og aðferðum/meðferðum 

(NCSP-IS) og kostnaðarkerfið færir allan rekstrarkostnað LSH niður á einstakar 

legur á legudeildum og komur á dag-, göngu-, og bráðadeildir. Stuðst var við ICD-

10, útgáfu 2017 til að kalla eftir gögnum eftir flokkunarkerfinu. Flokkur C í kerfinu 

samanstendur af illkynja æxlum og tölurnar gefa til kynna staðsetningu æxlis. 

Óskað var eftir gögnum um sjúklinga með illkynja æxli í berkju eða lunga, ICD-

10 kóðinn er C.34 og undirflokkar þess. Meðalkostnaður koma á LSH var fenginn 

úr Framtak, framleiðslu og kostnaðarkerfi LSH (E. landlæknis, 2017; S. 

Sumarliðadóttir, munnleg heimild, 20.02.2018). 
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3.4.1 Óbeinn kostnaður  
3.4.1.1 Óbeinn kostnaður aðstandanda  
Meðallaun á mánuði árið 2016 voru fengin frá Hagstofu Íslands sem voru 667.000 

á mánuði. Þar sem allur kostnaður í þessari rannsókn er reiknaður fyrsta 

september 2017 voru meðallaunin núvirt með tilliti til launavísitölu (H. Íslands, 

2018a, 2018b). Notuð var meðallaunavísitala ársins 2016 sem var 577,1 og 

launavísitala í september 2017 sem var 630,0: 

𝑀𝑒ð𝑎𝑙	𝑚á𝑛𝑎ð𝑎𝑟𝑙𝑎𝑢𝑛	í	𝑠𝑒𝑝𝑡𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟	2017 = 667.000	𝑥	
630,0
577,1 = 728.141	𝑘𝑟ó𝑛𝑎 

Launatengdum gjöldum var bætt við vegna þess að þessi rannsókn er gerð út frá 

sjónarhorni samfélagsins. Launatengd gjöld samanstanda af mótframlagi úr 

lífeyrissjóði (10%), endurhæfingarsjóði (0,1%), tryggingargjaldi (6,85%) og 

stéttarfélagsgjaldi (1,55). Það fer eftir stéttarfélagi hver þessi upphæð er en hún 

er yfirleitt um 1,55%. Ef einstaklingar greiða í séreignasparnað þá greiðir 

launagreiðandi 2% til viðbótar. Samkvæmt endurskoðanda eru þessi 

launatengdu gjöld því á bilinu 19-21%. Í þessari rannsókn var 20% launatengdum 

gjöldum bætt ofan á mánaðarlaun fyrsta september 2017 (R. H. Ragnarsson, 

munnleg heimild, 20.03.2018). Miðað er við að unnar klst. á mánuði séu 173,3. 

Út frá þessum forsendum voru útreiknuð laun 5.042 krónur/klst.  

Í rannsókninni var áætlað að hver koma á dagdeild taki 2-4 klukkustundir. 

Fyrir lyfjameðferðir með nivolumab og pemetrexed er áætlað að lyfjameðferð taki 

tvær klukkustundir ef að sjúklingar fara beint í meðferð en þrjár og hálfa 

klukkusund ef að sjúklingar hitta lækni fyrir meðferð. Þegar sjúklingar fá platínu-

tvöfalda krabbameinlyfjagjöf með carboplatín og pemetrexed lengist tíminn um 

hálftíma þ.e.a.s. ef að sjúklingar hitta ekki lækni, má áætla að lyfjameðferð taki 

tvær og hálfa klukkustund en ef að sjúklingar hitta lækni taki hún fjórar 

klukkustundir. Útreiknað tímakaup var margfaldað með viðveru hvers sjúklings á 

LSH. 
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3.4.1.2 Óbeinn kostnaður sjúklings, vinnuveitanda og íslenska 
ríkisins  
Þegar sjúklingar sem eru á vinnumarkaði greinast með krabbamein, hætta þeir 

yfirleitt að vinna og fá veikindalaun frá launagreiðanda. Þegar réttur til 

veikindalauna er fullnýttur fara þeir yfirleitt á örorkulífeyri. Þeir sjúklingar sem eru 

eldri en 67 ára og eru hættir að vinna eru á ellilífeyri, halda sínum 

ellilífeyrislaunum. Í þessari rannsókn er gert ráð fyrir því að sjúklingar sem eru 

yngri en 67 ára séu á almenna vinnumarkaðnum við greiningu en þeir sem eru 

67 ára og eldri séu á ellilífeyri. Einnig er gert ráð fyrir því að allir sjúklingar hætti 

að vinna um leið og þeir greinast með NSCLC lungnakrabbamein. Þessar 

forsendur eru valdar vegna takmarkaðra upplýsinga í sjúkraskrám.  

Í rannsókninni er ekki gert ráð fyrir launatapi ellilífeyrisþega vegna þess að 

þeir halda sínum ellilífeyri þrátt fyrir að þeir greinist með NSCLC 

lungnakrabbamein. Gert er ráð fyrir að allir sjúklingar sem eru yngri en 67 ára séu 

því með 728.141 krónur í mánaðarlaun þegar þeir greinast. Á meðan sjúklingar 

eiga rétt á veikindalaunum eru launagreiðslurnar tap fyrir vinnuveitandann þar 

sem hann borgar sjúklingi laun en fær ekki framlag sjúklings til baka. Þegar 

veikindaréttur klárast fara sjúklingar á örorkubætur. Þá verður samanlagt tekjutap 

sjúklings og útgjöld íslenska ríkisins jöfn sömu tölu og áður. Tap sjúklings er 

mismunurinn á mánaðarlaunum hans og örorkubóta en tap ríkisins er kostnaður 

við örorkubætur og skattur af mánaðarlaunum sjúklings. Því má gera ráð fyrir að 

tap sjúklings, vinnuveitanda og íslenska ríkisins sé alltaf samanlagt 728.141 

krónur á mánuði.  

Dæmi: Sjúklingur greinist með lungnakrabbamein.  Hann á þrjá mánuði í 

veikindarétt hjá vinnuveitanda en er í fimm mánuði á meðferð.   

Tap launagreiðanda = Þrisvar sinnum mánaðarlaunin + framlag sjúklings  

Tap sjúklings = Tvisvar sinnum mánaðarlaun – örorkubætur  

Tap ríkis = Tvisvar sinnum örorkubætur + tvisvar sinnum skattur af 

launum sjúklings  

Það að hætta að vinna er gott fyrir einstaklinga, þar sem það er talinn ábati að 

þurfa ekki að vinna, en á móti kemur miski sjúklingsins af veikindunum. Ekki liggur 

fyrir hvort vegur þyngra. Það er álitamál en í rannsókninni verður hvorki gert ráð 

fyrir ábata af því að þurfa ekki að vinna né miska sjúklings af veikindunum.  
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3.4.1.3 Óbeinn kostnaður vegna ferða til og frá LSH 
Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) niðurgreiða ferðakostnað vegna sjúkdómsmeðferða 

þegar viðeigandi þjónusta er ekki í boði í heimabyggð og/eða ef sjúklingar eru 

ófærir um að nota almenningsfaratæki og þurfa að fara ítrekaðar ferðir til 

meðferðar á alvarlegum sjúkdómi. Læknir sem sækir um greiðsluþátttöku í 

ferðakostnaði þarf að staðfesta veikindi með ferðavottorði (E. Arinbjarnardóttir, 

munnleg heimld, 06.03.2018).  

 
3.4.1.3.1 Ferðakostnaður með leigubíl 
Þegar sjúklingar þurfa að ferðast með leigubíl skemmri en 20 kílómetra þá 

endurgreiðir SÍ 75% af leigubílakostnaði. Sjúklingar greiða fyrir leigubílinn, taka 

nótur og skila þeim inn til SÍ ásamt staðfestingum á komum frá meðferðaraðila til 

að fá endurgreitt (E. Arinbjarnardóttir, munnleg heimld, 06.03.2018). 

 
3.4.1.3.2 Ferðakostnaður sjúklinga sem búa utan höfuðborgarsvæðisins 
Ef sjúklingar búa út á landi þá endurgreiðir SÍ 2/3 hluta af ferðakostnaði. Hluti 

sjúklinga í hverri ferð (fram og til baka) er þó aldrei hærri en 1500 krónur, hvort 

sem er að ræða áætlunarferðir (flug, ferja, rúta, strætó) eða einkabifreið.  

Sjúklingar sem búa úti á landi og eru ófærir að ferðast á eigin vegum eiga rétt á 

fylgdarmanni. Enginn auka ferðakostnaður er við fylgdarmann ef ferðast er með 

einkabifreið en ef notaður er annar samgöngumáti greiðir fylgdarmaður 1/3 af 

ferðakostnaði en þó verður heildarkostnaður sjúklings og fylgdarmanns aldrei 

hærri en 1.500 kr (E. Arinbjarnardóttir, munnleg heimld, 06.03.2018). 

 
3.4.1.3.3 Ferðakostnaður með einkabifreið  
Þegar sjúklingar ferðast með einkabifreið er greitt kílómetragjald sem er ákveðið 

af SÍ. Kílómetragjaldið er 31,34 krónur og er það margfaldað með kílómetra-

fjöldanum fram og til baka til og frá meðferð. SÍ greiðir 2/3 af þessum kostnaði en 

ef að sjúklingshlutinn fer yfir 1.500 krónur borgar SÍ allan umfram kostnað (E. 

Arinbjarnardóttir, munnleg heimld, 06.03.2018).  
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Í þessari rannsókn er gert ráð fyrir því að þeir sem búa 300 kílómetra eða skemur 

frá LSH á Hringbraut ferðist með fylgdarmanni á einkabifreið en þeir sjúklingar 

sem þurfa að ferðast lengra en 300 kílómetra ferðast auk fylgdarmanns með 

flugvél og taka leigubíl frá flugvellinum á LSH við Hringbraut. Endurgreiðslu 

ferðakostnaðar þarf ekki að telja fram til skatts og er því allur kostnaður SÍ án 

skatts.  

 
3.4.1.3.4 Samantekt á óbeinum kostnaði  
 
Þegar talað er um óbeinan kostnað í rannsókninni er átt við launatap sjúklings og 

aðstandanda hans, vinnuveitanda sjúklings og tap íslenska ríkisins í niðurgreiðslu 

á ferðakostnaði og örorkubótum. Ferðakostnaður sjúklings og fylgdarmanns fellur 

líka undir þennan lið.  

 

3.4.2 Bráðamóttökukostnaður  
Sjúklingar sem fá bráð sjúkdómseinkenni t.d. hita, verki, uppköst og niðurgang 

vegna krabbameinsmeðferðarinnar leita á bráðamóttöku LSH í Fossvogi. Þar eru 

þeir skoðaðir, gerðar eru rannsóknir og þeim veitt viðeigandi meðferð í hverju 

tilfelli fyrir sig. Þegar niðurstöður liggja fyrir er tekin ákvörðun um hvort að 

sjúklingar þurfi að leggjast inn á krabbameinslækningadeild 11 E eða hvort þeir 

treysta sér til að fara heim.  

Undir bráðamóttökukostnaði er deildarkostnaður, meðferðarkostnaður og 

stjórnunarkostnaður. Þeir þættir sem falla undir deildarkostnað eru 

launakostnaður, rekstrarkostnaður þ.m.t. lyf sem eru gefin á deild og 

fæðiskostnaður. Meðferðarkostnaður er aðgerðarkostnaður ásamt rannsóknar-, 

skurðlækna-, og göngudeildarkostnaði. Rannsóknarkostnaður felur í sér 

myndatökur, blóðprufur, þvagprufur og aðrar rannsóknir sem eru gerðar. Í þessari 

rannsókn er notaður meðalkostnaður við komu á bráðamóttöku árið 2017 sem er 

83.335 krónur (S. Sumarliðadóttir, munnleg heimild, 20.02.2018). 
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3.4.3 Legudeildarkostnaður   
Þegar sjúklingar leggjast inn á legudeild fara þeir í gegnum bráðamóttöku LSH í 

Fossvogi. Einn legudeildardagur á 11E kostar 178.341 krónur en það sem fellur 

undir legudeildarkostnað er sami kostnaður og fellur undir bráðamóttökukostnað 

þ.e.a.s. deildarkostnaður, meðferðarkostnaður og stjórnunarkostnaður (S. 

