
 

 

 

 

Viðskiptadeild 

 

Kostnaður vegna hryggiktar árið 2009 

 

Birgir Óli Sigmundsson 

  

 

 

 

Lokaverkefni til M.Sc. prófs 

Alþjóða fjármál og bankastarfsemi 

Leiðbeinandi: Kári Joensen, aðjúnkt 

Vor 2010 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Þá voru hreyfingarnar eins og gömul kerling eða ólétt kona að 

stíga upp á stól, ég var að missa kraft í fótunum, stigar voru 

erfiðir og allar hreyfingar sársaukafullar. Ég var með þeim fyrri 

sem fengu Remicade og þá breyttist allt."  

Kristján Þór Hlöðversson, viðtal í Morgunblaðinu 25 febrúar 2007 

 

 



Staðfesting lokaverkefnis til M.Sc. gráðu í Alþjóðafjármálum og bankastarfsemi 

 

 
 
 

Lokaverkefnið :  

 

Kostnaður vegna hryggiktar árið 2009 

________________________________________________________________

__ 
 

 

 
 

Birgir Óli Sigmundsson 

(110480-4669) 
____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

hefur verið metið og varið á málsvörn frammi fyrir dómnefnd þriggja dómnefndarmanna 

samkvæmt reglum og kröfum Háskólans á Bifröst 

 

 

 

og hefur hlotið lokaeinkunnina : _______________ . 
 

 

 

 

 

Bifröst hinn _____________ dag _________________ mánaðar, á því herrans ári ___________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Rektor 



Háskólinn á Bifröst 

Vormisseri 2010 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnaður vegna hryggiktar árið 2009 

 

 

 

 

 

Lokaritgerð til M.Sc. prófs  

í viðskiptafræði 

 

Birgir Óli Sigmundsson  



Efnisyfirlit 

Töfluskrá ............................................................................................................................................. I 

Myndaskrá .......................................................................................................................................... I 

Abstract ..............................................................................................................................................II 

Útdráttur ...........................................................................................................................................III 

Formáli ............................................................................................................................................. IV 

1. Inngangur....................................................................................................................................1 

2. Hagfræðilegur bakgrunnur ..........................................................................................................3 

2.1. Fórnarkostnaður ..................................................................................................................3 

2.2. Heilsuhagfræði ....................................................................................................................4 

2.3. Hagrannsóknir í heilsuhagfræði ...........................................................................................5 

3. Gigtarsjúkdómar ....................................................................................................................... 11 

3.1. Hryggikt ............................................................................................................................. 12 

3.1.1. Afleiðingar sjúkdómsins ............................................................................................. 13 

3.1.2. Algengi sjúkdómsins ................................................................................................... 13 

3.2. Meðferðir við hryggikt ....................................................................................................... 14 

3.2.1. Bólgueyðandi lyfjameðferðir ...................................................................................... 14 

3.2.2. Ónæmisbælandi lyfjameðferðir .................................................................................. 15 

3.2.3. Líftæknilegar lyfjameðferðir ....................................................................................... 15 

3.2.4. Aðrar meðferðir við sjúkdómnum .............................................................................. 18 

3.3. Mælikvarðar fyrir hryggikt ................................................................................................. 19 

3.3.1. BASDAI ...................................................................................................................... 19 

3.3.2. BASFI ......................................................................................................................... 19 

3.3.3. HAQ ........................................................................................................................... 20 

3.3.4. EQ-5d ........................................................................................................................ 20 

4. Kostnaður vegna sjúkdóma ....................................................................................................... 22 

4.1. Ytri áhrif framleiðslu og neyslu .......................................................................................... 25 

5. Þátttaka hins opinbera í rekstri heilbrigðiskerfisins .................................................................... 28 

5.1. Þjóðfélagslegur kostnaður vegna gigtarsjúkdóma .............................................................. 29 

5.2. Greining á kostnaði vegna hryggiktar ................................................................................. 30 

6. Tilgangur rannsóknar ................................................................................................................ 32 

7. Aðferðafræði............................................................................................................................. 33 

7.1. Rannsóknarsnið ................................................................................................................. 33 

7.2. Þátttakendur ..................................................................................................................... 33 



7.3. Aðferðir við mælingar ........................................................................................................ 34 

7.3.1. Almennur spurningalisti ............................................................................................. 34 

7.3.2. ICEBIO gagnagrunnurinn ............................................................................................ 34 

7.4. Gagnaöflun ........................................................................................................................ 35 

7.5. Úrvinnsla gagna ................................................................................................................. 35 

8. Úrvinnsla á spurningalistum ...................................................................................................... 36 

8.1. Nytjar ................................................................................................................................ 41 

8.2. Kostnaðargreining ............................................................................................................. 41 

8.2.1. Beinn kostnaður ......................................................................................................... 41 

8.2.1.1. Kostnaður vegna dagdeildar ............................................................................... 42 

8.2.1.2. Kostnaður vegna göngudeildar ........................................................................... 42 

8.2.1.1. Kostnaður vegna legudeildar .............................................................................. 43 

8.2.1.2. Notkun á annarri heilbrigðisþjónustu ................................................................. 44 

8.2.1.3. Lyfjakostnaður ................................................................................................... 45 

8.2.1.4. Greiðslur vegna örorku ....................................................................................... 46 

8.2.2. Annar beinn kostnaður .............................................................................................. 46 

8.2.2.1. Fjárútlát sjúklinga vegna sjúkdómsins ................................................................. 47 

8.2.3. Óbeinn kostnaður ...................................................................................................... 48 

8.2.3.1. Ótímabær starfslok ............................................................................................ 48 

8.2.3.2. Veikindafjarvistir ................................................................................................ 48 

8.2.3.3. Skert vinnufærni................................................................................................. 49 

9. Niðurstöður .............................................................................................................................. 50 

9.1. Næmisgreining .................................................................................................................. 52 

10. Umræða ................................................................................................................................ 53 

11. Lokaorð ................................................................................................................................. 59 

12. Heimildaskrá ......................................................................................................................... 60 

 

 



I 
 

 

Töfluskrá 

Tafla 1: Hlutfall hvers kostnaðarliðar fyrir sig af heildarkostnaði ........................................................ 30 

Tafla 2: Skipting beina kostnaðarins .................................................................................................. 30 

Tafla 3: Lýðfræðilegar breytur sjúklinga ............................................................................................ 36 

Tafla 4: Sjúklingar flokkaðir eftir líkamlegri fötlun vegna sjúkdómsins (BASFI) ................................... 37 

Tafla 5: Sjúklingar flokkaðir eftir virkni sjúkdóms (BASDAI) ................................................................ 37 

Tafla 6: Meðalnotkun á ári í sjúkraþjálfun ......................................................................................... 38 

Tafla 7: Lyfjanotkun sjúklinganna ...................................................................................................... 38 

Tafla 8: Veikindadagar samanburði við  BASDAI og BASFI áður en lyfjameðferð hófst ........................ 40 

Tafla 9: Veikindadagar í samanburði við BASDAI og BASFI eftir að lyfjameðferð hófst ........................ 41 

Tafla 10: Meðal komukostnaður á dagdeild gigtar B7 ........................................................................ 42 

Tafla 11: Meðal-komukostnaður á göngudeild gigtar (B7) árið 2009 .................................................. 43 

Tafla 12: Meðalkostnaður á dag á legudeild lyflækningadeildar ......................................................... 43 

Tafla 13: Meðal komu-kostnaður á bráðadeild (styttri koma) árið 2009 ............................................. 44 

Tafla 14: Lyf hryggiktarsjúklinga og meðalverð  á töflu árið 2009 í íslenskum krónum ........................ 45 

Tafla 15: Meðalkostnaður á hryggiktarsjúkling árið 2009 ................................................................... 50 

Tafla 16: Hlutfallsleg skipting beina  kostnaðarins ............................................................................. 51 

Tafla 17: Hlutfallsleg skipting óbeina  kostnaðarins ........................................................................... 51 

Tafla 18: Meðalkostnaður samanborið við BASDAI og BASFI .............................................................. 51 

Tafla 19: Samanburður á kostnaðarstrúktúr sjúkdómsins .................................................................. 54 

Tafla 20: Samanburður á lýðfræðilegum þáttum sjúklinga ................................................................. 54 

 

Myndaskrá 

Mynd 1: Hugmyndin að baki QALY ......................................................................................................8 

Mynd 2: Flokkun gigtarsjúkdóma ...................................................................................................... 11 

Mynd 3: Hryggiktarsjúklingur fyrir og eftir skurðaðgerð .................................................................... 14 

Mynd 4: Áhrif ónæmisbælingar á sjúklinga ........................................................................................ 15 

Mynd 6: Remicade sameindin ........................................................................................................... 17 

Mynd 5: Virkni Remicade .................................................................................................................. 17 

Mynd 7: Skipting kostnaðar vegna inngripa í heilbrigðiskerfinu ......................................................... 22 

Mynd 8: Skipting kostnaðar og ávinnings við inngrip í heilbrigðiskerfinu ........................................... 25 

Mynd 9: Útgjöld til heilbrigðismála.................................................................................................... 28 

Mynd 10: Lyfjakostnaður hins opinbera ............................................................................................ 29 

Mynd 11: Heimsóknir sjúklinga til gigtarlæknis .................................................................................. 42 

Mynd 12: Nytjaskor flokkað niður eftir BASDAI og BASFI skori ........................................................... 55 

Mynd 13: Meðalkostnaður á sjúkling miðað við breytilegt BASFI skor................................................ 56 

Mynd 14: Meðalkostnaður á sjúkling miðað við breytilegt BASDAI skor ............................................. 56 

Mynd 15: Samanburður á heildarkostnaði miðað við mismunandi BASFI og BASDAI .......................... 57 

  

file:///E:/Ritgerð%2016.04.10.docx%23_Toc259367676
file:///H:/Ms%20ritgerð/Skýrslan/Ritgerð%2018.04.10.docx%23_Toc259371041
file:///H:/Ms%20ritgerð/Skýrslan/Ritgerð%2018.04.10.docx%23_Toc259371042
file:///H:/Ms%20ritgerð/Skýrslan/Ritgerð%2018.04.10.docx%23_Toc259371045
file:///H:/Ms%20ritgerð/Skýrslan/Ritgerð%2018.04.10.docx%23_Toc259371046
file:///H:/Ms%20ritgerð/Skýrslan/Ritgerð%2018.04.10.docx%23_Toc259371047


II 
 

Abstract 

Background: Ankylosing Spondylitis (AS) is a chronic inflammatory disease which incurs a 

physical disability and a patient´s reduced quality of life, if not provided with treatment. 

Around the last turn of the century a new medicine was introduced so called biotechnology-

medicine (Infliximab), which has transformed the lives of patients with AS. The drawback of 

this new medicine is that it is very expensive but the advantage is that it brings improved 

quality of life for the patients. Furthermore, the patients can in some occurrences work, 

which otherwise would be difficult, if not impossible because of the symptoms caused by the 

disease. This project´s objective is to evaluate the burden of disease in 2009. Furthermore, 

the project´s objective is to examine how the cost is divided between direct and indirect 

costs. 

Methods: Patients being treated with Inflximab, were posed with questionnaires in the 

Landsspítali University Hospital. The questionnaires involved questions regarding direct and 

other direct costs on account of the disease. Furthermore the patients were asked about 

participation in the labor market, educational level and other similar factors. Functional and 

physical disabilities resulting from the disease were evaluated by the BASDAI and BASFI 

questionnaires and utility was evaluated by the EQ-5d questionnaire. Descriptive statistics 

were used to evaluate costs and utility for the group of patients, along with evaluating how 

the cost develops with regard to the functionality/activity of the disease. 

Results: The patients ‘ mean age was 44,5 years and mean disease duration was 8,5 years. 

73,8% of the patients were male and 72,9% og the patients were working. The mean BASDAI 

score was 29,9 and BASFI 16,2. Average cost per year was estimated around 4,4 million ISK 

(St.Dev.1,5 million ISK). Direct costs accounted for 78,1% of the total costs and indirect cost 

21,9%. The cost increased considerably with decreasing physical function and disease 

activity. Expected increase of costs by 1 level increase of BASFI was roughly 77.000 ISK. For 

comparison, the increase of costs by 1 level increase of BASFI was roughly 90.000 ISK for the 

entire group of patients. The mean utility was 0,86 (St.Dev. 0,23). On average, the utility 

decreased of 0,049 for one unit increase in BASFI.  
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Útdráttur 

Bakgrunnur: Hryggikt er gigtarsjúkdómur sem hefur í för með sér líkamlega fötlun og skert 

lífsgæði sjúklinga ef engin meðferð er veitt. Í kringum síðustu aldamót komu á markað ný lyf, 

svokölluð líftæknilyf sem hafa gjörbreytt lífi hryggiktarsjúklinga. Gallinn við þessi lyf er sá að 

þau eru mjög dýr en kosturinn á móti er að þau hafa í för með sér aukin lífsgæði sjúklinga 

sem og að í einhverjum tilfellum geta þeir stundað atvinnu sem væri annars erfitt ef ekki 

ómögulegt. Markmiðið með þessu verkefni er að leggja mat á kostnaðinn vegna hryggiktar 

hjá sjúklingum sem fengu Remicade líftæknilyfjameðferð árið 2009 á dagdeild gigtar á 

Landspítala Háskólasjúkrahúsi í Fossvogi. Jafnframt er það markmið með verkefninu að 

kanna hvernig kostnaðurinn skiptist í beinan og óbeinan kostnað.  

Aðferðir: Lagðir voru fyrir spurningalistar hjá hryggiktarsjúklingum sem fá Remicade á 

Landspítala Háskólasjúkrahúsi. Í spurningalistunum voru sjúklingar spurðir út í beinan og 

annan beinan kostnað vegna sjúkdómsins, jafnframt var spurt út í atvinnuþátttöku, nám og 

fleiri viðlíka þætti. Virkni og líkamleg fötlun vegna sjúkdómsins var metin með BASDAI og 

BASFI spurningalistunum og nytjar voru metnar með EQ-5d spurningalistanum. Lýsandi 

tölfræði var síðan notuð til þess að meta kostnað og nytjar fyrir sjúklingahópinn ásamt því að 

leggja mat á hvernig kostnaðurinn þróaðist með tilliti til virkni sjúkdómsins. 

Niðurstaða: Miðgildi aldurs hjá sjúklingunum var 44,5 ár og miðgildi líftíma sjúkdóms 8,5 ár. 

73,8% sjúklinganna voru karlmenn og 72,9% höfðu atvinnu. Miðgildis BASDAI var 29,9 og 

miðgildis BASFI var 16,2. Árlegur meðalkostnaður var áætlaður tæpar 4.389.361 kr. 

(staðalfrávik 1.574.749). Beinn kostnaður endurspeglaði 78,1% af heildarkostnaðinum en 

óbeini kostnaðurinn 21,9%. Kostnaðurinn vegna sjúkdómsins hækkar töluvert samfara 

aukningu á virkni- og líkamlegri fötlun vegna sjúkdómsins. Vænt kostnaðaraukning við 

aukningu á BASFI um 1 stig var rúmlega 77.000 kr. Til samanburðar þá var 

kostnaðaraukningin við aukningu á BASFI um eitt stig rúmlega 90.000. Miðgildi nytja EQ-5d 

var 0,86 (staðalfrávik 0,23). Að jafnaði lækkuðu nytjarnar um 0,049 fyrir einnar einingar 

aukningu á BASFI 

 

  



Háskólinn á Bifröst  Kostnaður vegna hryggiktar 2009 

IV 
 

Formáli 

Rannsókn þessi er meistaraverkefni í alþjóða fjármálum og bankastarfsemi og er metin til 30 

eininga. Leiðbeinandi er Kári Joensen, aðjúnkt við viðskiptadeild Háskólans á Bifröst. Vil ég 

þakka honum fyrir hans framlag til verkefnisins. Við vinnslu rannsóknarinnar veittu ýmsir 

aðilar upplýsingar og aðstoð, má þar nefna Arnór Víkingsson sérfræðilæknir við gigtardeild 

Landspítala Háskólasjúkrahús, Árni Jón Geirsson sérfræðilæknir við gigtardeild Landspítala 

Háskólasjúkrahús, Elínborg Stefánsdóttir umsjónarhjúkrunarfræðingur á dagdeild gigtar-

deildar og Anna María Ómarsdóttir sjúkraliði og starfsmaður ICEBIO gagnagrunnsins. 

Jafnframt veitti Árni Sverrir Hafsteinsson viðskiptafræðingur aðstoð við tölfræðilega 

úrvinnslu og Jón Freyr Jóhannsson aðstoð við uppsetningu á verkefninu. Eru þessum aðilum 

færðar bestu þakkir. Sérstakar þakkir fær Dr. Björn Guðbjörnsson sérfræðilæknir við 

gigtardeild Landspítala Háskólasjúkrahús og dósent við læknadeild Háskóla Íslands fyrir sitt 

framlag við gerð rannsóknarinnar. Veitti hann faglega aðstoð og góðar ábendingar. 

Foreldrum mínum Sigmundi Ámundasyni og Björgu Jónsdóttur ásamt unnustu minni Unni 

Alexöndru Sigurðardóttur þakka ég fyrir aðstoð við yfirlestur og hvatningu við gerð 

verkefnisins. 
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1. Inngangur 

Hryggikt er krónískur bólgusjúkdómur sem lýsir sér í verkjum, stífleika og skerðingu á 

hreyfigetu hryggjarins sem getur haft í för með sér líkamlega fötlun. Sjúkdómurinn er 

algengari hjá karlmönnum og benda rannsóknir til þess að munurinn sé allt að þrefaldur. 

Algengast er að þeir sem fái sjúkdóminn fari að finna fyrir einkennum snemma á þriðja tug 

ævinnar. Á árum áður voru meðferðarúrræði af fremur skornum skammti og voru þeir 

sjúklingar sem höfðu skæð einkenni dæmdir til þess að örkumlast og í mörgum tilfellum fara 

varanlega af vinnumarkaði. Það hafði í för með sér skert lífsgæði sjúklinga sem og 

kostnaðarauka í för með sér fyrir samfélagið allt. Hin seinni ár hefur þekking á myndun 

sjúkdómsins ásamt nýjum meðferðarúrræðum gjörbreytt lífi margra hryggiktarsjúklinga. Þó 

svo ekki hafi tekist að lækna sjúkdóminn er hægt að tempra sjúkdómseinkennin umtalsvert. 

Samhliða þessum bættu meðferðum aukast lífsgæði sjúklinganna og í mörgum tilfellum hafa 

lyfin orðið þess valdandi að sjúklingarnir geta haldið áfram atvinnu sinni sem annars væri 

örðugt. Þar sem sjúkdómurinn leggst í meira mæli á ungt fólk má leiða að því líkur að 

kostnaðurinn vegna hans geti orðið umtalsverður vegna þess hve mörg ár einstaklingarnir 

eiga eftir á vinnumarkaði. Sökum þess skiptir það miklu fyrir samfélagið út frá 

kostnaðarsjónarmiðum að vandað sé til verka við lækningu og meðferð á hryggikt. Rétt fyrir 

aldamótin 2000 komu á markað ný lyf sem hafði þá sérstöku eiginleika að vera búinn til með 

líftæknilegum aðferðum. Þessi lyf hafa gjörbreytt lífi margra gigtarsjúklinga, en rannsóknir 

hafa jafnframt leitt í ljós að þau eru mjög árangursrík í meðferð gegn hryggikt. Ekki er 

óalgengt að hryggiktarsjúklingar sem byrjað hafa á þessum líftæknilyfjum tali um „lífið fyrir 

lyfjameðferð og lífið eftir lyfjameðferð“. Lyfið hefur ekki einungis líkamlega góð áhrif heldur 

hafa rannsóknir einnig gefið til kynna að lyfið hafi einnig jákvæð andleg áhrif á sjúklingana. 

Jafnframt hafa rannsóknir sýnt að framleiðslugeta hjá hryggiktarsjúklingum hafi aukist eftir 

að meðferð með líftæknilyfjum hófst. Stór galli við þessar sértæku lyfmeðferðir er þó að þær 

kosta umtalsvert. En sé tekið tillit til fleiri þátta eins og færri veikindadaga, aukinna lífsgæða 

o.þ.h. er líklegt að kostnaðurinn lækki.  

Hin síðari ár hafa vestrænar þjóðir heimsins varið auknum hluta af tekjum sínum til 

heilbrigðismála. Kostnaðurinn hefur aukist mikið í þessum málaflokki og eru í dag gerðar 

kröfur um að ná fram sparnaði í heilbrigðisútgjöldum. Það hefur í för með sér að yfirvöld 
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horfa orðið í auknum mæli á hvernig fjármunum er ráðstafað á hagkvæman hátt. Erlendis 

hafa verið framkvæmdar ýmsar hagfræðilegar greiningar á þessum nýju 

gigtarlyfjameðferðum þar sem reynt er að reikna út ávinninginn að teknu tilliti til fleiri þátta 

en einungis beina kostnaðarins. Hér á landi hafa ekki verið framkvæmdar neinar ýtarlegar 

kostnaðargreiningar á gigtarsjúkdómum hér á landi.  

Markmiðið með þessu verkefni er að greina kostnað vegna hryggiktar árið 2009 

og að greina hvernig kostnaðurinn skiptist í beinan og óbeinan kostnað. 

Jafnframt verða nytjar sjúklinganna kannaðar með sérhæfðum spurningalista. 

Niðurstöður kostnaðargreiningarinnar gæti nýst heilbrigðisyfirvöldum við stefnumörkun og 

einnig til þess að meta hvort ávinningurinn sem hlýst af lyfjameðferðinni sé nægjanlega mikill 

til þess að réttlæta kostnaðinn. 
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2. Hagfræðilegur bakgrunnur 

Eitt af þeim grundvallaratriðum, sem hagfræðin fjallar um, er lögmál skortsins (e. scarcity) en 

með skortinum er verið að vísa til þess að auðlindir heimsins eru ekki óþrjótandi. Ef 

auðlindirnar væru óþrjótandi þyrfti ekki þá fræðagrein sem hagfræðin er. Hagfræðin í sinni 

einföldustu mynd fjallar um hvernig best er að ráðstafa takmörkuðum auðlindum á sem 

hagkvæmastan hátt. Dæmi um takmarkaðar auðlindir eru t.d. náttúruauðlindir (land, olía, 

vatn o.fl.), vinnuafl, fjármagn og þekking. (Hall & Lieberman, 2001). Það skiptir ekki máli 

hvort horft er á lögmál skortsins út frá einstaklingnum, fyrirtækinu eða heilli þjóð. 

Einstaklingurinn hefur ákveðna upphæð í launatekjur sem hann hefur til ráðstöfunar í 

hverjum mánuði. Launin verða að duga fyrir nauðsynlegum útgjöldum. Þess vegna þarf 

einstaklingurinn að ákveða hvernig neyslunni er ráðstafað. Fyrirtæki leita eftir að hámarka 

hagnað sinn, en þau þurfa að greiða fyrir aðföngin sem notuð eru til framleiðslunnar. Þess 

vegna þurfa fyrirtækin að áætlanir um hvað og hversu mikið á að framleiða. Sama á við þegar 

horft er á heilu hagkerfin, stjórnvöld vinna eftir fjárhagsáætlunum vegna þess að þau hafa 

takmörkuð fjárráð. Þess vegna þarf að leitast við að ráðstafa peningunum á sem 

hagkvæmastan hátt. (Hall & Lieberman, 2001). Til að mynda þegar bæta á menntakerfið, 

heilbrigðiskerfið eða vegakerfið o.s.frv. Hægt er að flokka hagfræðina niður í t.d. 

þróunarhagfræði, orkuhagfræði, umhverfishagfræði, byggingarhagfræði, heilsuhagfræði o.fl. 

Í öllum þessum greinum hagfræðinnar er leitast við að svara spurningum um hvernig 

takmörkuðu auðlindunum er ráðstafað á sem hagkvæmastan hátt.  

2.1. Fórnarkostnaður 

Þegar einstaklingur þarf að velja á milli tveggja eða fleiri valkosta velur hann þann valkost 

sem uppfyllir hans persónulegu þarfir best. Þegar fyrirtæki stendur frammi fyrir einhverjum 

valkostum er sá valkostur valinn sem skilar mestum ávinningi. Í stuttu máli má segja að 

einstaklingurinn og fyrirtækið velji þann möguleika sem hefur minni fórnarkostnað í för með 

sér. (Boardman, Greenberg, Vining, & Weimer, 2006)  

Fórnarkostnaður (e. opportunity cost) er hugtak sem skiptir miklu máli í allri umræðu sem 

snýr að ráðstöfun á takmörkuðum auðlindum. Algengt er að mesti styrinn standi um hvernig 

fjármagninu er ráðstafað, en einnig má nefna auðlindir eins og t.d. vinnuafl, hráefni, tími o.fl. 
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Þegar einstaklingur þarf að velja á milli tveggja valkosta tekur hann þann kost fram yfir sem 

hefur í för með sér minni fórnarkostnað fyrir hann persónulega. Málið flækist þegar fyrirtæki 

þurfa að taka ákvarðanir og taka þarf tillit til fleiri þátta eins og t.d. ef kaupa þarf nýja vél eða 

nýtt húsnæði fyrir framleiðsluna, greiða niður skuldir o.s.frv. En þegar stjórnvöld þurfa að 

taka ákvarðanir um ráðstöfun á auðlindum getur verið mjög flókið mál að meta hvaða kostur 

sé bestur. Mikið af ákvörðunum stjórnvalda fjalla um að ráðstafa takmörkuðum auðlindum 

t.d. að ákveða hvort ráðstafa eigi fjármagni í samgöngukerfið eða í menntakerfið, hvort borgi 

sig að ráðstafa miklu fjármagni í tiltekinn hóp sjúklinga eða hvort betra sé að greiða þessum 

tiltekna sjúklingahóp bætur úr almannatryggingakerfinu. o.s.frv. Sú staða getur líka komið 

upp að auðlindaráðstöfun hefur jákvæð áhrif á einn hóp en neikvæð áhrif á annan (Sjá nánari 

umfjöllun í kafla 4.1). Í þeim tilvikum þarf að meta í hvoru tilvikinu fórnarkostnaðurinn er 

meiri og taka ákvörðun út frá því (Boardman, Greenberg, Vining, & Weimer, 2006) 

2.2. Heilsuhagfræði 

Góð heilsa er mikilvæg öllum einstaklingum. Gott heilsufar þjóðfélagsþegnanna hlýtur að 

vera jákvætt fyrir samfélagið. Heilbrigðara samfélag ætti að öllu jöfnu að leiða af sér meiri 

framleiðni sem hefur í för með sér aukinn hagvöxt. Þar sem vinnuaflið er einn af þeim 

þáttum sem þarf til framleiðslu í hagkerfinu hlýtur það að leiða af sér aukinn hagvöxt til 

lengri tíma leitið ef góð heilbrigðisþjónusta fyrirfinnst í samfélaginu. Léleg 

heilbrigðisþjónusta hefur þá að sama skapi í för með sér að þegnarnir búa við verri heilsu 

sem kemur m.a. fram í minni tíma sem varið er til framleiðslu hvort sem er hjá 

einstaklingnum sjálfum eða fjölskyldumeðlimum sjúklingsins. Séu þessi þættir skoðaðir í 

samhengi hefur lakari heilbrigðisþjónusta í för með sér lægri ráðstöfunartekjur og aukinn 

kostnað fyrir hið opinbera (Clewer & Perkins, 1998). 

Eins og fram kemur hér að ofan fjallar hagfræðin um hvernig takmörkuðum auðlindum er 

ráðstafað á sem hagkvæmastan hátt. Auðlindir innan heilbrigðiskerfisins eru að sama skapi 

takmarkaðar. Heilsuhagfræðin leitast því við að greina hvernig takmörkuðu auðlindunum er 

ráðstafað á sem hagkvæmastan hátt. Takmarkaðar auðlindir innan heilbrigðiskerfisins eru 

t.d. mannauður, tími, húsnæði, búnaður og þekking (Drummond, Sculpher, Torrance, 

O'Brien, & Stoddart, 2005). Dæmi um spurningar, sem heilsuhagfræðin leitast við að svara, 

eru t.d. hvort hið opinbera eigi greiða fyrir fegrunaraðgerðir? Hvort eigi að sinna andlega 
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veiku fólki á stórum sjúkrahúsum eða í minni einingum? Á hið opinbera að greiða alla 

heilbrigðisþjónustu fyrir hina efnaminni? Er einhvern ein lyfjameðferð hagkvæmari heldur en 

önnur? Þannig mætti áfram telja (Clewer & Perkins, 1998). 

2.3. Hagrannsóknir í heilsuhagfræði 

Kostnaður við heilbrigðiskerfi hefur aukist mikið hin síðari ár. Þess vegna verða raddir 

stöðugt háværari um að framkvæmdar séu hagfræðilegar greiningar á inngripum innan 

heilbrigðiskerfisins til þess að tryggja að fjármununum, sem varið er til heilbrigðismála sé 

ráðstafað á hagkvæman hátt. Við hagfræðilegar greiningar þarf einnig að liggja fyrir frá 

hvaða sjónarhorni er horft á kostnaðinn. Dæmi: Sjúklingur þarf að stofna til kostnaðar við að 

koma sér á þann stað sem læknisfræðilega meðferðin fer fram. Sé verið að gera greininguna 

frá sjónarhorni samfélagsins þarf að taka tillit til þess að kostnaðar því það er sannarlega 

kostnaður sem fellur á sjúklinginn eða samfélagið. En sé verið að gera samskonar greiningu 

fyrir heilbrigðisyfirvöld telst ferðakostnaður sjúklingsins ekki til kostnaðar (Drummond, 

Sculpher, Torrance, O'Brien, & Stoddart, 2005). Við hagrannsóknir í heilsuhagfræði er byrjað 

á að greina kostnaðinn vegna sjúkdómsins (e. Cost-of-illness studies). Þessi greiningaraðferð 

gengur jafnframt undir heitinu greining á byrði sjúkdóms (e. Burden of illness studies). Þessi 

greining er í eðli sínu einföld og hefur verið þekkt allt frá árunum kringum 1920. Markmiðið 

með kostnaðargreiningu er eins og nafnið bendir til að greina, flokka og verðmeta 

heildarkostnað vegna tiltekins vandamáls í heilbrigðiskerfinu. Niðurstaðan úr þeirri greiningu 

á síðan að gefa hugmyndir um byrði sjúkdómsins í samfélaginu. Kostnaðargreiningar eru í 

eðli sínu ekki flóknar því einungis er horft til kostnaðarins við sjúkdóminn en ekki til 

ávinningsins sem hlýst af því að lækna sjúkdóminn. Þrátt fyrir að aðeins ein hliðin á 

vandamálinu sé skoðuð fást samt upplýsingar um kostnaðinn sem gefur 

heilbrigðisyfirvöldum tilefni til þess að bregðast við ef þarf. Fyrsta skrefið í 

kostnaðargreiningu er að áætla hversu margir teljast vera sjúklingar. Hægt er fá þær 

upplýsingar t.d. með því að heimfæra upplýsingar úr faraldursfræðilegum rannsóknum yfir á 

heila þjóð. Þegar þær upplýsingar liggja fyrir er næsta skref að greina allan kostnað sem fellur 

til. Í flestum tilfellum er hægt að nálgast beinan kostnað hins opinbera vegna sjúkdómsins 

með einföldum hætti. Í öllum tilvikum fellur einnig til kostnaður á einstaklinginn sjálfan, til að 

nálgast þær upplýsingar þarf oftar en ekki að leggja fyrir spurningakannanir til þess að meta 

þann kostnað (Jefferson, Demicheli, & Mugford, 2000). Töluvert af kostnaðargreiningum 
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hafa verið framkvæmdar gegnum tíðina. Árið 1998 fengu framkvæmdu Van Jaarsveld og 

félagar rannsókn þar sem greindur var beinn kostnaður vegna liðagigtar fyrstu sex árin eftir 

greiningu. Niðurstöður þeirrar rannsóknar bentu til þess að kostnaðurinn hjá þeim 

sjúklingum, sem voru með mikla sjúkdómsvirkni, var meiri heldur en hjá þeim sem voru með 

litla sjúkdómsvirkni (Van Jaarsveld, Jacobs, Schrijvers, Heurkens, Haanen, & Bijlsma, 1998). 