Sumarliðadóttir, munnleg heimild, 20.02.2018).  

 

3.4.4 Göngudeildarkostnaður  
Það fer eftir því hvaða lyfjameðferð sjúklingar fá, hversu oft þeir hitta lækni. Miðað 

er við að sjúklingar hitti lækni í annað hvert skipti sem þeir koma í lyfjameðferð. 

Sjúklingar koma á þriggja vikna fresti í lyfjameðferð með pemetrexed en á tveggja 

vikna fresti í meðferð með nivolumab. Sjúklingar hitta lækni á sex vikna fresti ef 

þeir eru á meðferð með pemetrexed en á fjögurra vikna fresti ef þeir eru á 

meðferð með nivolumab. Það getur þó verið að þeir hitti lækni oftar en það er þá 

vegna þess að þeir eru veikburða eða ef eitthvað óvænt kemur uppá (M. 

Jónmundsdóttir, munnleg heimild, 13.02.2018). 

Stigunnarrannsóknir eru gerðar eftir þrjár meðferðarlotur á pemetrexed en 

á tveggja til þriggja mánaða fresti á meðferð með nivolumab. Hversu oft 

stigunnarrannsóknir eru framkvæmdar í meðferð með nivolumab ræðst af því 

hvernig meðferð gengur (Ö. Gunnarsson, munnleg heimild, 23.03.2018). Þeir 

kostnaðarliðir sem falla undir göngudeildarkostnað eru stigunarrannsóknir og 

komur til sérfræðilækna, deildarlækna, líknaráðgjafa, sálfræðinga, félagsráðgjafa 

og næringarráðgjafa svo eitthvað sé nefnt. Í þessari rannsókn er notast við meðal 

göngudeildarkostnað sem er 20.618 krónur (S. Sumarliðadóttir, munnleg heimild, 

20.02.2018). 
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3.4.5 Dagdeildarkostnaður  
Notast er við dagdeildarkostnað þegar sjúklingar koma í lyfjameðferð. Sjúklingar 

koma daginn fyrir lyfjameðferð í blóðprufu og svo á meðferðardegi á göngudeild 

blóð- og göngudeild krabbameinslækninga, 11B á LSH. Þar byrja þeir á að hitta 

lækni ef þeir eiga bókaðan tíma hjá honum en annars koma þeir beint inn á 

meðferðarstofu þar sem þeir hitta hjúkrunarfræðing. Settur er upp æðaleggur og 

vökvi til að gera allt klárt fyrir lyfjagjöfina. Lyfin er gefin í réttum skammti á réttum 

tíma. Eftir lyfjagjöf er gefinn vökvi í 10 mínútur áður en æðaleggur er fjarlægður 

og sjúklingur kemst heim (M. Jónmundsdóttir, munnleg heimild, 13.02.2018). 

Undir dagdeildarkostnað fellur deildarkostnaður, meðferðarkostnaður og 

stjórnunarkostnaður en ekki kostnaður við sjálf krabbameinslyfin. Blóðprufur og 

stigunarrannsóknir eru þó yfirleitt ekki gerðar á sama degi og lyfjagjöfin og er því 

sér koma á LSH nauðsynleg sem þýðir aukið launatap og ferðakostnaður. Meðal 

dagdeildarkostnaður er 42.308 krónur (S. Sumarliðadóttir, munnleg heimild, 

20.02.2018). 

 

3.4.6 Blöndunarkostnaður 
Sjúkrahúsaapótek LSH blandar allar krabbameinslyfjablöndur fyrir göngudeild 

blóð- og krabbameinslækninga. Samkvæmt gjaldskrá lyfjablöndunar fyrsta 

september 2017 kostaði krabbameinslyfjablöndun 4.214 krónur (S. 

Sumarliðadóttir, munnleg heimild, 20.02.2018).  

 

3.4.7 Rannsóknarkostnaður  
Eins og áður hefur komið fram er tekið sýni úr æxlinu þegar sjúklingar greinast. 

Það er yfirleitt gert með holspeglun í efri eða neðri hluta öndunarfæra. Gögnin 

gáfu ekki nægilegar upplýsingar um staðsetningu æxla. Það getur verið mjög 

erfitt að ná sýnum úr æxli og því verður gert ráð fyrir að allir sjúklingar fara í 

holspeglun í neðri hluta öndunarfæra. Samkvæmt DRG-gjaldskrá LSH kostar 

holpseglun neðri hluta öndunarfæra 96.630 krónur og sú upphæð verður notuð í 

þessari rannsókn (Landspítali, 2017a).  
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Það sem er m.a. athugað er hvort að æxli eru með EGFR og ALK stökkbreytingar 

og hvort að æxli tjái PD-L1. Samkvæmt meinafræðideild LSH kostar 

efniskostnaður fyrir litun á PD-L1 mótefninu u.þ.b. 9.500 krónur og litun af ALK 

mótefninu u.þ.b. 13.000 krónur. Þessi kostnaður er vanmetinn þar sem kostnaður 

við vinnu þessara prófa er ekki meðtalinn, en ekki fengust betri upplýsingar um 

þennan kostnaðarlið (S. Kristjánsdóttir, munnleg heimild, 05.04.2018 ). 

Samkvæmt erfðaráðgjöf LSH fara flest sýni í MGS raðgreiningu þar sem m.a. er 

skoðað hvort að EGFR stökkbreytingu sé að finna, það próf kostar 154.608 

krónur (S. e. á. LSH, munnleg heimild, 05.04.2018). 

Gert er ráð fyrir að þessi próf hafi verið gerð á sýnum allra sjúklinga í þessari 

rannsókn. Niðurstöður þessara prófa hefur áhrif á hvaða lyfjagjöf er valin. 

 

3.4.8 Lyfjakostnaður 
Lyfið nivolumab er kostnaðarsamt samanborið við pemetrexed. LSH kaupir lyfin 

með afslætti í kjölfar útboða. Útboðsverð lyfja á LSH eru trúnaðarmál og því ekki 

hægt að gefa þau upp í þessari rannsókn. Það verður þó gerð næmisgreining á 

útboðsverðum, til að athuga hvort verð á lyfjunum hafi áhrif á niðurstöðuna. Að 

öðru leyti er stuðst við verð lyfjanna skv. lyfjaverðskrá LGN fyrsta. september 

2017.  

 
3.4.8.1 Nivolumab   
Samkvæmt klínískum leiðbeiningum nivolumabs er ráðlagður skammtur fyrir 

sjúklinga með NSCLC lungnakrabbamein 3 mg/kg á tveggja vikna fresti 

(Landspítali, 2017b). Í rannsókninni verða notaðir raunverulegir skammtar sem 

fengnir voru út frá sjúkragögnum sjúklinga en einnig verður skoðað hvað sex 

mánaða meðferð með nivolumab kostar miðað við að sjúklingur þurfi ekki að 

sækja þjónustu á bráðamóttöku eða leggjast inn á LSH. Í næmisgreiningu verður  

kostnaður við 12- og 24 mánaða meðferð einnig skoðaður. Í þeirri 

næmisgreiningu verður ekki gert ráð fyrir að sjúklingar leggist inn á LSH né fari á 

bráðamóttöku.  
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Til að ákvarða skammta á sex mánaða meðferð miðað við að sjúklingur þurfi ekki 

að sækja þjónustu á bráðamóttöku eða leggjast inn á LSH, var meðal kjörþyngd 

reiknuð út frá líkamsþyngdarstuðli (e.body mass index, BMI) og hæð einstaklinga. 

𝐵𝑀𝐼 = 	
þ𝑦𝑛𝑔𝑑	(𝑘𝑔)
(ℎæð	(𝑚))W  

Þ𝑦𝑛𝑔𝑑 = 𝐵𝑀𝐼	𝑥	ℎæðW = 21,745	𝑥	1, 806W = 70,8	𝑘𝑔 

Meðalhæð íslenskra karlmanna er 180.6 cm og meðalhæð íslenskra kvenmanna 

er 167.26. Kjörþyngd miðast við líkamsþyngdastuðul á milli 18,5 og 24,99. 

Miðgildið af því er 21.745 (B. S. Gunnarsson, 2008). Kjörþyngd fyrir karlmann er 

70,8 kg en fyrir kvenmann er hún 60,7 kg og var því miðað við þessar þyngdir 

þegar lyfjagjöf með nivolumab var skoðuð miðað við að sjúklingur þurfi ekki að 

sækja þjónustu á bráðamóttöku eða leggjast inn á LSH.  

Meðal skammtur af nivolumab fyrir karla skv. ofangreindu er því 212 mg 

og fyrir konur er hann 182 mg. Samkvæmt lyfjaverðskrá Lyfjagreiðslunefndar í 

september 2017 kosta 40 mg af nivolumab 68.155 krónur eða 1.704 krónur/mg 

og 100 mg af nivolumab 170.040 krónur eða 1.700 krónur/mg 

(Lyfjagreiðslunefnd, 2017a). 

Samkvæmt lyfjafræðingum í blöndunareiningu í Sjúkrahúsapóteki LSH er 

nivolumab stöðugt lyf og því er hægt að nýta glösin til fulls þ.e. samnýta glösin 

og því þarf ekki að farga afgöngum (B. G. Helgason, munnleg heimild, 

05.04.2018). 

Í þessari rannsókn verður notað meðaltal af þessum verðum eða 1.702 

kr/mg. Fyrir stakan skammt kostar lyfið 360.824 krónur fyrir karlmann og 309.764 

krónur fyrir kvenmann. Næmisgreining verður einnig gerð á þyngd sjúklinga og 

hvaða áhrif hún hefur á lyfjakostnað. 
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3.4.8.2 Pemetrexed  
Samkvæmt klínískum leiðbeiningum pemetrexed er ráðlagður skammtur fyrir 

sjúklinga með NSCLC lungnakrabbamein 500 mg/m2 á þriggja vikna fresti (H. 

Skúladóttir og A. Smáradóttir, 2008). Meðal líkamsyfirborð karlmanna er 1.91 m2 

en kvenmanna 1.71 m2. 

 Meðal skammtur af pemetrexed fyrir karlmenn er því 955 mg og 855 mg 

fyrir konur (J. J. Sacco, Joanne Botten, F. Macbeth, A. Bagust og P. Clark, 2010). 

Samkvæmt lyfjaverðskrá Lyfjagreiðslunefndar í september 2017 kosta 500 mg af 

pemetrexed 132.886 krónur og 100 mg 33.622 krónur (Lyfjagreiðslunefnd, 

2017a). Samkvæmt lyfjafræðingum í blöndunareiningu LSH eru 100 mg glösin 

ekki notuð heldur einungis 500 mg hettuglös. Vegna stöðugleika er ekki hægt að 

geyma lyfjaafganga á milli daga og því er afgöngum fargað, ef það er ekki hægt 

að nota opin glös samdægurs fyrir aðra sjúklinga (B. G. Helgason, munnleg 

heimild, 05.04.2018). Verð á skammti fyrir bæði kyn er því sambærilegt við að 

nota tvö 500 mg glös í hvert skipti.  Stakur skammtur kostar því 265.772 krónur. 

Sjúklingar þurfa að taka stoðlyf samhliða gjöf pemetrexed til að draga úr 

aukaverkunum og eiturvirkni. Þeir fá 1 mg af B12 vítamín (hýdróxókóbalamín) 

sprautu í vöðva á níu vikna fresti. Þeir þurfa einnig að taka fólinsýru sem er eitt 

af B-vítamínunum, eina 5 mg töflu á dag á meðan meðferð stendur, byrja viku 

áður en meðferð hefst og taka hana í þrjár vikur eftir að meðferð lýkur. Til að 

koma í veg fyrir ógleði taka þeir tvær töflur af 4 mg dexametasón daginn fyrir 

meðferð, á meðferðardegi og daginn eftir meðferð (M. Jónmundsdóttir, munnleg 

heimild, 13.02.2018). 

 
3.4.8.3 Carboplatín og Pemetrexed 
Sjúklingar sem endurgreinast eða sjúklingar með stig IV lungnakrabbameins sem 

þola illa meðferð með taxol lyfjum fara oft á samtvinnaða meðferð með 

carboplatín og pemetrexed. Þá fá sjúklingar sex gjafir með carboplatín og 

pemetrexed og fara síðan á viðhaldsmeðferð með pemetrexed (Ö. Gunnarsson, 

munnleg heimild, 18.12.2017). Í þessari rannsókn eru 13 sjúklingar sem fá 

meðferð með carboplatín og pemetrexed en sjö af þeim fengu viðhaldsmeðferð 

með pemetrexed. Sjúklingar sem fengu ekki viðhaldsmeðferð með pemetrexed 
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voru annað hvort of veikir til að halda áfram meðferð eða það var framgangur í 

sjúkdómi.  

3.4.9 Samantekt á kostnaði 
Í töflu 2 má sjá samantekt á kostnaði sem verður notaður í þessari rannsókn. Allur 

kostnaður er án VSK þar sem þessi rannsókn er gerð út frá sjónarhorni 

samfélagsins. Lyfjaverð var fengið úr lyfjaverðskrá Lyfjagreiðslunefndar fyrsta  

september 2017 (Lyfjagreiðslunefnd, 2017a). Meðalkostnaður á LSH var fenginn 

frá Hagdeild LSH, ferðakostnaður var fenginn frá SÍ og launakostnaður var 

reiknaður út frá tölum Hagstofu Íslands.  

 
Tafla 2: Samantekt á kostnaði 

 Kostnaður í íslenskum 
krónum 1.september 2017* 

Nivolumab (40 mg) 68.155  
Nivolumab (100 mg) 170.040  
Pemetrexed (500 mg) 132.886  
Pemetrexed (100 mg) 33.622  
Dexametasón (100 stk) 15.909  
Carboplatín (600 mg) 3.354  
Fólin sýra (28 stk) 392  
Hýdróxókóbalamín 1 mg/ml (3 lykjur) 5.329 
Blöndunarkostnaður  4.214  
Meðalkostnaður á komu á bráðamóttöku  83.335 
Meðalkostnaður á hvern legudag á 11E 178.341 
Meðalkostnaður á komu á göngudeild  20.618  
Meðalkostnaður á komu á dagdeild 42.308  
Ferðakostnaður á hvern kílómetra 31,34 
Meðal launatap á hvern klukkutíma  5.042 
Samanlagt tap sjúklings, vinnuveitanda 
og ríkisins á mánuði 

728.141 

* Öll verð eru án VSK 
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3.4.9.1 Sex mánaða meðferð miðað við að sjúklingur þurfi ekki að sækja 
þjónustu á bráðamóttöku eða leggjast inn á LSH  
3.4.9.1.1 Nivolumab 
Einstaklingur á vinnumarkaði fær sex mánaða meðferð með nivolumab kemur í 

13 lyfjagjafir. Hann fer í blóðprufu daginn fyrir hverja meðferð, stigunarrannsóknir  

á tveggja til þriggja mánaða fresti eða alls þrisvar sinnum og hittir lækni tveimur 

vikum eftir fyrstu meðferð en annars á fjögurra vikna fresti eða alls sjö sinnum. 

Sjúklingur fer í fræðslu hjá hjúkrunarfræðingi daginn áður en meðferð hefst sem 

tekur eina klukkustund. Alls kemur hver sjúklingur í 29 skipti á LSH á sex 

mánuðum. Í heildina eru fjöldi koma á göngudeild níu skipti, fjöldi koma á dagdeild 

13 skipti, blöndunarkostnaður 13 sinnum, ferðakostnaður 29 ferðir fram og til 

baka (20 km) og launatap aðstandanda er í heildina 89,5 klukkustundir.   

Þegar sjúklingar hittir lækni fyrir meðferð eru lyfin ekki blönduð fyrirfram, 

því að möguleiki er á því að hætt sé við meðferð eða skipt um meðferð. Viðtal við 

lækni tekur yfirleitt um 20 mínútur. Eftir það þurfa að sjúklingar að bíða í um 

klukkustund eftir blöndun lyfja en á meðan er settur upp æðaleggur og vökvi. 

Lyfjagjöf með nivolumab tekur um 90 mínútur. Þegar henni er lokið er gefinn vökvi 

í æð í 10 mínútur áður en æðaleggur er fjarlægður og sjúklingur getur farið heim. 

Þetta ferli tekur um þrjár og hálfa klukkustund. Gert ráð fyrir því að sjö af þrettán 

lyfjagjöfum taki þrjár og hálfa klukkustund.   

Ef sjúklingur hittir ekki lækni fyrir meðferð og blóðprufur eru eðlilegar, er 

lyfið blandað fyrirfram. Ef allt gengur að óskum, er settur upp æðaleggur og vökvi 

og einstaklingur getur fengið lyfið í æð (M. Jónmundsdóttir, munnleg heimild, 

13.02.2018). Þetta ferli tekur um tvær klukkustundir. Gert er ráð fyrir að sex af 

þrettán lyfjagjöfum taki tvær klukkustundir.  

Í töflu 3 má sjá meðal meðferðarkostnað fyrir nivolumab eftir sex mánaða 

meðferð miðað við að sjúklingur þurfi ekki að sækja þjónustu á bráðamóttöku eða 

leggjast inn á LSH. Á mynd 7 sést dreifing kostnaðar á meðferð með nivolumab. 

Lyfjakostnaður (43%) og óbeinn kostnaður (47%) vega nánast jafnt og eru 

samanlagt 90% af heildarkostnaði. 
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Tafla 3: Meðal meðferðarkostnaður á sex mánaða meðferð með nivolumab miðað við að 
sjúklingur þurfi ekki að sækja þjónustu á bráðamóttöku eða leggjast inn á LSH 

 Kostnaður  
Fyrir karl á 

meðferð með 
nivolumab 

212 mg* 

Kostnaður  
Fyrir konu á 
meðferð með 

nivolumab 
182 mg * 

Meðalkostnaður  
Fyrir bæði kyn á 

meðferð með 
nivolumab 

197 mg 
Nivolumab 4.690.712 4.026.932 4.358.822 

Blöndunarkostnaður 54.782 54.782 54.782 

Göngudeildarkostnaður 206.180 206.180 206.180 

Dagdeildarkostnaður 550.004 550.004 550.004 

Rannsóknarkostnaður 273.738 273.738 273.738 

Óbeinn kostnaður 

Ferðakostnaður 

Samanlagt tap sjúklings, 
vinnuveitanda og íslenska 

ríkisins  
Launatap aðstandanda 

 

27.266 

 

4.368.846 

 
451.259 

 

27.266 

 
 

4.368.846 
 
 

451.259 

 

27.266 

 
 

4.368.846 
 
 

451.259 
Heildarkostnaður 10.622.787 9.959.007 10.290.897 

* Öll verð eru án VSK  

 

  
Mynd 7: Meðal meðferðarkostnaður á sex mánaða meðferð með nivolumab miðað við að 
sjúklingur þurfi ekki að sækja þjónustu á bráðamóttöku eða leggjast inn á LSH 
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3.4.9.1.2 Pemetrexed 
Einstaklingur sem fær sex mánaða meðferð með pemetrexed kemur í níu 

lyfjagjafir. Hann fer í blóðprufu fyrir hverja heimsókn, stigunarrannsóknir eftir þrjár 

lyfjagjafir, hittir lækni tveimur vikum eftir fyrstu meðferð en annars á sex vikna 

fresti eða alls fimm sinnum. Sjúklingur fer í fræðslu hjá hjúkrunarfræðingi daginn 

áður en meðferð hefst sem tekur eina klukkustund. Alls koma þeir 21 skipti á LSH 

á sex mánuðum. Í heildina eru fjöldi koma á göngudeild sjö skipti, fjöldi koma á 

dagdeild níu skipti, blöndunarkostnaður níu sinnum, ferðakostnaður 21 ferð fram 

og til baka (20 km) og launatap aðstandanda er í heildina 62 klukkustundir. Fyrir 

sex mánaða meðferð þurfa sjúklingar að kaupa átta pakka af fólinsýru, einn 

pakka af hýdróxókóbalamín og einn pakka af dexametasón.  

Þegar sjúklingur hittir lækni fyrir meðferð eru lyfin ekki blönduð fyrir fram, 

því að möguleiki er á að hætt sé við meðferð eða skipt um meðferð. Viðtal við 

lækni tekur yfirleitt um 20 mínútur. Eftir það þurfa sjúklingar að bíða í um 

klukkustund eftir blöndun lyfja en á meðan er settur upp æðaleggur og vökvi. 

Lyfjagjöf með pemetrexed tekur um 60 mínútur. Þegar henni er lokið er gefinn 

vökvi í æð í 10 mínútur áður en æðaleggur er fjarlægður og sjúklingur getur farið 

heim. Þetta ferli tekur um þrjár og hálfa klukkustund. Gert ráð fyrir því að fimm af 

níu lyfjagjöfum séu þrjár og hálf klukkustund.   

Ef sjúklingur hittir ekki lækni fyrir meðferð og blóðprufur eru eðlilegar, er 

lyfið blandað fyrirfram. Ef allt gengur að óskum, eru gefin forlyf og sjúklingar þurfa 

að bíða í 30 mínútur á meðan er settur upp æðaleggur og vökvi og einstaklingur 

getur fengið lyfið beint í æð. Þetta ferli tekur um tvær klukkustundir. Gert er ráð 

fyrir að fjórar af níu lyfjagjöfum taki tvær klukkustundir (M. Jónmundsdóttir, 

munnleg heimild, 13.02.2018).  

Í töflu 4 má sjá heildarkostnað fyrir pemetrexed eftir sex mánaða meðferð 

miðað við að sjúklingur þurfi ekki að sækja þjónustu á bráðamóttöku eða leggjast 

inn á LSH. Á mynd 8 má sjá dreifingu kostnaðar á meðferð með pemetrexed. 

Óbeinn kostnaður (59%) vegur lang mest af heildarkostnaði en á eftir kemur 

lyfjakostnaður (31%) en samanlagt er þetta 90% af heildarkostnaði á sex mánaða 

meðferð með pemetrexed. 
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Tafla 4: Meðal meðferðarkostnaður á sex mánaða meðferð með pemetrexed miðað við að 
sjúklingur þurfi ekki að sækja þjónustu á bráðamóttöku eða leggjast inn á LSH 

 Kostnaður fyrir bæði kyn á meðferð 
með pemetrexed* 

Lyfjakostnaður 2.416.322 
Blöndunarkostnaður 37.926 

Göngudeildarkostnaður 164.944 
Dagdeildarkostnaður 380.772 

Rannsóknarkostnaður 273.738 
Óbeinn kostnaður 

Ferðakostnaður 
Samanlagt tap sjúklings, 

vinnuveitanda og íslenska 
ríkisins  

Launatap aðstandanda 

 
19.744 

 
4.368.846 

 

312.604 
 

Heildarkostnaður 7.987.501 
* Öll verð eru án VSK  

 

  
Mynd 8: Meðal meðferðarkostnaður á sex mánaða meðferð með pemetrexed miðað við 
að sjúklingur þurfi ekki að sækja þjónustu á bráðamóttöku eða leggjast inn á LSH  
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3.4.9.1.3 Yfirlit yfir samanburð á sex mánaða meðferð með nivolumab 
samanborið við pemetrexed miðað við að sjúklingur þurfi ekki að sækja þjónustu 
á bráðamóttöku eða leggjast inn á LSH 
Eins og áður segir eru lyfjagjafir og blóðprufur undir dagdeildarkostnaði og 

læknisheimsóknir, stigunnarrannsóknir og komur til hjúkrunarfræðings undir 

göngudeildarkostnaði. Sjúklingar sem eru á meðferð með nivolumab þurfa að 

koma oftar í meðferð og því fylgir aukinn kostnaður og fleiri komur á LSH. Eins 

og sjá má á í töflu 5 og á mynd 9.  

 
Tafla 5: Heildarfjöldi koma á LSH og heildarfjöldi klukkusunda á sex mánaða meðferð 
með nivolumab samanborið við pemetrexed miðað við að sjúklingur þurfi ekki að sækja 
þjónustu á bráðamóttöku eða leggjast inn á LSH 

 Nivolumab Pemetrexed 

Fjöldi lyfjagjafa 13 9 

Fjöldi blóðprufa 13 9 

Fjöldi læknisheimsókna 7 5 

Fjöldi koma til hjúkrunarfræðings 1 1 

Fjöldi stigunarrannsókna 3 3 

Fjöldi koma á dagdeild 13 9 

Fjöldi koma á göngudeild 10 8 

Fjöldi klukkustunda 92 60 

Fjöldi koma á LSH 29 21 
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Mynd 9: Heildarfjöldi koma á LSH og heildarfjöldi klukkustunda á sex mánaða meðferð 
með nivolumab samanborið við pemetrexed miðað við að sjúklingur þurfi ekki að sækja 
þjónustu á bráðamóttöku eða leggjast inn á LSH 
 
 

 

Mynd 10: Meðal meðferðarkostnaður á sex mánaða meðferð með nivolumab samanborið 
við pemetrexed miðað við að sjúklingur þurfi ekki að sækja þjónustu á bráðamóttöku eða 
leggjast inn á LSH 
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Eins og sjá má á mynd 10 er sex mánaða meðferð með nivolumab rúmlega 

2.300.000 krónum dýrari en meðferð með pemetrexed. Í næmisgreiningu verður 

heildarkostnaður á 12 mánaða meðferð og 24 mánaða meðferð, skoðaður. 