Árið 2003 birtu Boonen og félagar grein þar sem kannaður var beinn kostnaður hjá þeim sem 

voru með hryggikt Í Hollandi, Frakklandi og Belgíu. Einnig könnuðu þau hvaða þættir það 

væru sem helstir hefðu áhrif á beina kostnaðinn hjá sjúklingahópnum og hversu hár hann var 

í hverju landi fyrir sig. Niðurstöður þeirra bentu til þess að líftími sjúkdómsins, menntun, 

fötlun vegna sjúkdómsins og virkni sjúkdómsins væru þeir þættir sem helst hefðu áhrif á 

kostnaðinn (Boonen A. , o.fl., 2003).  

Þegar allur kostnaður hefur verið greindur vegna sjúkdóms er hægt að framkvæma ýtarlegri 

hagfræðilegar greiningar, en þær eru í fyrsta lagi greining á lágmarkskostnaði (e. cost 

minimization analysis (CMA)). Þar er lagt mat á mismunandi inngrip við sama vandamálið. 

Þessi aðferð gæti t.d. verið notuð til þess að bera saman kostnaðinn við að 

háþrýstingssjúklingar veiti sér sjálfir viðeigandi meðferð heimafyrir eða að samskonar 

meðferð sé veitt á sjúkrahúsi. Einn af stærstu göllunum við þessa aðferð er að aðstæður 

sjúklinga heimafyrir eru breytilegar sem hefur í för með sér að horfa þarf frekar á 

meðalkostnað í staðinn fyrir jaðarkostnað sem getur haft í för með sér að byrði sjúkdómsins 

verður ofmetin. (Jefferson, Demicheli, & Mugford, 2000).  

Í öðru lagi er kostnaðar–virknigreining (e. cost-effectiveness analysis (CEA)) í þess konar 

greiningu eru kostnaðurinn sem og afleiðingarnar metin. Í dag fara þeir, sem hafa með 

fjárútlát til heilbrigðiskerfisins að gera, ekki einungis fram á að meðferðir virki vel heldur 

verða þær einnig að skila ávinningi umfram kostnað. Kostnaðar-virknigreiningu getur komið 

að notum þegar velja þarf á milli tveggja eða fleiri læknisfræðilegra inngripa sem hafa 

svipaðar afleiðingar. Á einföldu máli má segja að þessi greiningaraðferð gefi upplýsingar um 

viðbótarlíftíma sem fæst fyrir hverja krónu sem eytt er í inngrip í heilbrigðiskerfinu. Þegar 

kostnaðar-virknigreining er framkvæmd þarf að búa til mælikvarða svo hægt sé að meta 

ávinninginn. Fer það eftir markmiðum rannsóknarinnar hvaða mælikvarði/kvarðar eru 

hentugastir hverju sinni. Sem dæmi notuðu Logan og félagar mælikvarðann „lækkun á 

blóðþrýstingi“ í rannsókn sinni á meðferðum við háþrýstingi (Logan, Milne, Achber, 
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Campbell, & Hayes, 1981). Í rannsókn sem Hull og félagar notuðu var mælikvarðinn um 

„greind tilvik af blóðtappa við hjarta“ notaður (Hull, Hirsch, Sackett, L., & Stoddart, 1981). 

Mugford og Félagar framkvæmdu rannsókn fyrir fæðingardeild árið 1989. Í þeirri rannsókn 

var um að ræða fæðingardeild þar sem í 15% tilvika þurfti að framkvæma 

keisaraskurðaðgerð. Í 8,8% tilvika þessara skurðaðgerða kom sýking í kjölfarið. Sýkingar hafa 

í för með sér aukinn kostnað í formi fleiri legudaga, fleiri sýklalyfjaskammta, aukinnar 

þjónustu hjúkrunarfræðinga, blóðrannsókna o.s.frv. Rannsóknir gáfu til kynna að með því að 

gefa sýklalyfjaskammt meðan á skurðaðgerð stóð var hægt að draga stórlega úr líkum á 

sýkingu. Ekki lá fyrir hversu mikið svona sýklalyfjameðferð mætti kosta til þess að hún 

borgaði sig. En Mugford og félagar beittu kostnaðar-virknigreiningu til þess að meta hver 

hámarksmeðferðarkostnaðurinn mætti vera til þess að réttlæta sýklalyfjameðferð (Mugford, 

Kingston, & Chalmers, 1989).  

Þriðja aðferðin kallast kostnaðar-nytjagreining (e. cost-utility analysis (CUA)). Kostnaðar-

nytjagreining er notuð þegar um er að ræða mismunandi inngrip í heilbrigðiskerfinu við 

sjúkdómi og þessi mismunandi inngrip hafa mismunandi afleiðingar á lífsgæði sjúklinganna. 

Eins og gefur að skilja eru þesskonar inngrip algeng í heilbrigðiskerfinu (Jefferson, Demicheli, 

& Mugford, 2000). Í þessari greiningu eru notaðir mælikvarðar sem byggja á kenningum um 

nytjar1 til þess að meta afleiðingarnar af læknisfræðilega inngripinu. Mest notaði 

mælikvarðinn eru lífsgæðavegin lífár2 (QALY3), einnig er hægt að nota mælikvarðann um 

fötlunarvegin lífár (DALY4) (Drummond, Sculpher, Torrance, O'Brien, & Stoddart, 2005). Xie 

og félagar framkvæmdu rannsókn á því hvort arðbærara væri að skipta um allan hnéliðinn 

eða part af honum hjá sjúklingum með slitgigt. Til þess að komast að niðurstöðu var notast 

við kostnaðar-nytjagreiningu. Niðurstöður þeirrar rannsóknar voru að hvert lífsgæðavegið 

lífár kostaði 65.245$. (Xie, Lo, Tarride, O'Reilly, Goeree, & Lee, 2009).  

QALY var fyrst kynnt til sögunnar í rannsókn frá 1968 um sjúkdóm sem olli krónískum 

nýrnabilunum (Drummond, Sculpher, Torrance, O'Brien, & Stoddart, 2005). Í þeirri rannsókn 

                                                             
1 Hugmyndin um nytjar er grunnstoðin í nytjastefnunni sem er hugmyndasmíð heimspekinganna Jeremy 
Bentham (1748-1832) og John Stuart Mill (1806-1873).  Nytjar eru mælikvarði á ánægju og lífsfyllingu 
einstaklinganna og á markmið hins opinbera í samfélaginu að vera að hámarka nytjar allra í samfélaginu 
(Mankiw & Taylor, 2006).   
2
 Hér eftir QALY 

3
 Quality adjusted life years 

4 Disability-adjusted life years 
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ályktuðu rannsakendur að lífsgæði ykjust um 25% ef sjúklingar færu í nýrnaskipti í stað þess 

að fara í blóðskiljunarvél (e. dialysis). Kostnaðurinn við hvert viðbótarlífár sem fékkst með 

þessum tveimur mismunandi meðferðum var reiknaður annarsvegar miðað við 

lífsgæðaaukninguna og hins vegar miðað engin aukin lífsgæði. (Klarman, Francis, & 

Rosenthal, 1968). Hægt er að nota QALY til þess að meta ávinninginn af því að beita 

viðeigandi læknisfræðilegri meðferð til þess að draga úr sjúkleika eða dauðsföllum. 

(Drummond, Sculpher, Torrance, O'Brien, & Stoddart, 2005).  

Error! Reference source not found. sýnir á hugmyndina að baki QALY. Forsenda hér er að 

llar mögulegar niðurstöður séu vitaðar fyrirfram. Rauða svæðið sýnir hvernig lífsgæði 

sjúklings skerðast viða að fá ekki viðeigandi meðferð. Á þeim tíma sem sjúklingurinn lifir 

verður heilsa hans mjög léleg sem hefur í för með sér innlagnardaga á viðeigandi 

meðferðarstofnun. Bláa svæðið sýnir hvernig lífsgæði sjúklings líta út ef hann fær viðeigandi 

meðferð. Sá sjúklingur lifir ekki einungis lengur heldur á hann betra líf á þeim tíma og heilsa 

hans er töluvert betri sem hefur hugsanlega í för með sér að sjúklingurinn þarf minna á 

þjónustu viðeigandi meðferðarstofnunar að halda. Bláa svæðið kallast þá lífsgæðavegin lífár 

eða QALY. Bláa svæðið, sem merkt er með bókstafnum A, sýnir þau lífsgæðavegnu lífár sem 

fást með því að bæta líf sjúklingsins með viðeigandi meðferð samanborið við sjúkling sem 

fengi enga meðferð. Svæðið sem merkt er B sýnir þau lífsgæðavegnu lífár sem fengjust eftir 

að sjúklingurinn, sem fengi enga meðferð, væri látinn.  

  

Mynd 1: Hugmyndin að baki QALY (García-Altés, 2006) 
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Þrjár aðferðir eru að mestu notaðar þegar nytjar af læknisfræðilegum meðferðum eru 

mældar. Í fyrsta lagi er hægt að láta sjúklinginn merkja tilfinningu sína gagnvart 

sjúkdómnum/meðferðinni á viðeigandi skala þar sem á einum endanum er besta hugsanlega 

tilfinning og á hinum endanum versta hugsanlega tilfinning. Einnig er hægt að hafa skalann 

með tölustöfum frá 0 sem táknar þá verst til 100 sem táknar best. Önnur aðferð, sem notuð 

er til þess að meta nytjar sjúklings af læknisfræðilegri meðferð, kallast stöðluð áhætta (e. 

standard gamble). Þar fær sjúklingurinn tvo valmöguleika, valmöguleiki 1 er að meðferðin 

gefi p líkur á fullkominni heilsu og (1 – p) líkur á dauða. Seinni valmöguleikinn er að 

sjúklingurinn verði haldinn sjúkdómi til æviloka. Þriðja aðferðin við mat á nytjum sjúklinga er 

Tíma-fórnarkostnaður (e. Time trade-off). Hægt er að framkvæma nokkrar nálganir ef tíma-

fórnarkostnaðaraðferðin er notuð. Til dæmis er hægt að láta sjúklinginn taka afstöðu til 

styttra lífs við fullkomna heilsu eða lengra lífs með ekki eins góða heilsu. Nytjarnar eru síðan 

metnar með því að skoða mismuninn milli þessara tveggja valkosta (Morris, Devlin, & Parkin, 

2007). Ekki er til eitt algilt svar yfir hver þessara aðferða sé nothæfust, það fer eftir eðli þess 

sem á að mæla hvaða aðferð hentar hverju sinni. Allar þessar aðferðir hafa sína kosti og 

galla. Drummond og félagar tala því um að það gefi nákvæmasta niðurstöðu að nota 

einhverskonar blöndu af þessum aðferðum (Drummond, Sculpher, Torrance, O'Brien, & 

Stoddart, 2005).  

Fjórða aðferðin, sem notuð er til hagfræðilegra greininga innan heilbrigðiskerfisins, er 

Kostnaðar-ábatagreining (e. cost-benefit analysis (CBA)). Aðferðafræði kostnaðar-

ábatagreiningar fjallar um að bera saman afvaxtaðan uppsafnaðan fjárhagslegan ávinning af 

læknisfræðilegu meðferðinni við uppsafnaðan fjárhagslegan kostnað af meðferðinni. 

Mismunurinn milli ávinningsins og kostnaðarins er þá heildarávinningurinn. Þegar 

ávinningurinn er hærri en kostnaðurinn er talað um jákvæðan nettó ávinning sem þýðir að 

öðru jöfnu að meðferðin sé hagkvæm út frá því sjónarhorni sem horft er á hverju sinni t.d. 

þjóðhagslega hagkvæmt. Svo á hinn veginn er talað um að ef nettó ávinningurinn af 

meðferðinni er neikvæður er meðferðin ekki þjóðhagslega hagkvæm (Drummond, Sculpher, 

Torrance, O'Brien, & Stoddart, 2005). Þessi greining er sú flóknasta af þeim sem taldar hafa 

verið hér upp vegna þess að meta þarf ýmsa þætti sem að öllu jöfnu er flókið að verðleggja 

s.s. verki og andleg óþægindi vegna sjúkdóms og dauða til fjárhagslegra stærða. En að sama 

skapi gefur þessi greiningin óyggjandi niðurstöðu um ávinning sem síðan er hægt að bera 
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saman við ávinning af verkefnum af einhverjum allt öðrum toga t.d. því að byggja nýjan veg 

(Gold, Siegel, Russell, & Weinstein, 1996). Error! Reference source not found. sýnir 

tærðfræðilega hvernig nettó ávinningur er fundinn út frá kostnaðar-ábatagreiningu. 

Jafna 1: Stærðfræðileg útskýring á kostnaðar-ábatagreiningu 
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i = 1, .... I fjöldi mögulegra læknisfræðilegra inngripa, NÁi = afvaxtaður nettó ávinningur læknisfræðilega 

inngripsins, ái(t) = fjárhagslegur ávinningur á ári t, ki(t) = fjárhagslegur kostnaður á ári t, 

1/(1+r) = afvöxtunarstuðull miðað við gefna ávöxtunarkröfu, n = líftími 

 

Nokkrar rannsóknir hafa verið framkvæmdar af erlendum aðilum þar sem kostnaðar-

ábatagreiningu er beitt á læknisfræðilegar meðferðir. Árið 1992 birtist rannsókn eftir 

Demicheli og Jefferson þar sem notuð var þessi greining til þess að meta ávinninginn af því 

að bólusetja alla áhættuhópa á Ítalíu gegn Lifrarbólgu B. Rannsókn þeirra leiddi í ljós að slík 

bólusetning væri hagkvæm (Demicheli & Jefferson, 1992). Árið 1998 birtist rannsókn eftir 

Ginsberg og félaga þar sem notuð var kostnaðar-ábatagreining var notuð til þess að meta 

ávinninginn af annarsvegar lyfinu Risperidone og hins vegar lyfinu Clozapine við 

geðklofatilfellum í Ísrael. Meiri kostnaður var af Risperidone en jafnframt hafði það betri 

virkni heldur en Clozapine. Rannsakendur reiknuðu út að til þess að réttlætanlegt væri að 

nota Risperidone þyrfti að draga úr notkun á sjúkrahúsúrræðum hjá geðklofasjúklingum um 

43,2% (Ginsberg, Shani, & Lev, 1998).  
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3. Gigtarsjúkdómar 

Til eru margar gerðir gigtarsjúkdóma sem greinast hjá fólki á öllum aldri. Talið er að á þriðja 

hundrað sjúkdóma geti valdið gigtareinkennum (Guðmundur Páll Arnarsson, 2007). 