Í rannsókninni voru skoðuð gögn úr sjúkraskrám. Raunveruleikinn getur verið 

flókinn og margt óvænt getur komið uppá hjá veikum einstaklingum. Meðferðir 

sjúklinga geta bæði orðið styttri og lengri en sex mánuðir, einstaklingar geta þurft 

að heimsækja bráðamóttökur og eða leggjast inn, slíkar innlagnir og komur auka 

meðferðarkostnaðinn.   

Það þarf lítið að koma upp á svo að biðtími lengist að sögn 

hjúkrunarfræðings á 11B sem er dagdeild blóð og krabbameinslækninga. Deildin 

er alltof lítil og því getur biðtími eftir stólum lengt biðtíma sjúklinga verulega á 

deildinni en hann getur verið frá 30 mínútum upp í eina klukkustund. Sjúklingar 

geta einnig þurft að bíða eftir lyfjum í eina klukkustund ef allt gengur að óskum 

en það þarf lítið útaf að bregða svo biðtími eftir þeim lengist. Í þessari rannsókn 

eru þessir þættir ekki teknir inn því það er ómögulegt að sjá hvenær þetta gerist 

(M. Jónmundsdóttir, munnleg heimild, 13.02.2018).  

 

3.5 Nytjar  
Það er ekki búið að reikna út nytjar á Íslandi fyrir sjúklinga með lungna-

krabbamein. Í þessari rannsókn verða gögn úr öðrum rannsóknum notuð, sem er 

takmarkandi þáttur. Þar sem Íslendingar horfa mikið til Norðurlandanna hvað 

varðar lyfjamál þá var ákveðið að horfa þangað í þessari rannsókn. Nyt voru 

fengin úr sænskri kostnaðargreiningu sem var framkvæmd af Tandvårds- och 

Läkemedelsförmånsverket (TLV) eins og áður hefur verið fjallað um.  

Í þeirri  kostnaðargreiningu voru lyfin nivolumab og docetaxel borin saman 

en nytjar fyrir pemetrexed komu einnig fram í þeirri greiningu. Skv. bestu vitund 

höfundar þessarar rannsóknar hafa beinar samanburðarrannsóknir á nivolumab 

og pemetrexed ekki verið gerðar, en í skýrslu TLV var yfirfærsla á nytjum gerð 

með svokallaðri Bucher aðferð. Mælikvarði á nytjum í þessari rannsókn eru 

lífsgæðavegin lífár (QALY). Í töflu 6 má sjá QALY fyrir nivolumab og pemetrexed 

sem verður stuðst við í þessari rannsókn (T.-o. Läkemedelsförmånsverket, 2016). 
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Tafla 6: Yfirlit yfir lífsgæðavegin lífár sem stuðst verður við í þessari rannsókn 

 QALY 

Nivolumab 1,417 

Pemetrexed 0,738 

Mismunur (∆) 0,679 

 

3.6 Úrvinnsla gagna  
Gögnum var safnað á gagnasöfnunareyðublöð i Microsoft Excel. Öll tölfræði 

úrvinnsla var einnig unnin í Microsoft Excel. Notast var við google maps til að 

finna vegalengdir og ferðatíma frá stöðum úti á landi að LSH á Hringbraut. 

Námundað var upp í næsta klukkutíma t.d. ef einstaklingur ferðast frá Ólafsvík 

þá er vegalengdin aðra leiðina 175 km, það tekur 2 klukkustundir og 20 mínútur 

að keyra þá leið, við bestu aðstæður, þá reiknast ferðatíminn í rannsókninni 

3 klukkustundir aðra leiðina.  

 

3.7 Forsendur  
Í rannsókninni var gert ráð fyrir því að allir sjúklingar séu með fylgdarmann með 

sér sem keyrir þá í lyfjameðferðir, sé með þeim á meðan meðferð stendur, fari 

með í læknisheimsóknir og rannsóknir. Þar sem um meðalkostnað er að ræða þá 

er gert ráð fyrir að ein koma á göngudeild og dagdeild sé yfir viku tímabil þ.e.a.s. 

ef einstaklingur kemur í blóðprufu 26.06.17, fer í lyfjagjöf 27.06.17 og fer svo aftur 

í blóðprufu 29.06.17 er þetta allt reiknað sem ein koma á dagdeild en þrjár ferðir 

til og frá LSH með fylgdarmanni. Það sama gildir um göngudeildarkostnað ef 

sjúklingur fer til læknis 27.06.17 og félagsráðgjafa 01.07.17 þá reiknast það sem 

ein koma á göngudeild en tvær ferðir til og frá LSH með fylgdarmanni.  
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Sjúklingar sem eru í meðferð með carboplatín og pemetrexed eða einungis 

pemetrexed fá stoðlyfin hýdróxókóbalamín, fólinsýru og dexametasón til að draga 

úr aukaverkunum. Í rannsókninni er gert ráð fyrir því að sjúklingar byrji viku fyrir 

meðferð með pemetrexed á hýdróxókóbalamín og fólinsýru og haldi áfram á því 

þar til þremur vikum eftir að síðustu meðferð lýkur. Þeir fá hýdróxókóbalamín 

sprautu á níu vikna fresti og taka eina töflu af fólinsýru á dag. Til að finna út hversu 

margar gjafir sjúklingar fengu af hýdróxókóbalamín var fjórum vikum bætt við 

vikurnar sem sjúklingar voru í meðferð með pemetrexed og þeim deilt með níu til 

að finna út fjölda sprauta. Þar sem það eru þrjár sprautur í pakka þá nær einn 

pakki yfir 27 vikna tímabil.  

Sömu forsendur voru notaðar við útreikninga á kostnaði fólinsýru. Fundið 

var út hversu marga daga sjúklingar voru á meðferð og bætt við 28 dögum vegna 

fyrir- og eftirmeðferðar. Þar sem það eru 28 töflur í pakka var deilt með 

meðferðardögunum til þess að sjá hversu marga pakka sjúklingar þurftu á meðan 

á meðferðinni stóð. Í rannsókninni var alltaf námundað upp. Dæmi: Sjúklingur er 

í meðferð í 270 daga: 270 dagar +28 dagar/28 töflur/pk. = 10,64) eða 11 pakkar 

af fólinsýru og (270 dagar+28 dagar/7 dagar= 42,57 vikur/9 vikum = 4,73 

sprautur/3 sprautum=1,58 pakkar) tveir pakkar af hýdróxókóbalamín.  

Ef blóðprufa var ekki tekin á meðferðadegi eða sama dag og aðrar rannsóknir á 

LSH var gert var ráð fyrir að sjúklingur hafi farið í blóðprufu í sínum heimabæ.  

Í rannsókninni er gert ráð fyrir að blóðprufur taki 30 mínútur og myndatökur 

taki eina klukkustund. Gert er ráð fyrir að ef sjúklingur leggist inn á bráðamóttöku 

sé tími fylgdarmanns sex klukkustundir og ef sjúklingur liggur inni á 

krabbameinsdeild sé tími fylgdarmanns fjórir klukkustundir á dag. Vegna 

takmarkaðra upplýsinga var ekki gert ráð fyrir kostnaði við Heimaþjónustu Karítas 

né innlagnir á Líknardeild LSH í þessari rannsókn.  

Í rannsókninni er meðferðarlengd talin í mánuðum. Notast er við 

meðalfjölda daga í mánuði sem er 30,41 dagur. Dæmi um þetta er ef sjúklingur 

er á meðferð í 200 daga þá er meðferðarlengd í mánuðum (200 dagar / 30,41 

dagur = 6,6 mánuðir). 
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4. NIÐURSTÖÐUR 
 

4.1 Lýsing á úrtaki rannsóknarinnar 
Heildarfjöldi úrtaks voru 54 sjúklingar, sem skiptist í þrjá hópa sem fengu 

mismunandi lyfjameðferðir eins og áður hefur komið fram. Í töflu 7 og mynd 11 

má finna upplýsingar um kyn, aldur við greiningu, stig við greiningu, hvort að 

einstaklingar reyktu eða hafa reykt og upplýsingar um hvaða lyf sjúklingar fengu 

sem fyrstu línu meðferð. Hlutfall karla reyndist hærra eða 57,4%.  

 
Tafla 7: Yfirlit úrtaks 

Eiginleiki Breyta Nivolumab Pemetrexed Carboplatín/ 
Pemetrexed 

Heild 

Sjúklingar Fjöldi 17 (31%) 24 (44%) 13 (24%) 54 

 
Aldur (ár) 

 

Meðalaldur 
Bil 

Staðalfrávik 

61,5 
48 – 81 

± 9,2 

64,3 
46 – 83 

± 9,1 

59,0 
36 – 78 
± 11,0 

61,6 
36 – 83 

± 9,8 

Kyn 
 

Karl 
Kona 

10 (59%) 
7 (41%) 

13 (54%) 
11 (46%) 

8 (62%) 
5 (38%) 

31 (57%) 
23 (43%) 

Stig við 
greiningu 

III 
IV 

2 (12%) 
15 (88%) 

4 (17%) 
20 (83%) 

0 (0%) 
13 (100%) 

6 (11%) 
48 (89%) 

 
 

Reykingar 
 

Reykir núna 
eða hefur 

reykt 
 

Hefur aldrei 
reykt 

16 (94%) 
 
 

1 (6%) 

23 (96%) 
 
 

1 (4%) 

11 (85%) 
 
 

2 (15%) 

50 (93%) 
 
 

4 (7%) 

 
Tegund 

fyrsta línu 
meðferðar 

Platínu-
tvöföld 

meðferð 
 

Önnur 
meðferð 

16 (94%) 
 
 

1 (6%) 

24 (100%) 
 
 

0 (0%) 

12 (92%) 
 
 

1 (8%) 

52 (96%) 
 
 

2 (4%) 
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Mynd 11: Yfirlit yfir breytur úrtaks 

 
Meðalaldur sjúklinganna var 61,6 ár (± 9,8). Yngsti sjúklingurinn var 36 ára en sá 

elsti var 83 ára. Flestir voru með lungnakrabbamein á stigi IV (89%), reyktu eða 

höfðu reykt (92,7%) og fengu platínutvöfalda lyfjameðferð sem fyrstu línu 

meðferð (96,2%). Á mynd 12 má sjá aldursdreifingu. 

 

Mynd 12: Kassarit sem lýsir aldursdreifingu úrtaks á lyfjameðferðum með nivolumab, 
pemetrexed og carboplatín + pemetrexed 
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4.2 Samanburður á meðal meðferðarlengd á meðferð með 
nivolumab, pemetrexed og carboplatín + pemetrexed  
Samanburður á lyfjameðferðum með nivolumab, pemetrexed og carboplatín + 

pemetrexed má sjá í töflu 8 og á mynd 13. Meðal meðferðarlengd hjá sjúklingum 

sem fá meðferð með nivolumab er 4,6 mánuðir ef að þeir sem eru ennþá í 

meðferð eru ekki teknir með. 

Ef að þeir sjúklingar sem eru ennþá á meðferð með nivolumab eru teknir 

með og endadagur meðferðar væri 20.mars 2018 væri meðal meðferðartími 7,3 

mánuðir. Samanborið við að meðal meðferðartími með pemetrexed er 2,5 

mánuðir en 2,9 mánuðir ef að endadagur meðferðar væri 20.mars hjá þeim sem 

eru ennþá á meðferð. Meðal meðferðartími hjá þeim sem byrjuðu á meðferð með 

carboplatín og pemetrexed og héldu svo áfram á viðhaldsmeðferð með 

pemetrexed er 4,0 mánuðir.  