Þekktustu gigtarsjúkdómarnir eru iktsýki, rauðir úlfar, hryggikt, psoriasisliðagigt, 

barnaliðagigt, þvagsýrugigt, slitgigt, vefjagigt o.fl. Af þessari upptalningu er slitgigt algengasti 

gigtarsjúkdómurinn, en við greiningar á röntgenmyndum hafa komið fram slitbreytingar í 

hrygg eða í útlimaliðum hjá um 20% íslensku þjóðarinnar þó svo að í mörgum tilvikum beri 

einstaklingarnir ekki mikil einkenni sjúkdómsins. Stoðkerfisverkir, sem eru fylgikvilli 

gigtarsjúkdóma, eru meðal algengustu ástæðna heimsókna til læknis. Út frá því má áætla að 

þessi sjúkdómur kosti hið opinbera talsverða fjármuni og koma þeir fjármunir ekki til með að 

lækka vegna þess að meðalaldur þjóðarinnar fer stöðugt hækkandi (Kristján Steinsson, 

(e.d.)). 

Á Mynd 2 má sjá hvernig gigt er skipt niður í nokkra 

hópa. Sjúkdómnum er skipt niður í alvarlegri 

tilfellin, sem kallast þá bólgusjúkdómar, og síðan í 

hættuminni gigtarsjúkdómana sem eru þó mikil 

byrði á samfélaginu vegna þess hve algengir þeir 

eru. Í hættuminni flokkinn falla m.a. slitgigt, 

vefjagigt og beinþynning. Bólgusjúkdómunum er 

síðan skipt niður í bandvefs- og kerfissjúkdóma. Sem 

dæmi um þennan bandvefs- og kerfissjúkdóm má nefna Rauða úlfa og æðabólgusjúkdóma. 

Seinni bólgusjúkdómurinn er Liðagigt/iktsýki, en innan þess flokks er til dæmis hryggikt. 

Liðagigt/iktsýki leggst á 1% íslensku þjóðarinnar og ef meðferðir eru ekki veittar gegn þessari 

tegund gigtar hefur það í för með sér liðskemmdir, bæklun og skertar lífslíkur (Guðmundur 

Páll Arnarsson, 2007). Mörg boðefni sjá um að virkja ónæmiskerfið fyrir hinum ýmsu kvillum. 

Þar á meðal er boðefnið TNF-α5, en þetta boðefni í ónæmiskerfinu á þátt í að ráða 

niðurlögum sýkinga. Hjá einstaklingum með liðagigt getur þetta boðefni valdið því að 

ónæmiskerfið virkjast gegn eigin frumum. Einnig getur myndast of mikið af þessu boðefni 

sem getur haft í för með sér liðbólgur sem valda liðskemmdum ef ekkert er að gert (Friis, 

                                                             
5 Tumor necrosis factor-ALFA 

Mynd 2: Flokkun gigtarsjúkdóma 
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Junker, Manniche, Petersen, & Steengaard-Pedersen, 2001). Enn þann dag í dag hafa ekki 

fundist skýringar á orsökum gigtar en líklegt er þó talið að erfða- og umhverfisþættir spili 

stærsta þáttinn (Guðmundur Páll Arnarsson, 2007).  

3.1. Hryggikt 

Hryggikt hefur verið til í þúsundir ára en sýnt hefur verið fram á með myndgreiningum að þrír 

af faróum Egyptalands þeir Amenhotep II, Ramses II og sonur hans Merenptah þjáðust af 

sjúkdómnum (Feldtkeller, Lemmel, & Russell, 2003). 

Hryggikt er eins og áður hefur komið fram ein tegundin af liðagigt/iktsýki sem er ein tegund 

af bólgusjúkdómum. Þeir, sem fá þennan sjúkdóm, fara yfirleitt að finna fyrir honum á 

unglingsárum eða snemma á þriðja áratug ævinnar. Líkamlegu einkennin eru þannig að í 

fyrstu eru langvinnir verkir í mjóbaki sem leiða niður í spjaldliðina. Þessir verkir ná líka í 

mörgum tilvikum út í lendarnar og niður í aftanverð lærin. Einkenni sjúkdómsins koma oft 

fram þegar sjúklingurinn er í hvíld þ.e. á nóttunni. Það veldur því að nætursvefninn truflast 

mjög auðveldlega. Hryggiktarsjúklingar finna einnig oft til mikilla einkenna eftir hvíld þ.e. á 

morgnana vegna þess að þá hefur stirðnun átt sér stað í hryggjarliðunum yfir nóttina, en eitt 

af aðaleinkennum hryggiktar er stirðnun í hryggjarliðum við hvíld. Önnur einkenni 

sjúkdómsins á hryggjarsúluna koma fram í minnkuðu þani brjóstkassans og þar af leiðandi 

minni virkni lungnanna, en það kemur til vegna aukins stirðleika í hryggjarliðum í brjóstbaki. 

Einnig geta einkennin komið fram í hálshryggjarliðunum. Til lengri tíma litið skerðist 

hreyfigeta sjúklinganna sem kemur þá fram í að hálshryggurinn getur fests í beygju sem 

veldur því þá að sjúklingurinn á þá mjög erfitt með að líta upp. Einnig eiga sjúklingar erfitt 

með að beygja sig eftir hlutum, hreyfa höfuðið, snúa sér eða finna ákjósanlega 

svefnsstellingu (Árni Jón Geirsson, 2001). Einkenni annarsstaðar en frá hryggnum eru einnig 

þekkt hjá hryggiktarsjúklingum. Dæmi eru um að aðrir liðir bólgni upp, sér í lagi liðir neðri 

útlima (mjaðmaliður, hnéliður, ökklaliður og táliðir). Einnig er algengt að karlmenn þjáist af 

langvinnum bólgum í blöðruhálskirtli. Um 30% hryggiktarsjúklinga fá lithimnubólgu í annað 

eða bæði augun (Árni Jón Geirsson, 2001; Zeboulon, Dougados, & Gossec, 2008). 

Ekki er vitað með vissu hvað það er sem veldur hryggikt, en rannsóknir benda til þess að 

ýmiskonar sýkingar, vinnuálag ásamt erfðum séu líklegasta orsökin. (Zochling J. , Bohl-Bühler, 

Baraliakos, Feldtkeller, & Braun, 2006). Árið 1973 var sýnt fram á að 95% einstaklinga með 
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ákveðinn vefjaflokk6 væru einnig með hryggikt (Árni Jón Geirsson, 2001), en rannsóknir á 

tvíburum benda þó til að þessi tiltekna vefjagerð sé einungis 16% af heildaráhættunni að fá 

sjúkdóminn. (Zochling J. , Bohl-Bühler, Baraliakos, Feldtkeller, & Braun, 2006) Í ljósi þess er 

ekki eingöngu hægt að skella skuldinni á erfðaþætti heldur hljóta umhverfisþættir að spila 

stórt hlutverk í þróun á sjúkdómnum. 

3.1.1. Afleiðingar sjúkdómsins 

Þótt hryggikt sé ekki banvænn sjúkdómur hefur hann talsverð áhrif á líf sjúklinganna. 

Einstaklingar sem þjást af sjúkdómnum þurfa að kljást við stífleika í liðum, verki, skerta 

starfsgetu og minni getu til þess að taka þátt í samfélaginu. Að eiga við mikil líkamleg 

einkenni/verki hefur einnig neikvæðar afleiðingar í för með sér, sem dæmi að þá þurfa 

hryggiktarsjúklingar oft að taka inn sterk lyf til þess að halda einkennum í skefjum. Þessi lyf 

geta haft ýmsar neikvæðar aukaverkanir í för með sér. Sökum þessa eiga sjúklingarnir oft við 

ýmsa andlega kvilla að etja s.s. þunglyndi og kvíða (Ward, 1999). 

3.1.2. Algengi sjúkdómsins 

Talið er að 0,1-0,5% íslensku þjóðarinnar séu með hryggikt. Sjúkdómurinn leggst í talsvert 

meiri mæli á karlmenn heldur en konur og talið er að munurinn geti verið allt að því 

þrefaldur. (Árni Jón Geirsson, 2001). Rannsókn sem Bakland og félagar gerðu árið 2005 

benda til sama kynjahlutfalls þ.e. 3 kk á móti 1 kvk. (Bakland, Nossent, & Gran, 2005). 

Upplýsingar á vefsíðu Gigtarfélags Noregs benda til að 0,2% af norsku þjóðinni þjáist af 

hryggikt og á hverju ári greinist 25 ný tilfelli á hverja 100.000 íbúa. (Aanerud, (e.d.)). Finnsk 

rannsókn sem gerð var árið 1997 leiddi í ljós að algengi hryggiktar í finnskum þegnum væri 

6,9 tilfelli á hverja 100.000 íbúa á hverju ári. Þessi rannsókn var þó öðruvísi að því leitinu til 

að voru teknir með sjúklingar sem voru með psoriasis húðsjúkdóminn (Kaipiainen-Seppanen, 

Aho, & Heliovaara, 1997). Sami hópur framkvæmdi aðra rannsókn þar sem algengi hryggiktar 

var greint með rannsóknum á röntgenmyndagreiningu (e. radiology). Þær niðurstöður bentu 

til að 6,3 einstaklingar af 100.000 einstaklingum greindust á hverju ári. (Kaipiainen-Seppanen 

& Aho, 2000). Árið 1992 rannsökuðu LD Carbone og félagar útbreiðslu hryggiktar með því að 

skoða sjúkrahúsgögn frá sjúkrahúsi í Rochester í Minnesota í Bandaríkjunum. Gögnin, sem 

voru frá árunum 1934 – 1989 bentu til að 6,3 einstaklingar af hverjum 100.000 greindust á 

                                                             
6 Vefjaflokkurinn heitir HLA-B27 (Human Leucocyte antigen) 
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hverju ári. (Carbone, Cooper, Michet, Atkinson, O'Fallon, & Melton, 1992). Upplýsingar frá 

Hryggiktarsamtökum Bretlands gefa til kynna að 1 af hverjum 200 körlum (0,5%) séu með 

sjúkdóminn og 1 af hverjum 500 (0,2%) kvenna þjáist af sjúkdómnum (MedicineNet.com, 

(e.d.)). Árið 2004 voru birtar niðurstöður um algengi hryggiktar í norðvestur Grikklandi. Þær 

niðurstöður gáfu til kynna að 1,5 af hverjum 100.000 einstaklingum greindust með hryggikt á 

hverju ári. (Alamanos, Papadopoulos, Voulgari, Karakatsanis, Siozos, & Drosos, 2004). 

Hukuda og félagar birtu aðra rannsókn árið 2001 þar sem skoðað var algengi hryggiktar í 

Japan. Niðurstöður þeirra gáfu til kynna að aðeins 0,48 einstaklingar af hverjum 100.000 

greindust með hryggikt á ári. (Hukuda, o.fl., 2001). Það er athyglivert hvernig 

hryggiktartilvikum fækkar eftir því austar dregur í heiminum, ástæðurnar eru eflaust mjög 

margar t.d. einhverjir umhverfisþættir, færri með vefjaflokkinn HLA-B27 ásamt fleiri 

ástæðum.  

3.2. Meðferðir við hryggikt 

Á árum áður voru menn dæmdir til þess að örkumlast ef 

þeir greindust með langvinna bólgusjúkdóma. 

Meðferðir fyrir árið 1980 snérust um að lagfæra 

liðskemmdir með aðgerðum ásamt því að setja gerviliði 

í hné og mjaðmir (Guðmundur Páll Arnarsson, 2007). Þó 

svo að í dag sé ekki enn til lækning við hryggikt hefur 

skapast meiri þekking varðandi þau ferli sem valda 

sjúkdómseinkennunum. Það hefur í för með sér að 

hægt er að bjóða upp á betri meðferðir en áður 

(Kristján Steinsson, (e.d.)). Þær meðferðir, sem 

hryggiktarsjúklingar njóta góðs af eru lyfjameðferðir, 

sjúkraþjálfun og almenn líkamsþjálfun. 

3.2.1. Bólgueyðandi lyfjameðferðir 

Til eru mörg hefðbundin lyf til þess að vinna á þeim bólgum og verkjum sem 

hryggiktarsjúklingar þjást af. Þessi lyf lækna þó ekki sjúklinginn en geta samt gert 

sjúklingnum kleift að halda bólgum í skefjum og þannig minnka verki (Árni Tómas 

Ragnarsson, 1995). Þessi bólgueyðandi lyf ganga einnig undir enska nafninu non-steroidal 

Mynd 3: Hryggiktarsjúklingur fyrir og eftir 
skurðaðgerð 
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anti-inflammatory drugs (NSAIDs). Dæmi Um lyf í þessum flokki eru Íbúprófen, Naproxen, 

Coxic-lyf, Voltaren o.fl. Hryggiktarsjúklingar þurfa að taka þessi lyf til langframa sem hefur í 

för með sér aukaverkanir í formi brjóstsviða, sem bólgur í maga og sár í maga 

(MedicineNet.com, (e.d.)). 

3.2.2. Ónæmisbælandi lyfjameðferðir 

Eins og fram hefur komið áður stafar hryggikt af því að offramleiðsla verður á 

ónæmisboðefninu TNF-α. Hægt er að beita ónæmisbælandi lyfjameðferðum til þess að 

hemja þessa offramleiðslu. Rannsóknir á þessum lyfjum benda til þess að þau geti dregið úr 

virkni sjúkdómsins og tafið fyrir skemmdum sem hann kann að valda. Dæmi um lyf í þessum 

flokki eru Salazopyrin og Methotrexate (Árni Jón Geirsson, 2001). Þessi lyf ganga undir 

nafninu Disease Modifying Anti Rheumatic Drugs (DMARDs), helstu aukaverkanir þessara 

lyfja eru t.a.m. hætta á magasári, ýmis meltingarvandamál, lifrarvandamál og 

nýrnavandamál. Þessi lyf hafa meiri áhrif á gigtareinkenni í útlimum frekar en í hryggnum 

(Ankylosing spondylitis research, (e.d.)). Önnur neikvæð áhrif af þessum lyfjum eru að 

ónæmiskerfið verður veikara sem hefur þá í för með sér að sjúklingurinn er líklegri til þess fá 

ýmsar sýkingar. (Boerbooms, Kerstens, van Loenhout, Mulder, & van de Putte, 1995; Michel, 

Navellou, Ferraud, Toussirot, & Wendling, 2005) 

 

Mynd 4: Áhrif ónæmisbælingar á sjúklinga 

3.2.3. Líftæknilegar lyfjameðferðir 

Mikil tímamót urðu í gigtarmeðferðum þegar nýr lyfjaflokkur kom til sögunnar rétt fyrir 

síðustu aldarmót. (Guðmundur Páll Arnarsson, 2007) Þessi nýju lyf voru sérstök að því leitinu 

til að þau voru framleidd með líftæknilegum aðferðum og eru sérhæfð til þess að vinna á 
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TNF-α boðefninu. Þekktustu tegundir þessara lyfja eru Remicade7, Humira8 og Enbrel9. 

Líftæknilyfin (oft kölluð anti TNF-α eða TNF-α blokkerandi lyf ) hafa þann stóra kost fram yfir 

hinar meðferðirnar að þau grípa sérstaklega inn í þau ferli sem leiða af sér gigt í líkamanum 

og hafa þess vegna töluvert meiri áhrif á bólgur, verki og hreyfanleika hryggjarins og geta 

jafnvel komið í veg fyrir meiri skemmdir af völdum sjúkdómsins (Ankylosing spondylitis 

research, (e.d.)). Remicade hefur gjörbreytt lífi margra gigtarsjúklinga hér á landi síðan það 

var fyrst gefið líkt og Helgi Jónsson sérfræðingur á gigtardeild Landspítalans segir (Pétur 

Blöndal, 2007). Gigtarsjúklingar, sem nota Remicade, segja einnig að lyfið hafi valdið því að 

þeir gátu allt að því haldið lífi sínu óbreyttu (Pétur Blöndal (a), 2007) og ekki er óalgengt að 

þeir sjúklingar sem fá Remicade tali um „lífið fyrir lyfjameðferð og lífið eftir lyfjameðferð“. 

Jafnframt hafa rannsóknir sýnt að framleiðslugeta hjá hryggiktarsjúklingum, sem fá 

Remicade, eykst og veikindafjarvistum fækkað (van der Heijde, o.fl., 2006). í sömu rannsókn 

var sýnt fram á að þeir, sem fengu Remicade, voru einnig betur á sig komnir andlega. Í 

leiðbeiningum um meðferðir við liðagigt frá 2002, gefið út af „American college of 

rheumatology subcommittee“, kom fram að jákvæð áhrif frá Remicade kæmu jafnvel fram á 

fyrstu tveimur vikum meðferðarinnar (Guidlines for the management of rheumatoid 

arthritis, 2002). Rannsókn frá 2004, sem framkvæmd var af De Keyser og félögum, benti til 

þess að líftæknilyfin hefðu yfirburði umfram önnur lyf varðandi meðferðir á hryggikt. Þó 

þyrfti frekari upplýsingar um langtímaáhrifin, öryggið af meðferðinni ásamt samanburði á 

kostnaði og virkni lyfsins (De Keyser, o.fl., 2004). Rannsókn, sem Braun og félagar gerður árið 

2005, gaf til kynna að hryggiktarsjúklingar sýndu mikil batamerki af því að fá Remicade 

(Braun, Baraliakos, Brandt, & Sieper, 2005). Finnsk rannsókn frá 2007 gaf til kynna að 

hryggiktarsjúklingar sýndu mikil batamerki eftir aðeins 3 mánaða meðferð á Remicade. 

Batamerkin voru mæld í t.d. minni verkjum, minna bólgnum liðum o.fl. (Konttinen, o.fl., 

2007). Árið 2008 framkvæmdu Keat og félagar rannsókn þar sem skoðað var hvaða áhrif 

líftæknilyfjameðferðirnar höfðu á starfsgetu sjúklinganna. Niðurstöður þeirra voru að 

lyfjameðferðirnar höfðu í för með sér að sjúklingarnir voru minna fjarverandi vegna 

sjúkdómsins og áttu auðveldara með að stunda vinnu (Keat, Gaffney, Gilbert, Harris, & 

Leeder, 2008). 

                                                             
7
 http://www.remicade.com/remicade/global/index.html 

8
 http://www.humira.com/ 

9 http://www.enbrel.com/ 
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Það, sem gerir Remicade lyfið óneitanlega sérstakt, er að innihald þess eru músa- og 

mannaprótein sem skeytt er saman (Knight, o.fl., 1993). Á Mynd 6 sést hvernig Remicade 

sameindin lítur út. Hryggiktarsjúkdómurinn hefur, eins og áður hefur komið fram, þau áhrif 

að offramleiðsla verður á TNF-α boðefninu. Remicade hefur þá sérstöðu að hafa áhrif 

sérstaklega á þetta boðefni. Mynd 5 sýnir aftur á móti hvernig virkt TNF-α ræðst á frumu og 

síðan hvernig Remicade gerir TNF-α boðefnið óvirkt. Á myndinni er fjólublái hringurinn virkt 

TNF-α, græni hringurinn er óvirkt TNF-α og gula táknið (sem lítur út eins og bókstafurinn Y) 

er Remicade sameindin.  

 

 

  
Mynd 6: Remicade sameindin 
(Ótilgreindur, IUPUI Department of 
Biology, 2010) 

 

Lítið er hægt að fullyrða um langtímaáhrif þessara sérhæfðu gigtarlyfja vegna þess hve stutt 

er síðan þau komu á markað. Alvarlegustu aukaverkanirnar, sem komið hafa fram, eru að 

notendum Remicade er hættara við að fá hinar ýmsu sýkingar (Pétur Blöndal, 2007). 

Rannsókn sem Zochling og félagar gerðu árið 2006 bentu til þess að hryggiktarsjúklingar 

fengju oftar sýkingar í meltingarfærin (e. gastrointestinal), í þvagfærakerfið (e. urinary tract) 

og öndunarfærin (e. respiratory) (Zochling J. , Bohl-Bühler, Baraliakos, Feldtkeller, & Braun, 

2006). Þessar sýkingar geta verið misalvarlegar en þekkt eru tilfelli þess að Remicade hafi 

valdið berklum (e. tuberculosis) (Keane, o.fl., 2001). Önnur rannsókn sem Doran og félagar 

gerðu árið 2002 gaf til kynna að einstaklingar, sem þjáðust af liðagigt, voru líklegri til að þróa 

með sér sýkingar heldur en þeir sem ekki þjáðust af liðagigt. Í rannsókninni voru leiddar líkur 

að því að þessi aukna sýkingarhætta kæmi til vegna þeirra áhrifa sem gigtarsjúkdómarnir 

hafa á ónæmiskerfið, eða vegna þeirra lyfja sem liðagigtarsjúklingar nota við sjúkdómnum 

(Doran, Crowson, Pond, & O'Fallon, 2002). Rannsókn var gerð í Bretlandi fyrir tilstuðlan 

samtakanna „The British society for rheumatology biologics register“ á því hvort sýkingar 

Mynd 5: Virkni Remicade (Ótilgreindur, 
Remicade.com, 2010) 
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væru algengari hjá sjúklingum, sem fengu anti TNF-α meðferð, en hjá sjúklingum sem fengu 

hefðbundna ónæmisbælandi meðferð DMARDs. Niðurstöður þeirra rannsókna bentu til að 

sjúklingar, sem fengu Remicade meðferð, voru ekki í aukinni hættu á að fá sýkingar. Aftur á 

móti voru þeir í meiri hættu á að fá minna alvarlegar sýkingar t.d. húðsýkingar (Dixon, 

Watson, Lunt, Silman, & Symmons, 2006). Gallarnir við þessi lyf eru eins og fram hefur komið 

aukin hætta á sýkingum og einnig að þessi lyf eru mjög dýr. 

Þegar einstaklingur greinist með hryggikt er yfirleitt byrjað á bólgueyðandi lyfjameðferðum. 

Bæði eru þau lyf ódýr sem og oft duga þau ein og sér til þess að hemja sjúkdóminn. Ef 

hefðbundna lyfjameðferðin dugar ekki er gripið til ónæmisbælandi lyfja, í einhverjum 

tilfellum duga þau. Ef sjúkdómurinn verður það skæður að ónæmisbælandi lyfin duga ekki er 

gripið til líftæknilegu lyfjanna (Árni Jón Geirsson, 2001). Áður en sjúklingurinn byrjar á 

Remicade þarf hann að fara í lungnamyndatöku og láta framkvæma berklapróf, en það er 

gert til þess að útiloka lungnasýkingar áður en meðferðin er hafin. Í einhverjum tilvikum er 

einstaklingur, sem fær Remicade, látinn taka Methotrexate samhliða meðferðinni. Er það 

gert til þess að draga úr hættu á ofnæmisviðbrögðum (e. allergic shock) sem geta komið til 

þegar Remicade er gefið. Eins benda rannsóknir til þess að samsett meðferð af þessum 

tveimur lyfjum gefi betri árangur eins og Maini og félagar komust að. En niðurstöðurnar úr 

þeirra rannsókn voru að sjúklingar sýndu breytingu til batnaðar varðandi hreyfifærni og 

fengu bættari lífsgæði (Maini, o.fl., 2004). 

3.2.4. Aðrar meðferðir við sjúkdómnum 

Eins og áður hefur komið fram veldur hryggikt því að hryggurinn stirðnar upp ef ekki er veitt 

viðeigandi meðferð. Sjúklingurinn sjálfur getur gert líkamsæfingar með áherslu á æfingar 

fyrir hryggjarsúluna til þess að minnka einkennin frá sjúkdómnum (Árni Jón Geirsson, 2001). 

Árið 2001 birtist rannsókn Badsha og Tak sem laut að sértæku tilviki vegna hryggiktar. En þar 

var um að ræða múslíma sem hafði þjáðst af sjúkdómnum í 10 ár. Í kringum múslímsku 

Ramadan hátíðina iðkaði hann trú sína með því að gera sérstaka rútínu af líkamshreyfingu 

sem samanstóð af því að standa, beygja sig, krjúpa á kné og setjast. Eftir þessar bænatörn 

jókst hreyfanleiki hryggjarins mikið (Badsha & Tak, 2008). Sjúkraþjálfun hefur einnig reynst 

hryggiktarsjúklingum vel eins og van der Linden og félagar komumst að í rannsókn frá 2002 

(van der Linden, van Tubergen, & Hidding, 2002) 
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3.3. Mælikvarðar fyrir hryggikt 

Svo hægt sé að fylgjast með framgangi sjúkdómsins og hvaða líkamlegu áverkum hann veldur 

þarf skrá niður upplýsingar. Til eru sérhæfðir spurningalistar, sem sjúklingar svara, en 

niðurstöður úr þeim spurningalistum eru síðan reiknaðar yfir í skor sem á þá að gefa 

upplýsingar um framgang og virkni sjúkdómsins. 

3.3.1. BASDAI 

Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity index. BASDAI10 listinn var búinn til á 

sjúkrahúsinu í Bath á Suðvestur Englandi árið 1994. Að gerð listans komu gigtarsérfræðingar 

og sjúkraþjálfarar sem höfðu sérhæft sig í hryggikt. Þessi listi samanstendur af fimm 

spurningum sem sjúklingarnir þurfa að svara varðandi þreytu, verki, stirðleika og fleira sem 

telja má einkennandi fyrir sjúkdóminn. Formúla er síðan notuð til þess að reikna út skorið úr 

spurningalistanum. Sé niðurstaðan ≤ 40 er litið svo á að virkni sjúkdómsins hjá umræddum 

sjúklingi sé lítil eða óveruleg. Sé niðurstaðan > 40 þýðir það að virkni sjúkdómsins sé mikil, 

versta niðurstaða væri skorið 100. Niðurstöðurnar úr BASDAI spurningalistanum eru síðan 

notaðar af gigtarsérfræðingum til þess að meta framgang sjúkdómsins (Calin, Nakache, 

Gueguen, Zeidler, Mielants, & Dougados, 1999; BASDAI, 2005; Garrett, Jenkinson, Kennedy, 

Whitelock, Gaisford, & Calin, 1994).  

3.3.2. BASFI 

Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index. BASFI11 listinn var búinn til við 

gigtarsjúkrahúsið í Bath á Suðvestur Englandi árið 1994. Þessi spurningalisti samanstendur í 

heildina af tíu spurningum. Í fyrstu átta spurningunum svara sjúklingarnir spurningum sem 

snúa að líkamlegum einkennum sem sjúkdómurinn nær yfir. Í síðustu spurningunum svarar 

sjúklingurinn hvernig honum gengur að eiga við daglegar athafnir. Niðurstöðurnar úr 

spurningalistanum eru síðan settar inn í reikniformúlu sem gefur einkunn og má út frá því sjá 

hvernig sjúkdómurinn hefur áhrif á hreyfifærni sjúklingsins. Sé skorið úr BASFI ≤ 40 þýðir það 

að fötlun vegna sjúkdómsins sé annaðhvort lítil eða óveruleg en sé skorið > 40 þýðir það að 

fötlunin er orðin mikil. Skorið úr BASFI listanum liggur á bilinu 0 = engin fötlun til 100 = mikil 

fötlun. (Calin, o.fl., 1994; Astretch ankylosing spondylitis).  

                                                             
10

 Spurningalistann má sjá í viðauka I 
11 Spurningalistann má sjá í viðauka II 
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3.3.3. HAQ  

Health Assessment Questionnaire. HAQ12 var hannaður af James F. Fries og félögum við 

Stanford Háskóla árið 1978. Spurningalistinn er fremur almenns eðlis svo hann er hægt að 

nota á fleiri tegundir gigtarsjúkdóma s.s. liðagigt (e. rheumatoid arthritis), slitgigt (e. 

osteoarthritis), sóragigt (e. psoriatic arthritis) ásamt hryggikt. Þessi spurningalisti hefur 

jafnframt verið notaður fyrir sjúklinga HIV/AIDS (Stanford University, 2003; Daltroy, Larson, 

Roberts, & Liang, 1990). Tvær útgáfur eru til af HAQ spurningalistanum, stutt útgáfa sem er 2 

blaðsíður að lengd og löng útgáfa sem er 14 blaðsíður að lengd. Styttri útgáfan sem 

samanstendur af tuttugu spurningum þar sem sjúklingurinn þarf að taka afstöðu til ýmissa  

þátta t.d. hvernig honum gengur að sinna daglegum athöfnum eins og að hreyfa sig, nærast 

o.fl. Einnig svarar sjúklingurinn þremur spurningum á sjónskala (e. Visual analog scale (VAS)) 

sem varða verki, þreytu og sjúkdómsvirkni. Niðurstöðurnar úr spurningalistanum eru settar 

inn í reikniformúlu sem skilar út skori sem gigtarsérfræðingar nota til þess að meta framgang 

sjúkdóms. Samkvæmt Birni Guðbjörnssyni og Arnóri Víkingssyni sérfræðilæknum á 

gigtardeild Landspítalans gefur þessi spurningalisti yfirleitt ekki nothæfar vísbendingar um 

þróun hryggiktar vegna þess að spurningarnar henta illa til þess að meta sértæku áhrifin sem 

hryggikt veldur. 