Dreifingu meðferðarlengdar þýðis á annarrar línu meðferð ef meðferð 

sjúklinga er stöðvuð 20. mars 2018 má sjá á mynd 14. Meðal meðferðarlengd á 

meðferð með nivolumab er 45,2% lengri en tvílyfjameðferð með carboplatín + 

pemetrexed og 60,3% lengri en einlyfjameðferð með pemetrexed. Það er nálgun 

að stöðva meðferðina 20. mars og væntanlega er meðferðarlengd sjúklinga sem 

eru enn á meðferð lengri. Gerð var næmisgreining á meðferðarlengd sjúklinga. 
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Tafla 8: Samanburður á meðferðarlengd 

Breyta Nivolumab 
7,3 mánuðir 

(N=17) 

Pemetrexed 
2,9 mánuðir 

(N=24) 

Carboplatín/ 
pemetrexed 

4,0 mánuðir 
(N=13) 

Meðaltal fjölda mánaða á 
fyrstu línu meðferð  

(Platínutvöföld eða önnur meðferð) 

Bil 

3,2 ± 1,0 
 

0,7 – 5,1 

3,1 ± 1,4 
 

0,7– 5,4 

1,9 ± 0,8 
 

0,7 – 3,1 

Meðaltal fjölda mánaða á 
annarrar línu meðferð 

(Hættir meðferð) 
Bil 

4,6 ± 5,3 
 

0,5 – 15,9 

2,5 ± 1,6 
 

0,7 – 8,1 

4,0 ± 5,1 
 

0,7 – 19,3 

Meðaltal fjölda mánaða á 
annarrar línu meðferð  

Ef meðferð sjúklinga sem eru enn á 
meðferð er stöðvuð 20. mars 2018 

(Ef allir í þýðinu eru teknir með) 

Fjöldi sjúklinga sem er ennþá í 
meðferð 

Bil 

 
7,3 ± 6,8 

 

8 (47%) 
 

0,5 – 22,1 

 
2,9 ± 2,1 

 

2 (8%) 

0,7 – 9,8 

 
4,0 ± 5,1 

 

0 (0%) 

0,7 – 19,3 

 

Mynd 13: Meðal meðferðarlengd lyfjameðferða 
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Mynd 14: Dreifing á meðferðarlengd þýðis í annarrar línu meðferð ef meðferð sjúklinga 
sem eru enn á meðferð er stöðvuð 20. mars 2018 
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4.3 Samanburður á meðal fjölda koma og innlagnardaga á LSH 
á meðferð með nivolumab, pemetrexed og carboplatín + 
pemetrexed 
Meðalfjöldi koma á dagdeild, göngudeild og í stigunarrannsóknir eru flestar á 

meðferð með nivolumab, megin ástæðan fyrir því er að meðal meðferðarlengd 

hjá þeim hóp er lengri en hjá hinum hópunum. Í töflu 9 og á mynd 15 má sjá yfirlit 

yfir samanburð á meðal fjölda koma og innlagnardaga á LSH í meðferð með 

nivolumab, pemetrexed og carboplatín + pemetrexed.  

Meðalfjöldi koma á dagdeild er 16,6 í meðferð með nivolumab, 4,0 í 

meðferð með pemetrexed og 5,2 í meðferð með carboplatín + pemetrexed. Þar 

sem komur á dagdeild eru jafn margar og fjöldi lyfjameðferða er töluvert mikill 

munur á fjölda lyfjameðferða en eins og áður hefur komið fram er lyfjameðferð 

með nivolumab gefin á tveggja vikna fresti en meðferð með pemetrexed og 

carboplatín + pemetrexed er gefin á þriggja vikna fresti.  

Meðalfjöldi koma á bráðamóttöku er lægstur á meðferð með pemetrexed 

eða 0,6 komur að meðaltali. Næst kemur nivolumab með 1,2 komur að meðaltali 

en flestar komur eru í carboplatín + pemetrexed hópnum með 1,5 komur að 

meðaltali. Fjöldi innlagnardaga er jafn hjá pemetrexed og nivolumab hópnum eða 

2,7 dagar að meðaltali en hann er yfirburða hæstur hjá carboplatín + pemetrexed 

hópnum eða 7,5 dagar að meðaltali. Vert er að taka það fram að þetta er fjöldi 

yfir meðalfjölda mánaða á meðferð.  

Ef skoðað er fjöldi koma á bráðamóttöku og fjölda innlagnardaga á hvern 

mánuð þá eru komur vegna lyfjameðferðar með nivolumab lægstar eða 0,16 

komur á bráðamóttöku miðað við 0,24 innlagnardagar að meðaltali á mánuði í 

pemetrexed hópi og 0,52 innlagnardagar að meðaltali á mánuði í carboplatín + 

pemetrexed hópi. Af þessu má draga þá ályktun að sjúklingar sem voru á 

tvílyfjameðferð með carboplatín + pemetrexed líði verr heldur en sjúklingum sem 

eru á einlyfjameðferð með pemetrexed.   
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Tafla 9: Samanburður á komum og innlagnardögum á LSH 

 
Breyta 

Nivolumab 
7,3 mánuðir 

(N=17) 

Pemetrexed 
2,5 mánuðir 

(N=24) 

Carboplatín/ 
pemetrexed 

4,0 mánuðir 
(N=13) 

Meðal fjöldi koma á dagdeild 
Bil 

Meðalfjöldi koma á mánuði 

16,6 ± 15,3 
1 – 46 
2,27 

4,0 ± 3,2 
1– 15 

1,6 

5,3 ± 6,8 
1 – 26 
1,33 

Meðalfjöldi koma á göngudeild  
 Bil  

Meðalfjöldi koma á mánuði 

11,3 ± 9,6 
0 – 33 
1,55 

3,3 ± 2,1 
0 – 9 
1,32 

5,2 ± 5,2 
0 – 19  
1,30 

Meðalfjöldi koma í stigunar-
rannsóknir  

Bil  
Meðalfjöldi koma á mánuði 

1,2 ± 1,6 

0 – 5 

0,16 

0,9 ± 1,0 

0 – 4 

0,36  

0,8 ± 0,8 

0 – 2 

0,2  

Meðal fjöldi koma á bráðamóttöku 
Bil 

Meðalfjöldi koma á mánuði  

1,2 ± 1,3 
0 – 4  
0,16 

0,6 ± 0,8 
0 – 2  
0,24 

1,5  ± 1,3 
0 – 5  
0.52 

Meðalfjöldi innlagnardaga  
Bil  

Meðalfjöldi á mánuði 

2,7  ± 3,8  
0 – 11  
0,37 

 

2,7 ± 4,6 
0 – 17  

1,1 

7,5  ± 10,2 
0 – 36  

2,6 

 

Mynd 15: Meðalfjöldi koma og innlagnardaga á LSH 
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4.4 Samanburður á kostnaði við meðferð með nivolumab, 
pemetrexed og carboplatín + pemetrexed 
Í töflu 10 má sjá yfirlit yfir meðal meðferðarkostnað á lyfjameðferð með nivolumab, 

pemetrexed og carboplatín + pemetrexed. Eins og sjá má á mynd 16 er 

lyfjakostnaður og óbeini kostnaðurinn yfirburðar mestur. Næst á eftir kemur 

dagdeildar kostnaður hjá sjúklingum á nivolumab og innlagnarkostnaður hjá 

sjúklingum sem fóru á carboplatín + pemetrexed. Á myndum 17-19 má sjá 

dreifingu kostnaðar á lyfjameðferðunum. Lyfjakostnaður á meðferð með 

nivolumab er 50% af heildarkostnaðinum en í hinum tveimur meðferðunum er 

hann ekki nema 30% af heildarkostnaði. Innlagnarkostnaður á meðferð með 

carboplatín + pemetrexed er 26% af heildarkostnaði, á meðferð með pemetrexed 

er hann 13% af heildarkostnaði en ekki nema 3% á meðferð með nivolumab.  

Heildarkostnaður meðferða breytist eftir því frá hvaða sjónarhorni 

kostnaðargreiningin er gerð. Þessi rannsókn er gerð út frá sjónarhorni 

samfélagsins en ef hún hefði verið gerð út frá sjónarhorni heilbrigðiskerfisins 

myndi þessi óbeini kostnaður ekki vera tekinn með. Gerð verður næmisgreining 

á sjónarhorni rannsóknarinnar.  

Þegar meðalkostnaður á mánuði fyrir einn einstakling er skoðaður þá er 

lyfjameðferð með nivolumab kostnaðarsömust eða 1.856.882 krónur á mánuði, 

næst á eftir kemur einlyfjameðferð með pemetrexed sem kostar 1.330.805 á 

mánuði og loks tvílyfjameðferð með carboplatín + pemetrexed en hún kostar 

1.296.408 krónur á mánuði.  
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Tafla 10: Samanburður á kostnaði meðferða 

Breyta Nivolumab 
7,3 mánuðir 

(N=17) 

Pemetrexed 
2,9 mánuðir 

(N=24) 

Carboplatín/ 
pemetrexed 

4,0 mánuðir  
(N=13) 

Lyfjakostnaður  

Kostnaður á mánuði 

6.795.635 

930.909 

1.136.334 

391.839 

1.547.390 

386.847 

Blöndunarkostnaður 

Kostnaður á mánuði 

69.903 

9.576 

16.856 

5.812 

22.367 

5.592 

Dagdeildarkostnaður 

Kostnaður á mánuði  

701.981 

96.162 

169.272 

58.370 

139.977 

34.994 

Göngudeildarkostnaður 
Kostnaður á mánuði 

232.862 

31.899 

68.727 

23.699 

107.848 

26.962 

Bráðamóttökukostnaður 

Kostnaður á mánuði 

102.943 

14.102 

48.612 

16.763 

128.208 

32.052 

Innlagnarkostnaður 
Kostnaður á mánuði 

451.098 

61.794 

483.007 

166.554 

1.330.698 

332.675 

Rannsóknarkostnaður  

Kostnaður á mánuði  

273.738 

37.498 

273.738 

94.392 

273.73 

68.435 

Óbeinn kostnaður 

Ferðakostnaður 

Samanlagt tap sjúklings, 
vinnuveitanda og íslenska 

ríkisins  
Launatap aðstandanda 
Óbeinn kostnaður á 

mánuði 
 

 

24.846 

4.312.760 

 

589.469 

674.942 

 

 

28.184 

1.413.701 

 

220.903 

573.375 

 

8.669 

1.230.360 

 

396.379 

408.852 

Meðal kostnaður á 
meðferð 

13.555.236 3.859.334 5.185.634 

Meðal kostnaður á 
meðferð á mánuði  

1.856.882 1.330.805 1.296.408 
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Mynd 16: Samanburður á meðal meðferðarkostnaði á mánuði 

 

 
Mynd 17: Dreifing á kostnaði í meðferð með nivolumab 
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Mynd 18: Dreifing á kostnaði í meðferð með pemetrexed 

 

Mynd 19: Dreifing á kostnaði í meðferð með carboplatín + pemetrexed 
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4.5 Afvöxtun  
Í hagfræðilegum greiningum er yfirleitt notast við afvöxtun til að hafa kostnað og 

ávinning sem fellur til á ólíkum tíma samanburðarhæfan. Gert er ráð fyrir 3% 

afvöxtunarprósentu eins og var nefnt í upphafi ritgerðar en í næmisgreiningu var 

gert ráð fyrir 0%, 1%, 5% og 10% afvöxtun en val á afvöxtunarprósentu ætti þó 

ekki að hafa mikil áhrif þar sem meðferð er oftast nær styttri en ár. Útgjöldin ná 

yfir allan tímann sem sjúklingar eru í meðferð og því þarf að reikna miðgildið á 

meðferðarlengdinni og deila með 12 þar sem við notum mánuði sem viðmið en 

ekki ár. Dæmi: Sjúklingur er í 4 mánuði í meðferð og meðferðin kostar 400.000 

krónur. Miðgildið af fjórum mánuðum er tveir mánuðir: 

 
YZZ.ZZZ

([\Z,Z])^/`^
=	397.995 krónur 

 
Því má gera ráð fyrir því að með 3% afvöxtunarprósentu að heildarkostnaður 

meðferðar væri 397.995 krónur eða 2.005 krónum ódýrari en ef að afvöxtun er 

sleppt. Í töflu 11 má sjá heildarkostnað meðferða á mánuði ef miðað er við 3% 

afvöxtun.  

 
Tafla 11: Heildarkostnaður á mánuði miðað við 3% afvöxtun 

 Nivolumab  
(N=17) 

Pemetrexed 
(N=24) 

Carboplatín/ 
Pemetrexed  

(N=13) 
Heildarkostnaður á mánuði 1.856.882 1.330.805 1.296.408 

3% afvöxtun af heildarkostnaði 
á mánuði 

1.827.768 1.324.148 1.287.308 

Mismunur 29.114 6.657 9.100 
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4.6 Umfram kostnaður á meðferð með nivolumab  
Eins og áður hefur komið fram fá sjúklingar á tvílyfjameðferð með carboplatín + 

pemetrexed, sex gjafir og fara svo á viðhaldsmeðferð með pemetrexed. Þar sem 

samanburður rannsóknarinnar er nivolumab miðað við pemetrexed var ákveðið 

að sameina þessa tvo hópa. Við sameininguna er þýðinu skipt í tvo hópa í stað 

þriggja, annar hópurinn eru 37 sjúklingar sem fengu pemetrexed (carboplatín + 

pemetrexed og pemetrexed) og hinn hópurinn helst óbreyttur eða 17 sjúklingar 

sem fá nivolumab.  

Tekið var meðaltal annarsvegar af kostnaði pemetrexed og carboplatín 

hópunum og hinsvegar pemetrexed hópnum, sem verður notast við hér eftir. 

Heildarkostnaður á meðferð með pemetrexed hópnum er því 1.305.728 krónur á 

mánuði ef miðað er við 3% afvöxtun.  

Til að fá samþykkt leyfi fyrir notkun á nivolumab, þurfa sjúklingar að vera 

með æxli sem tjáir PD-L1 viðtakann 1% eða meira. Lyfið virkar á alla en eftir því 

sem sæknin í viðtakann er meiri, því betur virkar lyfið. Ákveðið var að skoða hvað 

það myndi kosta fyrir samfélagið á ári ef þessir 37 sjúklingar sem fengu 

einlyfjameðferð með pemetrexed eða tvílyfjameðferð með carboplatín + 

pemetrexed myndu fá lyfjameðferð með nivolumab í staðin fyrir þær meðferðir 

sem þeir fengu. Viðbótarkostnaður fyrir hvern sjúkling á meðferð með nivolumab 

á mánuði er 522.040 krónur . 

  
𝑉𝑖ð𝑏ó𝑡𝑎𝑟𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎ð𝑢𝑟	á	𝑚á𝑛𝑢ð𝑖	 = (1.827.768 − 1.305.728)	𝑥	37 = 𝟏𝟗. 𝟑𝟏𝟓. 𝟒𝟖𝟎	𝒌𝒓ó𝒏𝒖𝒓 

𝑉𝑖ð𝑏ó𝑡𝑎𝑟𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎ð𝑢𝑟	á	á𝑟𝑖	 = 19.315.480	𝑥	12 = 𝟐𝟑𝟏. 𝟕𝟖𝟓. 𝟕𝟔𝟎	𝒌𝒓ó𝒏𝒖r 

 

Umframkostnaður á meðferð með nivolumab miðað við pemetrexed á ári er 

231.785.760 krónur ef sjúklingar sem fengu lyfjameðferð með pemetrexed myndu 

fá lyfjameðferð með nivolumab. Samkvæmt ofangreindu er meðferð með 

nivolumab kostnaðarsamari meðferð en meðferð með pemetrexed en álykta má 

út frá gögnum að lífslíkur sjúklinga séu betri eins og áður hefur komið fram. Því 

er spurningin hvað er samfélagið tilbúið að borga fyrir eitt lífsgæðavegið lífár?  
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4.7 Samanburður á nytjum á meðferð með nivolumab, 
pemetrexed og carboplatín + pemetrexed 
Eins og kom fram í kafla 3.5 um nytjar verða notuð QALY úr sænskri skýrslu frá 

TLV. Þar sem QALY fyrir nivolumab er 1,417 og QALY fyrir pemetrexed er 0,738. 

Þessi nyt benda til þess að meðferð með nivolumab auki lífsgæði sjúklinga.  

Niðurstöður benda til að mismunur á kostnaði við þessar tvær meðferðir sé 

talsverður, ef gert er ráð fyrir að meðferðartími sé eitt ár, þá er heildarkostnaður 

á meðferð með nivolumab fyrir einn einstakling á ári um 21,9 milljónir miðað við 

rúmlega 15,7 milljónir á ári fyrir einstakling á meðferð með pemetrexed. Umfram 

meðferðarkostnaður með nivolumab á ári er því rúmlega 6,2 miljónir fyrir hvern 

einstakling.  

Niðurstöður eru sýndar sem stigvaxandi kostnaðarvirknishlutfall (ICER), 

en eins og áður hefur komið fram er það er notað til að ákvarða viðbótarkostnað 

fyrir hverja heilsufarslegu viðbót sem hlýst af meðferðinni sem er í þessari 

rannsókn, lífsgæðavegið lífár. ICER er því rúmlega 9,2 milljónir fyrir hvert 

viðbótarlífár. Niðurstöður eru dregnar saman í töflu 12. 

 
Tafla 12: Niðurstöður rannsóknarinnar miðað við 12 mánaða meðferð 

 Nivolumab Pemetrexed Mismunur 
Heildarkostnaður  21.933.216 15.668.736 6.264.480 

QALY 1,417 0,738 0,679 
ICER   9.226.038 

  

Þessar niðurstöður miða við að hámarksmeðferðarlengd nivolumab sé 12 

mánuðir, verð lyfjanna sé án afsláttar og afvöxtun sé 3%. Hámarks meðferðartími 

á nivolumab er 24 mánuðir (N. I. f. H. a. C. Excellence, 2017). Í næmisgreiningu 

verður skoðað ICER ef meðferðarlengd er 24 mánuðir.  
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4.8 Næmisgreining  
Með næmisgreiningu er gildum fyrir mikilvæga breytu breytt og öllu öðru haldið 

föstu til að meta hvort að niðurstöður greiningarinnar eru næmar fyrir þeim 

forsendum sem gefnar eru í greiningunni. 

 

4.8.1 Næmisgreining á sjónarhorni rannsóknarinnar  
Í mörgum kostnaðargreiningum á lyfjum er sjónarhorn greiningarinnar 

heilbrigðiskerfið en ekki samfélagið. Ákveðið var að skoða heildarkostnað út frá 

sjónarhorni heilbrigðiskerfisins og því var allur óbeini kostnaðurinn tekinn út. Í 

töflu 13 má sjá kostnaðarmun meðferða eftir því út frá hvaða sjónarhorni er verið 

að horfa. Heildarkostnaður á mánuði minnkar um 36,3% að meðaltali á meðferð 

með nivolumab en 37,4% á meðferð með pemetrexed.  

 
Tafla 13: Næmisgreining á sjónarhorni rannsóknarinnar 

 Heildarkostnaður 
á mánuði    

Mismunur % 

Nivolumab – samfélag  
Nivolumab – heilbrigðiskerfið 

1.827.768 
1.164.459 

663.309 36,3 

Pemetrexed – samfélag  
Pemetrexed – heilbrigðiskerfið 

1.305.728 
817.355 

488.373 37,4 

 

Umfram kostnaður fyrir hvern sjúkling á meðferð með nivolumab á mánuði út frá 

sjónarhorni heilbrigðiskerfisins er 347.104 krónur sem er töluvert lægri upphæð 

en ef horft er út frá sjónarhorni samfélagsins. Ef sjúklingar sem fengu lyfjameðferð 

með pemetrexed myndu fá lyfjameðferð með nivolumab væri umframkostnaður 

154.114.176 krónur á ári, sem er töluvert lægri upphæð en ef horft er út frá 

sjónarhorni samfélagsins eða 77.671.584 krónum lægri.  

Niðurstöður rannsóknarinnar eru næmar fyrir mismunandi sjónarhorni.  

Í töflu 14 má sjá ICER ef sjónarhorn er út frá heilbrigðiskerfinu, miðað við að 

einstaklingur sé á eins árs meðferð, þá er ICER 6.134.385 en rúmlega 11,5 

milljónir ef miðað er við að meðferðarlengd sé 24 mánuðir.  
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Tafla 14: Næmisgreining á ICER ef sjónarhorn rannsóknarinnar er heilbrigðiskerfið 

 Nivolumab Pemetrexed Mismunur 
Heildarkostnaður  13.973.508 9.808.260 4.165.248 

QALY 1,417 0,738 0,679 
ICER   6.134.385 

 
4.8.2 Næmisgreining á afvöxtunarprósentu   
Eins og áður hefur komið fram var notað 3% afvöxtunarprósenta í þessari 

rannsókn. Í töflu 15 má sjá heildarkostnað á mánuði eftir mismunandi 

afvöxtunarprósentum. Mismunur á heildarkostnaði á meðferð með nivolumab er 

rúmlega 90 þúsund, milli þess að hafa enga afvöxtun og að hafa 10% afvöxtun. 

Þessar niðurstöður benda til þess að val á afvöxtunarprósentu hafi ekki áhrif í 

þessari rannsókn en líklega væri munurinn meiri ef að rannsóknin næði yfir lengra 

tímabil.  

 
Tafla 15: Næmisgreining á afvöxtunarprósentu, meðalkostnaður sjúklings á mánuði 
 0% 1% 3% 5% 10% 
Nivolumab 1.856.882 1.847.012 1.827.768 1.809.154 1.765.732 

Pemetrexed 1.330.805 1.328.558 1.324.030 1.319.845 1.309.521 

Carboplatín/ 
pemetrexed 

1.296.408 1.293.329 1.287.308 1.282.463 1.267.560 

 

4.8.3 Næmisgreining á meðferðarlengd  
Í rannsókninni var ICER reiknað miðað við að meðferðarlengd væri 12 mánuðir. 

Á Íslandi er hámarks meðferðarlengd með nivolumab 24 mánuðir (Ö. 

Gunnarsson, munnleg heimild, 15.04.2018). Í töflu 16 má sjá ICER miðað við 

24 mánaða meðferð. Þessar niðurstöður benda til þess að meðferðarlengd hafi 

áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar.  
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Tafla 16: Næmisgreining á meðferðarlengd miðað við 24 mánaða meðferð, sjónarhorn 
samfélagið 

 Nivolumab Pemetrexed Mismunur 

Heildarkostnaður  43.866.432 31.337472 12.528.960 
QALY 1,417 0,738 0,679 
ICER   18.079.307 

 

4.8.4 Næmisgreining á lyfjaverði og skömmtum  
Lyfjagreiðslunefnd gefur út lyfjaverðskrá í hverjum mánuði fyrir öll lyf sem eru 

markaðsett á Íslandi á þeim tíma. Eins og áður hefur komið fram kaupir LSH oft 

lyfin með afslætti í kjölfar útboða. Í töflum 17 – 19 má sjá lyfjaverð á 40 og 100 mg 

nivolumab og 500 mg pemetrexed með mismunandi afslætti. Útboðsverð LSH 

eru trúnaðarmál og því er ekki hægt að greina frá hver afslátturinn er, en hægt er 

að segja að það sé á því bili sem næmisgreiningin nær til. Skammtar sjúklinga 

eru jafn mismunandi og þeir eru margir, því þurfa þeir mismikið af lyfi. Í sömu töflu 

er hægt að sjá lyfjakostnað eftir hversu mörg glös sjúklingar þurfa.  