3.3.4. EQ-5d 

EuroQol-5 dimension13 var hannaður árið 1987 af fjölfaglegum hópi fræðimanna víðsvegar úr 

heiminum sem vildu búa til mælitæki til þess að meta heilsu út frá nytjum. Vinna þessara 

fræðimanna skilaði sér með EQ-5d spurningalistanum. Þessi spurningalisti er almenns eðlis 

sem bíður upp á þann möguleika að nota hann við hina ýmsu sjúklingahópa. Listinn 

samanstandur af 5 spurningum þar sem sjúklingurinn fær 3 valmöguleika. Spurningarnar 

gefa upplýsingar um: hreyfigetu (e. mobility), sjálfsumönnun (e. self-care), venjubundin störf 

og athöfnir (e. usual activities), verki/óþægindi (e. pain/discomfort) og kvíða/þunglyndi (e. 

anxiety/depression). Jafnframt svarar sjúklingurinn spurningu á sjónskala þar sem hann tekur 

afstöðu til þess hvernig honum líður í dag. Svör sjúklinganna eru sett inn í reikniformúlu sem 

gefur niðurstöðu. Túlkunin á niðurstöðunni er á þá vegu að 1 þýðir fullkomin heilsa og 0 

þýðir að sjúklingurinn sé látinn. Niðurstöður úr þessum spurningalista geta endað sem 

                                                             
12

 Spurningalistann má sjá í viðauka IV 
13 Spurningalistann má sjá í viðauka III 
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mínustala, en það er túlkað þannig að ástand sjúklingsins sé orðið það alvarlegt að hann væri 

betur kominn látinn (Euroqol group, 2009; Drummond, Sculpher, Torrance, O'Brien, & 

Stoddart, 2005).  
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4. Kostnaður vegna sjúkdóma 

Þegar hagfræðilegar greiningar eru framkvæmdar þarf að greina allan kostnað sem hlýst af 

sjúkdómnum og meðferðinni sem kemur til vegna hans. Ekki er óalgengt að kostnaðurinn 

komi fram á nokkrum sviðum. Á Mynd 7 má sjá hvernig mismunandi kostnaður fellur til 

vegna sjúkdóms. Í fyrsta lagi er um að ræða kostnað sem fellur beint á heilbrigðiskerfið, s.s. 

greiningar, meðferðir, endurhæfingar o.fl. Í öðru lagi fellur kostnaðurinn til á öðrum stöðum, 

þó skiptir máli hvers eðlis sjúkdómurinn er, en heimahjúkrunarþjónusta við eldra fólk myndi 

falla undir þennan kostnaðarlið. Beinn kostnaður heilbrigðiskerfisins fellur alltaf til hvort sem 

hann er greiddur af tryggingafélögum, hinu opinbera eða sjúklingunum sjálfum. Í þriðja lagi 

fellur kostnaðurinn á sjúklinginn sjálfan og hans nánustu aðstandendur. Sem dæmi má nefna 

að oft þarf sjúklingurinn sjálfur að koma sér á þann stað sem læknisfræðilega meðferðin fer 

fram og í því er fólgin kostnaður. Sjúklingar geta þurft að fjárfesta í einhverjum tækjum til 

þess að auðvelda sér lífið (hentugra húsnæði, stærri bíll o.s.frv.). Sjúklingurinn þarft 

jafnframt að greiða sérstaklega fyrir læknisþjónustu, lyf o.þ.h. Oft þurfa aðstandendur 

sjúklinga líka að greiða kostnað vegna veikinda annarra t.d. á það við í þeim tilvikum sem um 

börn er að ræða. Í fjórða lagi er svo kostnaður sem er fólginn í þeim tíma sem tapast hjá 

sjúklingnum eða aðstandendum vegna sjúkdómsins. (Boonen & Severens, 2002). Sjúklingur 

og aðstandendur þurfa oft að eyða löngum stundum á heilbrigðisstofnunum, en sá tími gæti 

annars verið nýttur til einhvers annars t.d. atvinnu eða frístunda. Þessi tími, sem tapast, er 

kallaður framleiðslutap. Fórnarkostnaðarhugtakið sem fjallað var um í kafla 2.1 er náskylt 

framleiðslutapinu, en þá er átt við að sjúklingurinn gæti í stað þess að vera löngum stundum 

inn á heilbrigðisstofnuninni verið úti á vinnumarkaðnum og skapað þar verðmæti. 

 

 

 

 

 Mynd 7: Skipting kostnaðar vegna inngripa í 
heilbrigðiskerfinu (Drummond, Sculpher, Torrance, 
O'Brien, & Stoddart, 2005) 
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Þegar kostnaðargreiningar eru framkvæmdar er það oftar en ekki augljóst hvaða kostnaður 

flokkast sem beinn kostnaður, en óbeini kostnaðurinn eða framleiðslutapið er flóknara að 

meta. Það veltur á tilganginum með kostnaðargreiningunni hvernig horft er á óbeina 

kostnaðinn. Sé horft á óbeina kostnaðinn út frá hinu opinbera beinist athyglin að töpuðum 

skatttekjum og ýmsum millifærslum14. Hægt er að taka dæmi um þetta með því að kanna 

tvær meðferðir við gigtarsjúkdóm sem kallast meðferð A og meðferð B. Meðferð A felur í sér 

að sjúklingurinn þarf að leggjast inn á sjúkrahús en meðferð B felur í sér að sjúklingurinn 

nýtir sér sjúkraþjálfun ásamt öðrum þáttum í heilsugæslunni, en sú meðferð hefur í för með 

sér að sjúklingurinn getur verið mun meira heimavið. (Til einföldunar er gert ráð fyrir að 

báðar þessar meðferðir gefa sama bata). Kostnaðargreining gefur til kynna að meðferð B 

kostar heilbrigðiskerfið meira en jafnframt hefur sú leið í för með sér að færri vinnudagar 

tapast (framleiðsluávinningur). Ætti að draga framleiðsluávinninginn úr meðferð B frá 

meðferð A? Og ef það væri niðurstaðan hvernig ætti þá að verðmeta 

framleiðsluávinninginn? Þar sem um er að ræða ávinning af því að sjúklingarnir geta að 

einhverju leiti stundað vinnu ætti með réttu að taka það með inn í kostnaðargreininguna. 

Framleiðsluávinningurinn væri þá reiknaður með því að taka mið af 

meðaltalsbrúttólaunum15. Sé horft á óbeina kostnaðinn út frá samfélagslegu tilliti verður 

þessi kostnaðarliður meira umdeildur. 

Tvær aðferðir eru notaðar til þess að meta óbeinan kostnað sem hlýst vegna framleiðslutaps. 

Önnur aðferðin kallast mannauðsaðferðin (e. Human capital method). Sú aðferð gengur út á 

að verðleggja þá framleiðslu sem allt samfélagið verður hugsanlega af vegna tímabundinna 

fjarvista, skertrar vinnufærni eða ótímabærra starfsloka sjúklingsins vegna sjúkdómsins. Við 

fyrstu sín er mannauðsaðferðin rökrétt til að meta óbeinan kostnað en við nánari athugun 

koma fram vankantar við aðferðina sem taka þarf tillit til. Ef sjúklingurinn er fjarverandi til 

skemmri tíma er hægt að líta svo á að samstarfsfélagarnir fylli í skarðið. Ef sjúklingurinn er 

fjarverandi lengri tíma eða þarf jafnvel að yfirgefa vinnumarkaðinn eru hugsanlega 

atvinnulausir einstaklingar ráðnir inn í staðinn. Það myndi þýða að umfang framleiðslutapsins 

væri einungis sá tími sem færi í að þjálfa nýja starfskraftinn upp. Jafnframt myndi 

mannauðsaðferðin gefa skakka niðurstöðu ef sjúklingahópurinn væri t.d. þroskahamlaðir, 

                                                             
14

 Greiðslur úr almannatryggingakerfinu 
15

 Brúttólaun eru heildarlaun starfsmanns fyrir ákv. tímabil áður en greiðslur (skattar, lífeyrisiðgjöld o.fl.) hafa 
verið dregin frá. Heimild: www.asi.is  
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fatlaðir eða eldra fólk sem væri í minna mæli á vinnumarkaðnum eða yfirleitt ekki á 

vinnumarkaðnum. Ef einstaklingar, sem tilheyrðu sjúklingahópnum, væru heimavinnandi 

þyrfti að verðmeta veikindatíma sjúklingsins. Við það er einnig hægt að setja spurningamerki 

vegna þess að sá tími, sem sjúklingurinn væri heimafyrir, væri verðmetinn með meðaltals 

markaðslaunum. Koopmanschap og félagar komu fram með nýja aðferð árið 1995 sem 

kallast Friction cost method16 (Koopmanschap, Rutten, van Ineveld, & van Roijen, 1995). 

Hugmyndin á bak við þá aðferð er að óbeini kostnaðurinn vegna veikindafjarvista sé einungis 

sá tími sem það tekur fyrirtækið að ná upp þeirri framleiðslu sem var við lýði áður en 

sjúklingurinn veiktist. Með þessari aðferð er leitast við að meta raunverulega 

framleiðslutapið í staðinn fyrir hugsanlega framleiðslutapið sem gert er með 

mannauðsaðferðinni. Helsta áskorunin við Friction cost aðferðina er fólgin í því að meta 

þann tíma sem það tekur fyrirtækið að ná upp eðlilegri framleiðslugetu. Þessi aðferð hefur 

það jafnframt í för með sér að óbeini kostnaðurinn verður umtalsvert lægri heldur en þegar 

mannauðsaðferðin er notuð (Drummond, Sculpher, Torrance, O'Brien, & Stoddart, 2005). 

Þessi miklu munur á óbeina kostnaðinum hvort sem litið er á hann út frá 

mannauðsaðferðinni eða Friction cost aðferðinni kemur skýrt í ljós í rannsókn Hushcer og 

félaga frá árinu 2006. Þar er meðalkostnaður sem hlýst af ótímabærum starfslokum vegna 

hryggiktar metinn á 9.882 Evrur með mannauðsaðferðinni en 1.570 Evrur með Friction cost 

aðferðinni (Huscher, Merkesdal, Thiele, Zeidler, Schneider, & Zink, 2006). Rannsókn var birt 

árið 2002 eftir Boonen og félaga. Þar kom fram að með mannauðsaðferðinni var óbeini 

kostnaðurinn vegna hryggiktar 8.862 Evrur í Hollandi, 3.188 Evrur í Frakklandi og 3.609 Evrur 

í Belgíu. En með friction cost aðferðinni var óbeini kostnaðurinn metinn 557 Evrur í Hollandi, 

324 Evrur í Frakklandi og 274 Evrur í Belgíu (Boonen A. , o.fl., 2002). Ljóst má vera samkvæmt 

þessum tölum að töluverður munur er á þessum tveimur aðferðum við að meta óbeinan 

kostnað. Friction cost aðferðin hefur fengið á sig töluverða gagnrýni í virtum fræðitímaritum. 

(Liljas, 1998; Brouwer & Koopmanschap, 1998; Johannesson & Karlsson, 1997).  

Við inngrip í heilbrigðiskerfið skapast í flestum tilfellum ávinningur sem nær yfir þrjá þætti. Í 

fyrsta lagi læknast sjúklingurinn sem í flestum tilfellum sem hefur þá í för með sér t.d. 

ávinning í formi minni verkja og þjáningar fyrir sjúklinginn sjálfan. Í öðru lagi getur skapast 

önnur virðisaukning sem er fólgin í aukinni þekkingu sem kemur til vegna lækningar 

                                                             
16 Ekki er til íslenskt orð yfir þessa aðferð 
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einstaklingsins. Í þriðja lagi sparast auðlindir sem annars væri eytt í inngrip innan 

heilbrigðiskerfisins til annarra verkefna, t.d. gætu læknar sinnt öðrum sjúklingum eða 

stundað meiri rannsóknir, nota þyrfti búnað minna sem myndi lengja líftíma hans o.s.frv. Ef 

lækningin heppnast vel getur það einnig haft í för með sér að sjúklingurinn kemst aftur út á 

vinnumarkaðinn og verður nýtur þjóðfélagsþegn. (Drummond, Sculpher, Torrance, O'Brien, 

& Stoddart, 2005). Mynd 8 sýnir hvernig kostnaður og ávinningur skiptist við inngrip í 

heilbrigðiskerfinu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenningar hagfræðinnar gera ráð fyrir að ráðstöfun auðlinda sé hagkvæmust þegar 

kostnaður vegna notkunar á gæðum er borinn af þeim sem neytir gæðanna. Ef hinsvegar 

fleiri heldur en sá sem neytir gæðanna verða fyrir áhrifum er talað um markaðsbresti (e. 

market failure). Ein megin orsökin fyrir markaðsbrestum er það sem kallast ytri áhrif. Í því 

samhengi er talað um jákvæð og neikvæð ytri áhrif framleiðslu og neyslu. (Morris, Devlin, & 

Parkin, 2007; Ágúst Einarsson, 2005).  

4.1. Ytri áhrif framleiðslu og neyslu 

Jákvæð ytri áhrif framleiðslu: Ef fyrirtæki finnur upp nýja afurð, sem hægt er að nýta í 

læknisfræðilegum tilgangi, hefur það í för með sér mikinn ávinning fyrir fyrirtækið ef það fær 

einkaleyfi. Þótt samkeppnisaðilanum sé bannað að framleiða afurðina getur hann nýtt sér þá 

þekkingu sem hefur myndast til þess að gera betur. Þetta veldur auknum ábata fyrir 

samfélagið til lengri tíma. 

Neikvæð ytri áhrif framleiðslu: Það kallast neikvæð ytri áhrif framleiðslu þegar aðgerðir tveggja 

aðila hafa óæskileg áhrif á þriðja aðilann. Dæmi um það væri mengun frá framleiðslu á vöru, 

Kostnaður vegna 

sjúkdóms 

 

Heilbrigðiskerfið 

Aðrir staðir 

Sjúklingur/fjölskylda 

Framleiðslutap 

Inngrip í 

heilbrigðiskerfi

s 

Breytt heilbrigði 

Önnur virðisaukning 

Sparaðar auðlindir 

Heilbrigðiskerfið 

Annað 

Sjúklingur/fjölskylda 

Framleiðsluaukning 

Mynd 8: Skipting kostnaðar og ávinnings við inngrip í heilbrigðiskerfinu 
(Drummond, Sculpher, Torrance, O'Brien, & Stoddart, 2005) 
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sem allt samfélagið þyrfti að lýða fyrir, t.d. aukin astmatilfelli hjá þeim einstaklingum sem 

byggju í næsta nágrenni o.s.frv.  

Jákvæð ytri áhrif neyslu: Jákvæð ytri áhrif neyslu koma fram þegar stjórnvöld ákveða að 

bólusetja einstaklinga gegn smitsjúkdómi sem herjar eða kemur til með að herja á 

samfélag17. Þessi bólusetning hefur í för með sér að minna verður um sjúkdóminn í 

samfélaginu.  

Neikvæð ytri áhrif neyslu: Þegar einstaklingur kveikir sér í sígarettu eða neytir áfengis hefur 

það ekki einungis neikvæð áhrif á hann sjálfan heldur verða aðrir einstaklingar fyrir óbeinum 

reykingum eða andfélagslegum áhrifum vegna ölvunar.  

Sjúkdómar og meðferðir við sjúkdómum er dæmi um tilvik þar sem kostnaðurinn er borinn af 

fleirum en sjúklingnum sjálfum. Áhrifa sjúkdóma gætir víða í þjóðfélaginu í formi ytri áhrifa. 