 
 Tafla 17: Næmisgreining á lyfjaverði og skömmtum af 40 mg nivolumab 

 
 Tafla 18: Næmisgreining á lyfjaverði og skömmtum af 100 mg nivolumab 

 

  Lyfjaverð á 40 mg nivolumab með mismunandi afslætti    
Aflsáttur 40% 30% 20% 15% 10% 5% 0% 
Verð 40.893 47.709 54.524 57.932 61.340 64.747 68.155 
4 glös 163.572 190.836 218.096 231.728 245.360 258.988 272.620 
5 glös 204.465 238.545 272.620 289.660 306.700 323.735 340.775 
6 glös 245.358 286.254 327.144 347.592 368.040 388.482 408.930 
7 glös 286.251 333.963 381.668 405.524 429.380 453.229 477.085 
8 glös 327.144 381.672 436.192 463.456 490.720 517.976 545.240 

  Lyfjaverð á 100 mg nivolumab með mismunandi afslætti  
Afsláttur 40% 30% 20% 15% 10% 5% 0% 
Verð 102.024 119.028 136.032 144.534 153.036 161.538 170.040 
1 glas 102.024      119.028      136.032      144.534      153.036      161.538      170.040      
2 glös 204.048      238.056      272.064      289.068      306.072      323.076      340.080      
3 glös 306.072      357.084      408.096      433.602      459.108      484.614      510.120      
4 glös 408.096      476.112      544.128      578.136      612.144      646.152      680.160      
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 Tafla 19: Næmisgreining á lyfjaverði og skömmtum af 500 mg pemetrexed 

 
4.8.5  Næmisgreining á heildarkostnaði á 12- og 24 mánaða meðferð 
með pemetrexed og nivolumab miðað við að sjúklingur þurfi ekki að 
sækja þjónustu á bráðamóttöku eða leggjast inn á LSH 
Þar sem margir eru á meðferð lengur en í sex mánuði var ákveðið að prófa að 

reikna út kostnað á 12- og 24 mánaða meðferð miðað við að sjúklingur þurfi ekki 

að sækja þjónustu á bráðamóttöku eða leggjast inn á LSH. Sama aðferð var 

notuð og lýst er í kafla 3.4.9.1. Í töflu 20 má sjá heildarkostnað á 12- og 

24 mánaða meðferð miðað við að sjúklingur þurfi ekki að sækja þjónustu á 

bráðamóttöku eða leggjast inn á LSH. Miðað við þessar forsendur þá kostar 

12 mánaða meðferð með nivolumab 20.279.875 kr. samanborið við 15.686.629 

krónur á lyfjameðferð með pemetrexed. Út frá þessum niðurstöðum er dregin sú 

ályktun að meðferðarlengd hafi áhrif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Lyfjaverð á 500 mg pemetrexed með mismunandi afslætti  
Afsláttur 40% 30% 20% 15% 10% 5% 0% 
Verð 79.732 93.020 106.309 112.953 119.597 126.242 132.886 
1 glas 79.732 93.020 106.309 112.953 119.597 126.242 132.886 
2 glös 159.464 186.040 212.618 225.906 239.194 252.484 265.772 
3 glös 239.196 279.060 318.927 338.859 358.791 378.726 398.658 
4 glös 318.928 372.080 425.236 451.812 478.388 504.968 531.544 
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Tafla 20: Næmisgreining á heildarkostnaði á 12- og 24 mánaða meðferð með pemetrexed 
og nivolumab miðað við að sjúklingur þurfi ekki að sækja þjónustu á bráðamóttöku eða 
leggjast inn á LSH 

 Kostnaður  
12 mánaða 

meðferð 
nivolumab* 

Kostnaður   
24 mánaða 

meðferð 
nivolumab* 

Kostnaður  
12 mánaða 

meðferð með  
pemetrexed* 

Kostnaður 
24 mánaða 

meðferð með  
pemetrexed* 

Lyfjakostnaður 8.717.644 17.435.288 4.832.644 9.665.288 

Blöndunarkostnaður 109.564 219.128 75.852 151.704 

Göngudeildarkostnaður 391.742 783.484 309.270 618.540 

Dagdeildarkostnaður 1.100.008 2.200.016 761.544 1.523.088 

Rannsóknarkostnaður 273.738 273.738 273.738 273.738 

Óbeinn kostnaður 
Ferðakostnaður 

Samanlagt tap sjúklings, 
vinnuveitanda og íslenska 

ríkisins  

Launatap aðstandanda 

 

54.532 

 
8.737.692 

 

894.955 

 

109.064 

 
17.475.384 

 

1.789.910 

 

40.429 
 

8.737.692 

 

655.460 

 

80.858 
 

17.475.384 

 

1.310.920 

Heildarkostnaður 20.279.875 40.286.012 15.686.629 31.099.520 

Heildarkostnaður á 
mánuði  

1.689.990 1.678.584 1.307.219 1.295.813 

* Öll verð eru án VSK  

 
Ef ICER hlutfall er reiknað út fyrir 12 mánaða meðferð miðað við að sjúklingur 

þurfi ekki að sækja þjónustu á bráðamóttöku eða leggjast inn á LSH er það 

6.764.722 krónur, en 13.529.443 krónur fyrir 24 mánaða meðferð.  
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4.8.6 Áhrif aukinnar þyngdar á lyfjakostnað. 6-,12- og 24 mánaða 
meðferð með pemetrexed og nivolumab miðað við að sjúklingur 
þurfi ekki að sækja þjónustu á bráðamóttöku eða leggjast inn á LSH 
Það er ljóst að útreiknuð kjörþyngd Íslendinga er frekar lág miðað við 

raunveruleikann í dag. Ákveðið var að prófa að auka þyngd einstaklings í 80 kg 

og athuga hversu mikil áhrif sú viðbót hefði á heildarkostnað ef öllu öðru væri 

haldið föstu. Flestir einstaklingar sem voru í þýðinu fengu 240 mg af nivolumab 

en samkvæmt klínísku leiðbeiningunum er ráðlagður skammtur 3 mg/kg. 

Lyfjakostnaður með pemetrexed breytist ekki þar sem einungis er notast við 

500 mg glös á LSH og ekki er hægt að geyma afganga milli daga og afgöngum 

fargað. Vegna þessa skiptir ekki máli hvort einstaklingur fái 800 mg eða 

1.000 mg, kostnaðurinn er sá sami.  

Í töflu 21 má m.a. sjá lyfjakostnað á sex og tólf mánaða meðferð með 

nivolumab, þar sem skammti á nivolumab er breytt. Með því að auka skammt úr 

197 mg í 240 mg eykst heildarkostnaður á mánuði úr 1.689.990 krónur í 

1.848.558 krónur eða um 158.568 krónur á mánuði ef miðað er við að 

meðferðarlengd sé 12  mánuðir. Næmisgreiningar sýna áhrif hækkaðs 

lyfjakostnaðar vegna aukinnar þyngdar. Þessi næmisgreining gefur til kynna að 

lyfjakostnaður sé vanmetinn ef að reiknað er út frá meðalhæð og meðal 

líkamsstuðli Íslendinga. Ef miðað er við raunverulega skammta sjúklinga í þessari 

rannsókn eru þessir hærri skammtar nær þeim.  

Í töflu 21 má einnig sjá verðmismun á lyfjameðferð með nivolumab og 

pemetrexed á mánuði. Verðmismunur er mismunandi eftir lengd og skammti 

meðferða en hann er frá 382.771 – 541.339 krónur eða frá 22,4% - 30,0%.  
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Tafla 21: Næmisgreining á þyngd sjúklinga 

 Heildarkostnaður 
á mánuði 

Mismunur % 

Sex mánaða meðferð 
Nivolumab (197 mg) 

Pemetrexed (1000 mg) 

 
1.715.150 
1.331.250 

 
383.900 

 
22,4 

Sex mánaða meðferð 
Breyttur styrkur á nivolumab 

Nivolumab (240 mg) 
Pemetrexed (1000 mg) 

 
 

1.873.719 
1.331.250 

 
 

542.469 

 
 

30,0 

12 mánaða meðferð  
Nivolumab (197 mg) 

Pemetrexed (1000 mg) 

 
1.689.990 
1.307.219 

 
382.771 

 
22,6 

12 mánaða meðferð 
Breyttur styrkur á nivolumab 

Nivolumab (240 mg) 
Pemetrexed (1000 mg) 

 
 

1.848.558 
1.307.219 

 
 

541.339 

 
 

29,3 
 

24 mánaða meðferð 
Breyttur styrkur á nivolumab 

Nivolumab (197 mg) 
Pemetrexed (1000 mg) 

 
 

1.678.584 
1.295.823 

 
 

382.761 

 
 

22,8 

24 mánaða meðferð 
Breyttur styrkur á nivolumab 

Nivolumab (240 mg) 
Pemetrexed (1000 mg) 

 
 

1.769.974 
1.295.823 

 
 

474.151 

 
 

26,8% 

* Öll verð eru án VSK  
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5. UMRÆÐUR 
 
Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort það væri kostnaðarhagkvæmt fyrir 

samfélagið að taka lyfið nivolumab í notkun sem annarrar línu meðferð við langt 

gengnu kirtilmyndandi NSCLC samanborið við hefðbundna krabbameinsl-

yfjameðferð með pemetrexed. Þýði rannsóknarinnar innihélt sjúklinga sem fengu 

annað hvort lyfjameðferð með nivolumab eða pemetrexed í annarrar línu meðferð 

við langt gengnu NSCLC kirtilmyndandi lungnakrabbameini frá ágúst 2015 – 20. 

mars 2018. Aflað var upplýsinga um meðferðarleiðir sjúklinga í sjúkrasögu þeirra 

eins og lýst er í ákvörðunartréi (mynd 6) og var kostnaður fyrir hvern sjúkling 

reiknaður. Takmarkandi þáttur þessarar rannsóknar er m.a. að nytjaeiningarnar 

voru fengnar úr erlendum rannsóknum. Hinsvegar er mjög líklegt að líðan 

sjúklinga með langt gengið NSCLC krabbamein sé svipuð og sjúklinga með sama 

sjúkdóm á Norðurlöndunum. Aðrir takmarkandi þættir eru hversu lítið þýðið var, 

að notaður var meðalkostnaður og önnur nálgun sem kom fram í forsendu kafla 

rannsóknarinnar.  

 

5.1 Túlkun niðurstaðna og samanburðir við aðrar rannsóknir  
5.1.1 Reykingar  
Rannsóknir sýna að yfir 90% tilfella lungnakrabbameina megi rekja til reykinga. Í 

þessari rannsókn voru fimmtíu sjúklingar af fimmtíu og fjórum eða 93%, sem 

reyktu eða höfðu reykt við greiningu.  

 

5.1.2 Meðferðarlengd   
Meðferðarlengd sjúklinga sem fengu meðferð með nivolumab var að meðaltali 

um sjö mánuðir, að meðaltali þrír mánuðir í meðferð með pemetrexed og fjórir 

mánuður í tvílyfjameðferð með carboplatín og pemetrexed. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að sjúklingar sem fá meðferð með nivolumab séu 

lengur í meðferð en þeir sem fá meðferð með pemetrexed eða rúmlega þremur 

og hálfum mánuði lengur að meðaltali.  
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5.1.3 Núverandi staða þýðis  
Tuttugasta mars 2018, voru tíu sjúklingar af fimmtíu og fjórum enn á meðferð með 

nivolumab eða pemetrexed eða 18,5%. Átta af þessum tíu sjúklingum voru á 

meðferð með nivolumab eða 47% af þýðinu sem fékk þá lyfjameðferð en hinir 

tveir voru á meðferð með pemetrexed eða 8% af þeim sem fengu lyfjameðferð 

með því. Þrjátíu og fjórir sjúklingar voru látnir og tíu sjúklingar voru á lyfjameðferð 

með öðru lyfi eða með stöðugan sjúkdóm í reglubundnu eftirliti.  

 

5.1.4 Bráðamóttaka og innlagnardagar  
Sjúklingar á meðferð með nivolumab fóru sjaldnar á bráðamóttöku og lágu færri 

daga inn á spítala samanborið við sjúklinga á meðferð með pemetrexed.  

Sjúklingar sem fengu tvílyfjameðferð með carboplatín og pemetrexed leituðu oftar 

á bráðamóttöku og lágu fleiri daga inni á meðaltali samanborið við sjúklinga sem 

fengu meðferð með nivolumab og einlyfjameðferð með pemetrexed. Því er dregin 

sú ályktun að sjúklingum líði verr á þeirri meðferð.  

 

5.1.5 Kostnaður  
Þegar meðalkostnaður á mánuði er skoðaður þá er lyfjameðferð með nivolumab 

kostnaðarsömust eða 1.856.882 krónur á mánuði, næst á eftir kemur ein-

lyfjameðferð með pemetrexed sem kostar 1.330.805 og loks tvílyfjameðferð með 

carboplatín + pemetrexed en hún kostar 1.296.408 krónur á mánuði.  

Dreifing kostnaðar var mjög misjöfn milli meðferða. Í meðferð með 

nivolumab var lyfjakostnaður mestur (50%), þar á eftir kom óbeinn kostnaður 

(36%) og dagdeildarkostnaður var þriðji stærsti kostnaðurinn (5%). Í meðferð 

með pemetrexed var óbeinn kostnaður mestur (43%), lyfjakostnaður næst mestur 

(30%) og innlagnarkostnaður var númer þrjú (13%). Dreifing kostnaðar í meðferð 

með carboplatín og pemetrexed var jafnari. Mesti kostnaðurinn var óbeinn 

kostnaður (32%), annar stærsti kostnaðurinn var lyfjakostnaður (30%) og 

innlagnarkostnaður var þriðji stærsti kostnaðurinn (26%).  
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Út frá þessum niðurstöðum má álykta að þó að lyfjakostnaður sé hár, þá er 

hugsanlega hægt að spara peninga annarsstaðar innan heilbrigðiskerfisins með 

upptöku kostnaðarsamari lyfja t.d. með færri innlagnardögum. Það er mikilvægt 

að horfa á alla þætti þegar kostnaður og ávinningur hverjar meðferðar er 

skoðaður.  

 

5.1.6  Kostnaðarvirknihlutfall (ICER)  
Við upptöku nýrra lyfja tekur Lyfjagreiðslunefnd fyrst og fremst mið af því hvort 

að kostnaðarsöm lyf séu komin í notkun á öðrum Norðurlöndum en það hefur 

einnig verið horft til NICE í Bretlandi. Almennt greiðsluviðmið NICE fyrir hvert 

lífsgæðavegið lífár er 30.000 pund eða rúmlega 4 milljónir króna. Kostnaðar-

viðmið í Svíþjóð eru ekki opinber, en í öðrum kostnaðargreiningum hefur verið 

miðað við 55.000 evrur eða 6.847.500 krónur, miðað við gengi fyrsta september 

2017. Notast verður við það kostnaðarviðmið til samanburðar ásamt 

kostnaðarviðmiðum annarra landa (M. Ulfsdotter, L. Lindberg og A. Månsdotter, 

2015). Samkvæmt TLV byggist ákvarðanataka bæði á því hvort upptaka nýrra 

lyfja sé kostnaðarhagkvæm og á mannúðarsjónarmiðum.  

Eins og áður hefur komið fram miðar WHO við landsframleiðslu á mann 

þegar kemur að því að meta hvort íhlutun sé kostnaðarhagkvæm. Miðað er við 

að kostnaðarvirknin sé hagkvæm ef hún er einu sinni til þrisvar sinnum 

landsframleiðsla á mann. Miðað við viðmiðunargengi og landsframleiðslu á 

Íslandi fyrsta september 2017 var landsframleiðsla á mann tæplega 8 milljónir 

króna og þreföld landframleiðsla var nálægt 24 milljónum. 

Kostnaðarvirknihlutfall (ICER) í þessari rannsókn reynist vera um 

9,2 milljónir á ári ef miðað er við meðferð í 12 mánuði og fellur því hvorki undir 

kostnaðarviðmið NICE né Svíþjóðar, en reynist vera innan marka WHO. Á mynd 

20 má sjá hversu mikið kostnaðarvirknihlutfallið (ICER) þyrfti að lækka til það 

myndi teljast kostnaðarhagkvæmt skv. kostnaðarviðmiðum NICE, Svíþjóðar og 

neðri mörk WHO sem er landsframleiðsla á mann. ICER hlutfallið þyrfti að lækka 

um rúmlega sextíu prósent til að teljast kostnaðarhagkvæmt skv. viðmiðum NICE, 

30% skv. viðmiðum í Svíþjóð og 15% skv. neðri mörkum WHO. 
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Mynd 20: ICER rannsóknarinnar með mismikilli lækkun samanborið við kostnaðarviðmið 
NICE, Svíþjóðar og WHO 

 
Margar kostnaðargreiningar á lyfjum eru gerðar út frá sjónarhorni 

heilbrigðiskerfisins. Sem þýðir að ekki er tekið tillit til óbeins kostnaðar. Í þessari 

rannsókn var óbeinn kostnaður rúmlega fjörutíu prósent af heildarkostnaði og því 

hefur hann áhrif á kostnaðarvirkni rannsóknarinnar. Þegar ICER er reiknað út frá 

sjónarhorni heilbrigðiskerfisins lækkar hlutfallið úr 9,2 milljónum í 6,1 milljón. Á 

mynd 21 má sjá hversu mikið ICER þyrfti að lækka til það myndi teljast 

kostnaðarhagkvæmt skv. kostnaðarviðmiðum NICE, Svíþjóðar og neðri mörkum 

WHO. Nivolumab væri kostnaðarhagkvæmt samkvæmt kostnaðarviðmiðum 

Svíþjóðar og WHO með engum afslætti út frá sjónarhorni heilbrigðiskerfisins, en 

ICER þyrfti að lækka um rúmlega 40% til að teljast kostnaðarhagkvæmt skv. 

viðmiðum NICE.  
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Mynd 21: ICER ef sjónarhorn rannsóknarinnar væri heilbrigðiskerfið með mismikilli 
lækkun samanborið við kostnaðarviðmið NICE, Svíþjóðar og WHO 

 
Í annarri næmisgreiningu var skoðað hvert ICER hlutfallið væri ef að sjúklingar 

þyrftu ekki að sækja þjónustu á bráðamóttöku eða leggjast inn á LSH. Þá væri 

ICER hlutfall rannsóknarinnar rúmlega 6,8 milljónir króna. Nivolumab myndi 

teljast kostnaðarhagkvæmt samkvæmt kostnaðarviðmiðum í Svíþjóð og WHO en 

ekki skv. NICE.  

 

5.1.7 Niðurstöður þessarar rannsóknar samanborið við niðurstöður 
úr sænskri rannsókn 
Lífsgæðavegin lífár (QALY) í þessari rannsókn voru fengin úr sænskri skýrslu 

eins og áður hefur komið fram. Í þeirri rannsókn var reiknað með lyfjakostnaði og 

öðrum sjúkrahúskostnaði en ekki er tekið fram hvað félli undir þann kostnað. 

Óbeinn kostnaður og annar beinn kostnaður var ekki tekinn með.  

Stigvaxandi kostnaðarhlutfall (ICER) í sænsku rannsókninni var 5.047.506 krónur 

ef að hámarks meðferðarlengd var 22.5 mánuðir en ef meðferð var haldið áfram 

á meðan klínískur ávinningur fékkst var ICER hlutfallið 10.906.502 krónur.  

ICER hlutfall þessarar rannsóknar miðað við 12 mánaða meðferð er 

rúmlega 9,2 milljónir en 18 milljónir ef að meðferðarlengd er 24 mánuðir. Út frá 

sjónarhorni heilbrigðiskerfisins reynist ICER hlutfallið vera 6,1 milljón miðað við 

12 mánaða meðferð en 11,5 milljónir ef miðað er við 24 mánaða meðferð. Af 

þessu má draga ályktun að lyfjameðferð á Íslandi sé kostnaðarsamari heldur en 

í Svíþjóð.  
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5.1.8 Lyfjakostnaður   
Lyfjakostnaður á meðferð með pemetrexed væri lægri ef notuð væri bæði 500 mg 

glös og 100 mg glös en ekki einungis 500 mg glös, þá færi minna af lyfjum til 

spillis og lyfjakostnaður myndi lækka fyrir vikið. LSH byrjaði að nota samheitalyf 

við pemetrexed fyrsta apríl 2018 sem er ódýrara heldur en lyfið sem hefur verið 

notað hingað til, einnig er meiri afsláttur af samheitalyfinu (F. M. Viðarsson, 

munnleg heimild, 10.04.2018). Þetta leiðir til þess að lyfjakostnaður á meðferð 

með pemetrexed mun lækka í náinni framtíð. Það verður til þess að ICER 

hlutfallið hækkar og þar af leiðandi mun það draga úr kostnaðarhagkvæmni 

nivolumab.  

 

5.2. Kostir og takmarkanir  
Helsti styrkleiki rannsóknarinnar er að fengnar voru nákvæmar upplýsingar úr 

sjúkraskrám sjúklinga.  

Samkvæmt rannsóknunum sem notkun nivolumab byggir á er meðferð 

stöðvuð eftir 22,5 mánuði. Á Íslandi er þessu fylgt, þ.e.a.s. lyfjameðferð er 

stöðvuð eftir tvö ár og í kjölfarið fer einstaklingur í eftirlit hjá lækni. Með því að 

hafa þessa takmörkunum er auðvelt að reikna út hver heildarkostnaður á meðferð 

með nivolumab er, sem er ólíkt öðrum kostnaðarsömum lyfjum. Nivolumab er nýtt 

lyf sem búið er að vera í notkun í stuttan tíma hér á landi og ekki komin næg 

reynsla af lyfinu til að segja til um hversu lengi sjúklingar lifa samanborið við önnur 

lyf.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til að nivolumab geti lengt líf, 

fækkað komum á bráðamóttöku og innlagnardögum miðað við krabbameins-

lyfjameðferð með pemetrexed. Því er dregin sú ályktun að upptaka nivolumab í 

annarrar línu meðferð við langt gengnu NSCLC lungnakrabbameini hafi verið rétt 

ákvörðun, þó svo að kostnaður sé hár.  

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar hérlendis um upptöku nýrra lyfja. Íslensk 

stjórnvöld taka mið af því hvort lyfin séu komin í notkun á Norðurlöndunum. Helsti 

gallinn við það er að kostnaður í heilbrigðisþjónustu er mismunandi milli landa og 

afsláttarkjör eru ekki þau sömu.  
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Kostur þess að gera kostnaðargreiningu og setja kostnaðarviðmið hér á landi er 

að það er hægt að meta hvort að inngrip séu að skila nógu miklum ávinningi 

miðað við kostnað. Það getur orðið til þess að lyfjaframleiðendur gefi afslátt af 

lyfjum vegna þess að yfirvöld lands neita að taka upp lyf á því verði sem býðst 

vegna þess að það er ekki nógu kostnaðarhagkvæmt miðað við kostnaðarviðmið 

landsins. Nauðsynlegt er að gera allt sem hægt er til þess að reyna að lækka 

kostnað á þessum nýju kostnaðarsömu lyfjum.  

Í þessari rannsókn var einungis lagt mat á kostnað og ávinning 

ónæmislyfjameðferðar með nivolumab við langt gengnu NSCLC lungna-

krabbameini en ónæmismeðferð er í hraðri þróun. Því er mikilvægt að meta 

kostnað og ávinning lyfja reglulega til að finna besta og hagkvæmasta kostinn.  
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6. ÁLYKTANIR 
 
Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að sjúklingar sem fá meðferð með 

nivolumab séu lengur á meðferð en þeir sem fá meðferð með pemetrexed eða 

rúmlega þremur og hálfum mánuði lengur að meðaltali. Sjúklingar á nivolumab 

þurftu sjaldnar að sækja þjónustu á bráðamóttöku og lágu sjaldnar inni að 

meðaltali samanborið við sjúklinga á meðferð með pemetrexed.  

Heildarkostnaður á meðferð með nivolumab var töluvert hærri en á 

meðferð með pemetrexed. Lyfjakostnaður við meðferð með nivolumab var 50% 

af heildarkostnaði meðferðar en hann var 30% á meðferð með pemetrexed. Því 

er mikilvægt að horfa á alla þætti þegar skoðaður er kostnaður og ávinningur á 

hverri meðferð fyrir sig.  

Kostnaðarvirknihlutfall rannsóknarinnar (ICER) sem gerð var út frá 

sjónarhorni samfélagsins reyndist vera 9,2 milljónir á ári þegar miðað er við árs 

meðferð. Það er ekki kostnaðarhagkvæmt samkvæmt kostnaðarviðmiðum í 

Svíþjóð og Bretlandi en innan kostnaðarviðmiða WHO. 

Margar kostnaðargreiningar á lyfjum eru gerðar út frá sjónarhorni 

heilbrigðiskerfisins. Kostnaðarvirknihlutfall rannsóknarinnar út frá sjónarhorni 

heilbrigðiskerfisins er 6,1 milljón á ári sem er kostnaðarhagkvæmt samkvæmt 

kostnaðarviðmiðum í Svíþjóð en ekki Bretlands.  
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7. ÞAKKARORÐ 
 
Ég vil byrja á þakka öllum þeim sem komu að framkvæmd þessarar rannsóknar 

á einn eða annan hátt.  

 Sérstakar þakkir fá þá leiðbeinendur mínir Ásta Friðriksdóttir og Hulda 
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