Sem dæmi má nefna að mikil þróun hefur orðið á lyfjum sem telst til jákvæðra ytri áhrifa 

framleiðslu. Neikvæð ytri áhrif eru þegar kostnaður hlýst af sjúkdómum sem þjóðfélagið allt 

þarf að standa straum af. Eins er það þekkt að afleiðingar eins sjúkdóms geta leitt af sér 

annan sjúkdóm sem hefur viðbótarkostnað í för með sér. Jafnframt hafa lyfjagjafir oft í för 

með sér aukaverkanir sem virka þá kostnaðaraukandi fyrir þjóðfélagið í heild. Kostnaðinum, 

sem hlýst af sjúkdómnum, er skipt upp í kostnað sem sjúklingurinn ber og kostnað sem 

samfélagið ber. Að öllu jöfnu er gert ráð fyrir að sjúklingurinn beri sjálfur kostnað af sjúkdómi 

sínum en viðbótarkostnaðurinn leggst á samfélagið (Collins & Lapsley, 2006). Út frá því má 

setja fram jöfnuna: 

Heildarkostnaður sjúkdóms = Kostnaður sjúklingsins + kostnaður samfélagsins 

Skipta má kostnaði vegna sjúkdóma upp í beinan og óbeinan kostnað. Undir beina 

kostnaðinn flokkast öll þau gæði18 sem nota þarf til inngripsins í heilbrigðiskerfinu, lækningin 

í nútíð, allar aukaverkanir og allar mögulegar afleiðingar sem hljótast af lækningunni í 

framtíð (Jefferson, Demicheli, & Mugford, 2000). Beinum kostnaði vegna sjúkdóms má síðan 

skipta niður í kostnað sem fellur á heilbrigðiskerfið (t.d. kostnaður við ýmsar rannsóknir, 

launakostnaður heilbrigðisstarfsfólks o.fl.) annarsvegar og hinsvegar annan beinan kostnað 

sem fellur til vegna inngripsins. Oftast er þetta kostnaður sem fellur á sjúklinginn og 

                                                             
17

 Heilbrigðisyfirvöld bjóða reglulega upp á bólusetningar gegn inflúensu 
18 Með gæðum er bæði átt við vörur og þjónustu 
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aðstandendur hans (t.d. barnapössun, ferðir til og frá heilbrigðisstofnun, lyfjakostnaður o.fl.) 

(McLeod, o.fl., 2007). Undir óbeina kostnaðinn fellur framleiðslutap/ávinningur sem kemur 

til vegna ótímabærra dauðsfalla eða líkamlegrar/andlegrar fötlunar vegna sjúkdóma sem 

hefur í för með sér að sjúklingurinn getur ekki stundað atvinnu.  
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5. Þátttaka hins opinbera í rekstri heilbrigðiskerfisins 

Kostnaður við heilbrigðiskerfið hefur farið vaxandi hin síðari ár. Á Mynd 9 sést að 

kostnaðurinn hefur vaxið úr rúmum 80 milljörðum árið 1998 upp í tæplega 120 milljarða árið 

2008, sem gerir rúmlega 37% aukningu á tímabilinu. Sé kostnaðurinn skoðaður sem hlutfall 

af VLF sést að hann náði hámarki árið 2003, en þá nam hann 8,9% af VLF. Síðan þá hefur 

hann farið lækkandi og var hann árið 2008 8,0% af VLF. Sennilega á þetta hlutfall eftir að 

minnka ennþá meira í kjölfarið af væntanlegum niðurskurði stjórnvalda vegna 

fjármálakreppunnar. 

 

Mynd 9: Útgjöld til heilbrigðismála í upphæðum milljarðar króna (vinstri ás) og sem hlutfall  
af VLF (hægri ás). Heimild Hagstofa Íslands 

Samhliða því að lyf verða öflugri í baráttunni við hina ýmsu sjúkdóma hafa þau hækkað í 

verði. Á Mynd 10 má sjá annarsvegar hvernig lyfjakostnaðurinn hefur þróast á föstu verðlagi 

og hinsvegar hvernig kostnaðurinn hefur þróast sem hlutfall af VLF. 
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Mynd 10: Lyfjakostnaður hins opinbera í milljörðum króna (vinstri ás) og sem hlutfall af VLF (hægri ás).  
Heimild Hagstofa Íslands 

5.1. Þjóðfélagslegur kostnaður vegna gigtarsjúkdóma 

Umfang gigtar- og stoðkerfissjúkdóma hefur aukist hin síðari ár, nokkrar ástæður búa þar að 

baki t.a.m. erfðir en einnig að með aukinni þekkingu í læknavísindum verður þjóðin sífellt 

eldri (Gunnar Páll Baldvinsson, 2006). Í skýrslu, sem Alþjóða heilbrigðisstofnunin (WHO) gaf 

út árið 2003, kemur fram að kostnaður vegna stoðkerfisvandamála nemi allt að 3% af VLF í 

þróuðu ríkjunum. Þetta hlutfall er lægra í vanþróuðu ríkjunum vegna þess að þar eru lífslíkur 

lægri. (WHO, 2003). Kostnaðarstrúktúr þessara stoðkerfissjúkdóma er frábrugðinn öðrum 

vegna þess að áhrifanna gætir meira óbeint t.a.m. í framleiðslutapi vegna veikinda og 

kostnaði vegna greiðslna frá hinu opinbera til sjúklinga. Strömbeck og félagar komust að 

þeirri niðurstöðu að hryggiktarsjúklingar þurftu oftar veikindadaga heldur en þeir sem ekki 

þjáðust af sjúkdómnum og eftir því sem sjúklingarnir voru eldri jukust líkurnar á 

veikindadögum (Strömbeck, o.fl., 2009). Schofield og félagar birtu rannsókn árið 2008 sem þar 

sem rannsakað var hvernig krónískir sjúkdómar höfðu áhrif á atvinnuþátttöku Ástrala á 

miðjum aldri. Niðurstöðurnar voru að árið 2003 þurftu rúmlega 650 þúsund manns á 

aldrinum 45-64 ára þar í landi að yfirgefa vinnumarkaðinn vegna bakverkja og gigtar. Þetta 

hafði í för með sér framleiðslutap upp á 10 milljarða bandaríkjadala (Schofield, Shrestha, 

Passey, Earnest, & Fletcher, 2008; Ótilgreint, The China post, 2008). Í Bandaríkjunum nam 

kostnaður vegna gigtarsjúkdóma 1,2% af VLF árið 2003. Rúmlega 63% kostnaðarins féll til 

sem beinn kostnaður en tæp 37% sem óbeinn kostnaður (Centers for disease control and 
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prevention, 2009). Árið 2001 var gerð könnun á kostnaði gigtarsjúkdóma fyrir áströlsk 

gigtarsamtök. Niðurstaðan var að kostnaðurinn nam 1,4% af VLF (Ótilgreint, 2001). 

Niðurstöður úr sænskri rannsókn frá 2003 voru að kostnaðurinn vegna gigtarsjúkdóma í 

Svíþjóð árið 2001 námu 36,4 milljörðum sænskra króna (Schmidt, Husberg, & Bernfort, 

2003). Í norskri samantekt frá 2002 kemur fram að kostnaður vegna gigtarsjúkdóma lá á 

bilinu 37-44 milljarða norskra króna (Formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelser) .  

5.2. Greining á kostnaði vegna hryggiktar 

Bornar voru saman niðurstöður úr fimm erlendum rannsóknum á kostnaði vegna hryggiktar. 

Þessar rannsóknirnar voru gerðar á árunum 2002 – 2008. Við samanburð þarf að hafa í huga 

að þátttaka hins opinbera gagnvart hryggikt er misjöfn eftir löndum.  

Tafla 1: Hlutfall hvers kostnaðarliðar fyrir sig af heildarkostnaði 

Höfundur/ar Beinn kostn. 
heilbr. Kerfis (B) 

Annar beinn 
Kostn. (A) 

Lyfja- 
Kostn. (L) 

Beinn kostn. 
Alls (B + A + L) 

Óbeinn  
kostn. 

Kobelt o.fl. (2004) 23,1% 16,4% 2,6% 42,2% 57,8% 

Ward (2002) 11,2% 4,1% 11,1% 26,4% 73,6% 

Huscher o.fl. (2006) 14,8% 3,7% 10,0% 28,5% 71,5% 

Kobelt o.fl. (2006) 24,2% 30,4% 7,4% 62,0% 38,0% 

Kobelt o.fl. (2008) 12,2% 43,5% 10,6% 66,3% 33,7% 

 

Tafla 2: Skipting beina kostnaðarins 

Höfundur/ar Beinn kostn. Annar beinn Lyfja- 

heilbr. kerfis kostn. kostn. 

Kobelt et. al (2004) 62,8% 32,1% 5,1% 

Ward (2002) 42,4% 15,4% 42,1% 

Huscher et. al (2006) 51,9% 13,1% 35,0% 

Kobelt et. al (2006) 39,1% 49,0% 11,9% 

Kobelt et. al (2008) 56,4% 35,0% 8,6% 

 

Beinn kostnaður heilbrigðiskerfis telst allur kostnaður vegna innlagðra sjúklinga, allur 

kostnaður vegna göngudeildar sjúklinga, allur kostnaður tengdur heilsugæslu, allur 

kostnaður við rannsóknir og kostnaður tengdur annarri þjónustu heilbrigðiskerfisins s.s 

sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun o.fl. Til annars beins kostnaðar telst sá kostnaður sem sjúklingurinn 

sjálfur þarf að greiða t.d. hann þarf að fjárfesta í hentugra húsnæði, stærri bíl, sérhæfðum 

heimilistækjum o.þ.h. Einnig má nefna ferðakostnað vegna sjúkdómsins, húshjálp og annan 
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kostnað sem kemur til vegna afleiðinga sjúkdómsins. Hryggiktarsjúklingar þurfa talsvert af 

lyfjum til þess að draga úr verkjum og minnka bólgur. Þau lyf eru yfirleitt hefðbundin 

bólgueyðandi lyf (t.d. Íbúfen, Voltaren o.fl.), sérhæfð bólgueyðandi lyf (Coxic lyf), 

bólgueyðandi sterar (t.d. Lederspan) og magasýruhamlandi lyf ( t.d. Omeprazol). Hafa skal í 

huga að líftæknileg lyf eru ekki í þessari upptalningu. Til óbeina kostnaðarins teljast lægri 

ráðstöfunartekjur, óvinnufærni og fjarvistir úr vinnu. 

Athygli vekur við þessa kostnaðargreiningu hversu stór partur beini kostnaður 

heilbrigðiskerfisins er í tveimur rannsóknum sem Kobelt og félagar framkvæmdu, eins og 

Tafla 1 sýnir. Í rannsókninni, sem Ward framkvæmdi, var beini kostnaður heilbrigðiskerfisins 

einungis rúm 11% og hjá Huscher og félögum tæplega 15%, en í áðurnefndum Kobelt 

rannsóknum var beini kostnaðurinn annarsvegar 23,1% og hinsvegar 24,2%. Liðurinn annar 

beinn kostnaður er mun hærri í öllum rannsóknum hjá Kobelt og félögum, sem þýðir að 

kostnaðarþættir sjúklingsins vega meira þar. Hvað lyfjakostnaðinn varðar þá er aðeins í einni 

rannsókn af þessum fimm gert ráð fyrir notkun líftæknilyfja í kostnaðartölum, en það er í 

rannsókn Kobelt og félaga frá 2008. Samkvæmt því ætti lyfjakostnaðurinn að vera stærra 

hlutfall í þeirri rannsókn en þar sem einungis fjórðungur sjúklingahópsins fékk líftæknilyfið er 

lyfjakostnaðurinn mögulega ekki eins hár og hann væri annars. 
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6. Tilgangur rannsóknar 

Kostnaður vegna gigtarsjúkdóma hefur vaxið mikið hin síðari ár m.a. vegna þess að samfara 

aukinni þekkingu á sjúkdómnum fá fleiri sjúklingar viðeigandi meðferð ásamt því að þjóðin 

eldist. Á árum áður var kostnaðarstrúktúr gigtarsjúkdóma ólíkur öðrum sjúkdómum. 

Ástæðan var að stærsti hluti kostnaðarins féll til sem óbeinn kostnaður í formi 

framleiðslutaps, skertrar innkomu og veikindafjarvista. Í kjölfar þess að ný og öflug lyf komu 

á markaðinn upp úr aldamótum (líftæknilyf) breyttist kostnaðarstrúktúrinn töluvert. Nýju 

lyfin urðu þess valdandi að hryggiktarsjúklingar komust í einhverjum tilfellum út á 

vinnumarkaðinn aftur sem þýddi að óbeini kostnaðurinn lækkaði. Á móti kom að 

lyfjakostnaðurinn jókst mikið (Pétur Blöndal (a), 2007; Pétur Blöndal, 2007). Líkt og áður 

hefur komið fram leggst hryggikt í meiri mæli á ungt fólk og þá sér í lagi unga karlmenn. Af 

þeim sökum má telja að uppsafnaður kostnaður vegna sjúkdómsins verði mikill þar sem stór 

partur starfsævinnar er eftir. Tilgangur þessarar rannsóknar er... 

1. ... að greina kostnaðinn vegna hryggiktar á Íslandi árið 2009 

2. ... að kanna hvernig kostnaðurinn skiptist í beinan og óbeinan kostnað 

3. ... að kanna nytjar hryggiktarsjúklinga með sérhæfðum spurningalista 
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7. Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður útskýrt hvernig rannsóknin þ.e., rannsóknarsniðið ásamt vali á 

rannsóknarspurningu voru framkvæmd. Einnig verður fjallað um þátttakendurna, 

spurningalistann og framgang rannsóknarinnar. 

7.1. Rannsóknarsnið 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að greina kostnað einstaklinga hér á landi sem eru með 

sjúkdóminn hryggikt (Ankylosing Spondylitis) og fá líftæknilyfjameðferð gegn honum. Með 

rannsókninni er leitast við að svara rannsóknarspurningunni „hver var heildarkostnaður 

vegna hryggiktar árið 2009 hjá sjúklingum sem meðferð með líftæknilyfinu Remicade og 

hvernig skiptist kostnaðurinn í beinan og óbeinan kostnað“. Jafnframt að kanna nytjar 

hryggiktarsjúklinga með sérhæfðum spurningalista. Við gagnaöflunina voru notaðir 

spurningalistar. Einn þeirra var hannaður af rannsakanda þar sem sjúklingar svöruðu ýmsu 

varðandi lýðfræðilega þætti t.d. atvinnu, nám, tekjur o.fl. Einnig voru sérhæfðir 

spurningalistar notaðir sem gáfu upplýsingar varðandi framgang sjúkdómsins, 

hreyfiskerðingu vegna sjúkdómsins og nytjar sjúklinga. Þegar spurningalistar eru notaðir við 

rannsókn kallast það megindleg (e. quantitative) rannsóknaraðferð Aðferðin hefur í för með 

sér að rannsakandinn getur spáð fyrir um og/eða gefið vísbendingar og/eða alhæft um 

rannsóknarefnið. Kostur við megindlega rannsóknaraðferð er að túlka má niðurstöðurnar 

með tölfræðilegum aðferðum svo hægt sé að sýna fram á staðreyndir og samanburð. Annar 

kostur við þessa rannsóknaraðferð er að hægt er að ná til margra einstaklinga á skömmum 

tíma með litlum tilkostnaði. Gallarnir eru helstir að upplýsingarnar, sem aflað er, eru ekki 

tæmandi þar sem þátttakandinn hefur fyrirfram ákveðna valkosti til að svara. Eins myndast 

hætta á að þátttakendurnir leggi misjafnan skilning í spurningarnar sem hefur þá í för með 

sér ákveðna ómarktækni (Bailey, 1997). 

7.2. Þátttakendur 

Á Íslandi er nú vitað um 256 sjúklinga með hryggikt samkvæmt faraldsfræðilegri rannsókn 

um algengi og birtingarmynd hryggiktar hér á landi (Geirsson, Eyjolfsdottir, Bjornsdottir, 

Kristjansson, & Gudbjornsson, 2009). Að sögn Björns Guðbjörnssonar sérfræðilæknis og 
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gagnagrunnsstjóra ICEBIO19 eru um 90 sjúklinganna á líftæknilyfjameðferð og um 70 af þeim 

sem fá líftæknilyfið Remicade. Hópurinn samanstendur því af þeim 70 einstaklingum sem 

læknisfræðilega eru greindir með hryggikt og fá Remicade. Hópurinn hentar vel til svona 

rannsókna annarsvegar vegna þess að hann er einsleitur með tilliti til sjúkdómsmyndunar 

samanborið við einstaklinga sem greindir eru með iktsýki eða sóragigt og hinsvegar vegna 

þess að allir sjúklingarnir fá sama líftæknilyfið. 

7.3. Aðferðir við mælingar 

Í rannsókn þessari var notast við þrjár tegundir spurningalista. Í fyrsta lagi almennur 

spurningalisti sem hannaður var af rannsakanda. Í öðru lagi var notast við staðlaða erlenda 

spurningalista sem áður höfðu verið þýddir á íslensku. Í þriðja lagi voru upplýsingar, sem 

geymdar eru í ICEBIO gagnagrunninum, notaðar þar sem við átti s.s. sjúkdómsþróun og 

skammtastærðir á Remicade. Upplýsingar um kostnað vegna hryggiktarsjúklinganna fengust 

hjá hag- og upplýsingasviði Landspítalans og upplýsingar um lyfjakostnað fengust hjá 

lyfjagreiðslunefnd. Í einhverjum tilfellum þurfi að nota nálganir til þess að finna 

meðalkostnað.  

7.3.1. Almennur spurningalisti 

Rannsakandi hannaði spurningalista20 sem innihélt 62 spurningar. Í þessum spurningalista 

voru sjúklingar spurðir út í notkun sína á læknisfræðilegri þjónustu vegna sjúkdómsins 

síðastliðna 6 mánuði. Spurt var út í not sjúklinganna á lyfinu með tilliti til vinnufærni o.þ.h. 

einnig menntun, kyn, aldur o.fl. ásamt öðrum lýðfræðilegum þáttum. 

7.3.2. ICEBIO gagnagrunnurinn 

Líftæknilyfjameðferðir eru flóknar og kostnaðarsamar og því þarf að halda kerfisbundið utan 

um framgang sjúkdómsins. ICEBIO gagnagrunninum er ætlað að halda utan um þessa 

skráningu hér á landi. Upphaflega kemur þessi gagnagrunnur frá Danmörku og ber hann 

heitið Danbio21 þar í landi. Eftir að hann var innleiddur hér á landi hefur hann verið aðlagaður 

íslenskum aðstæðum m.t.t. séríslenskra stafa og kennitölukerfis. Í ICEBIO eru skráðar 

                                                             
19 ICEBIO er gagnagrunnur sem staðsettur er á Landspítala Háskólasjúkrahúsi. Þessi gagnagrunnur heldur utan 
um upplýsingar tengt þeim sjúklingum sem eru með læknisfræðilega greinda gigt á Íslandi. 
20

 Viðauki V 
21 http://www.danbio-online.dk  
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nákvæmar heilsufars- og sjúkdómsupplýsingar ásamt lífstílsþáttum, t.d. þyngd, reykingar o.fl. 

Í gagnagrunninn eru einnig settar inn upplýsingar úr blóðrannsóknarprófum og er þannig 

hægt að sjá árangur meðferðarinnar. Sjúklingar svara einnig sérhæfðum spurningalistum 

fyrir hvern og einn gigtarsjúkdóm sem í hryggiktartilfellum eru BASDAI, BASFI og HAQ. Allar 

þessar upplýsingar eiga þannig að geta gefið læknum betri yfirsýn yfir sjúkdóminn og hvort 

þörf sé á breyttri meðferð (Björn Guðbjörnsson, 2009).  

7.4. Gagnaöflun 

Gagnaöflunin fór fram á dagdeild gigtar (B7) á Landspítala háskólasjúkrahúsi í Fossvogi á 

tímabilinu 10. ágúst 2009 til 23. október 2009. Þegar hryggiktarsjúklingar komu í sína 

reglulegu líftæknilyfjameðferð var þeim kynntur tilgangur rannsóknarinnar. Ef þeir gáfu 

samþykki fyrir þátttöku fengu þeir samþykkisbréf22 sem þeir undirrituðu. Að lokum voru 

spurningalistarnir lagðir fyrir og tók það sjúklingana 30-60 mínútur að svara. Þegar svörun 

var lokið voru útfylltu spurningalistarnir settir í lokað umslag og þátttakandanum úthlutað 

raðnúmeri til þess að tryggja nafnleysi. 

7.5. Úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu gagnanna var töflureiknirinn Microsoft Excel notaður. Skýrsluhöfundur sló inn 

öllum gögnum svo hægt væri að vinna með þau á tölfræðilegan hátt.  

Við vinnslu á þessu verkefni þurfi að sækja um leyfi fyrir rannsókninni hjá Vísindasiðanefnd23, 

Persónuvernd, hjá Kristjáni Steinssyni yfirlækni gigtarlækninga24 og Birni Zoëga 

framkvæmdastjóra lækninga Landspítalans25. Eftir að öll leyfi höfðu fengist var hafist handa 

við gagnaöflun. 

  

                                                             
22 Viðauki VI 
23

 Viðauki IX 
24

 Viðauki VII 
25 Viðauki VIII 
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8. Úrvinnsla á spurningalistum 

Lýðfræðilegir þættir 

Á tíu vikum svöruðu 62 sjúklingar fyrirlögðum spurningalistum sem gerir rúmlega 91% 

svörun. Tafla 3 sýnir lýðfræðilegar breytur sjúklinganna. Karlmenn voru 73,8% þýðisins og 

konur 26,2%. Miðgildisaldur sjúklinganna var 44,5 (staðalfrávik 10,9) og miðgildi líftíma 

sjúkdóms var 8,5 ár (staðalfrávik 9,2). Miðgildis BASDAI var 29,9 (staðalfrávik 22,7) og 

miðgildis BASFI var 16,2 (staðalfrávik 21,0). Miðgildi nytjanna mældar með EQ-5d listanum 

voru 0,86 (staðalfrávik 0,23) og miðgildisskor í sjónskala EQ-5d (0 = versta niðurstaða, 100 = 

besta niðurstaða) var 70,0 (staðalfrávik 19,5). Athygli vakti að enginn af sjúklingunum var 

eldri en 66 ára sem þýðir að þeir voru allir á vinnufærum aldri.  

  

Tafla 3: Lýðfræðilegar breytur sjúklinga 

  Niðurstöður Staðalfrávik 

Fjöldi sjúklinga 62   

Karlmenn % 73,8 
 Líftími sjúkdóms (miðgildi) 8,5 9,2 

Aldur í árum (miðgildi) 44,5 10,9 

BASDAI (miðgildi) 29,9 22,7 

BASFI (miðgildi) 16,2 21,0 

EQ-5d (miðgildi) 0,86 0,23 

EQ-5d sjónskali 70,0 19,5 

 

Tafla 4 sýnir þegar sjúklingahópurinn er flokkaður niður eftir líkamlegri fötlun vegna 

sjúkdómsins. Tæplega 70% sjúklinganna voru með minniháttar líkamlega fötlun vegna 

sjúkdómsins (BASFI < 30)26. Tæp 14% sjúklingahópsins BASFI, minna en 30, voru ekki með 

atvinnu, en tæp 23% af öllum hópnum voru ekki með atvinnu. Álykta mætti að BASDAI og 

BASFI skorin myndu aukast samhliða aldri og líftíma sjúkdóms. Fylgnistuðullinn milli BASFI og 

aldurs var 0,31 (P > 0,05) og milli BASFI og líftíma sjúkdómsins 0,30 (P > 0,05). Báðir 

stuðlarnir eru ómarktækir.  

                                                             
26

 Eftir samtal við Björn Guðbjörnsson gigtarsérfræðing var ákveðið að miða við að mild einkenni vegna 
sjúkdómsins væru við mörkin BASDAI og BASFI < 30 í staðinn fyrir BASDAI/BASFI < 40. 
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Tafla 4: Sjúklingar flokkaðir eftir líkamlegri fötlun vegna sjúkdómsins (BASFI) 

  B<10 10<B<20 20<B<30 30<B<40 40<B<50 50<B<60 60<B<70 70<B<85 

Dreifing (%) 30,6% 25,8% 12,9% 9,7% 3,2% 8,1% 9,7% 3,2% 

BASFI 5,3 13,7 22,0 32,9 43,7 57,4 61,8 76,8 

BASDAI 8,9 28,7 47,4 46,6 57,0 62,3 59,0 38,4 

EQ-5d 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,5 

Aldur 44,0 40,0 48,0 44,5 54,0 45,0 59,5 52,5 

Líftími sjúkdóms 11,0 7,5 5,0 8,5 7,5 19,0 17,0 23,5 

Aldur <67 ára (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Vinnur (aldur <67 ára) (%)* 94,7% 87,5% 62,5% 60,0% 100% 60,0% 25,0% 0,0% 
* Einn svaraði ekki hvort hann hefði atvinnu 

 

Tafla 5 sýnir sjúklingahópinn flokkaðan eftir virkni sjúkdómsins. Fylgnistuðullinn milli BASDAI 

og aldurs sjúklinganna var 0,18 (P > 0,05) og milli BASDAI og líftíma sjúkdóms 0,04 (P > 0,05), 

ekkert er hægt að fullyrða þar sem stuðlarnir eru ómarktækir. Tæplega 10% sjúklinganna 

með BASDAI < 30 voru ekki með atvinnu.  

Tafla 5: Sjúklingar flokkaðir eftir virkni sjúkdóms (BASDAI) 

  B<10 10<B<20 20<B<30 30<B<40 40<B<50 50<B<60 60<B<70 70<B<85 

Dreifing (%) 25,8% 9,7% 14,5% 8,1% 11,3% 16,1% 8,1% 6,5% 

BASDAI 6,1 15,5 23,4 33,4 44,1 52,4 65,9 54,5 

BASFI 6,0 7,6 19,0 11,2 30,2 35,1 40,3 59,1 

EQ-5d 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 

Aldur 41,0 45,5 40,0 56,0 49,0 47,0 44,0 54,5 

Líftími sjúkdóms 11,0 10,0 3,0 24,0 15,0 8,0 7,0 14,0 

Aldur <67 ára (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Vinnur (aldur <67 ára) (%)* 93,8% 100,0% 77,8% 75,0% 57,1% 70,0% 80,0% 0,0% 
* Einn svaraði ekki hvort hann hefði atvinnu 
 

 

Notkun á þjónustu 

Aðeins tveir sjúklingar þurftu að vera inniliggjandi á sjúkrahúsi vegna hryggiktar síðastliðið ár 

í samtals 54 daga, en það gerir að meðaltali minna en einn dag á hvern sjúkling á ári. 

Niðurstöður Kobelt og félaga frá kostnaðargreiningu á hryggikt í Kanada var á svipaða vegu 

eða 0,9 daga á ári (Kobelt, Andlin-Sobocki, & Maksymowych, 2006). Alls fóru sjúklingarnir 

95,5 sinnum á göngudeild til að hitta gigtarlækni, að meðaltali gerir það 1,6 heimsóknir á ári 

á hvern sjúkling; einn sjúklingur svaraði ekki þessari spurningu. Tíu sjúklingar fóru 48 sinnum 

á heilsugæslu til að hitta heimilislækni vegna einkenna frá hryggikt, það gerir að meðaltali 

0,9 heimsóknir á ársgrundvelli. Á tímabilinu fóru fjórir sjúklingar alls 10 sinnum á 
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bráðamóttöku27 vegna einkenna hryggiktar. Það gerir að meðaltali 0,2 heimsóknir á hvern 

sjúkling á ári, einn sjúklingur svaraði ekki spurningunni. Hægt er að hafa temprandi áhrif á 

framgang sjúkdómsins með sjúkraþjálfun. 15 sjúklingar notfærðu sér þjónustu sjúkraþjálfara 

frá 2-12 sinnum í hverjum mánuði. Tafla 6 sýnir Meðalnotkun á ári hjá þeim 

hryggiktarsjúklingum sem notfærðu sér sjúkraþjálfun Hjá þeim sem notfærðu sér þá 

þjónustu var notkunin 81,6 skipti á ári eða 1,6 skipti í viku. Sé horft til allra þeirra sem 

svöruðu spurningunni um sjúkraþjálfunina var meðalnotkunin 20,7 skipti á ári eða 0,4 skipti á 

viku. Þrír sjúklingar svöruðu ekki spurningunni. 

Tafla 6: Meðalnotkun á ári í sjúkraþjálfun 

 

 

 

Spurt var um notkun á þjónustu iðjuþjálfara og þjónustu félagsráðgjafa. Enginn af þeim, sem 

tóku afstöðu til þeirrar spurningar, notfærðu sér þá þjónustu. Sjö sjúklingar svöruðu ekki 

báðum spurningunum. Jafnframt var spurt um aðra þjónustu sem sjúklingar notfærðu sér. 

Jákvætt svöruðu 4 sjúklingar, en sú þjónusta samanstóð af gigtarleikfimi hjá gigtarfélaginu, 

þjónustu sálfræðings og nudd.  

 

Stór hópur sjúklinganna notaði lyf vegna sjúkdómsins. 

Flestir notuðu ónæmisbælandi lyf, tæp 57%. Tæplega 

18% notuðu hefðbundin bólgueyðandi lyf. Einungis 

1,7% sjúklinganna notaði annaðhvort COX lyf eða 

bólgueyðandi stera og tæplega 13% ólyfseðilsskyld lyf. 

Það vekur athygli að enginn sjúklinganna notaði 

magasýruhamlandi lyf því þekkt aukaverkun af 

bólgueyðandi lyfjum eru óþægindi í maga. Tafla 7 sýnir 

hvernig lyfjanotkunin skiptist hjá sjúklingunum. 

                                                             
27

 Orðskýring: Koma til læknis utan hefðbundins opnunartíma á heilsugæslu, dagdeildar eða göngudeildar. 
Munnleg heimild: Arnór Víkingsson læknir 

Fjöldi svara 

Fjöldi sjúklinga 
sem nota 
sjúkraþjálfun 

Meðalnotkun á 
ári hjá þeim sem 
svöruðu já 

Meðalnotkun á 
ári hjá þeim 
sem svöruðu 

59 15 81,8 20,7 

  
Notendur % af 

þýði 

DMARDs*                   56,5      

NSAID**                   17,7      

COX lyf                     1,6      

Magalyf                          -      

Ólyfs.sk. lyf                   12,9      

Sterar                     1,6      

*Disease Modifying AntiRheumatic Drug 

** NonSteroidal AntiInflammatory Drugs 

Tafla 7: Lyfjanotkun sjúklinganna 
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16 sjúklingar voru með örorkumat upp á 15-75%. Tæp 82% þeirra, sem voru með örorkumat, 

voru með það vegna hryggiktar og var matið í öllum þeim tilvikum 75% örorka. Tæplega 17% 

sjúklinganna þurftu að hætta að vinna til langframa vegna hryggiktar; átta sjúklingar svöruðu 

ekki spurningunni. 15 sjúklingar eða rúm 26% þurftu að hætta starfi tímabundið vegna 

hryggiktar; 5 sjúklingar svöruðu ekki spurningunni. Tæplega 23% sjúklinganna þurftu að 

minnka starfshlutfallið vegna sjúkdómsins en 9 sjúklingar svöruðu ekki þeirri spurningu. 

Þegar spurt var hvort sjúklingarnir hafi þurft að skipta um vinnustað vegna hryggiktar 

svöruðu tæplega 19% játandi en níu svöruðu ekki spurningunni.  

Sjúklingar voru spurðir hvort þeir hafi þurft að taka sér veikindafrí frá vinnu síðustu 6 

mánuðina áður en þeir byrjuðu á Remicade. 46 sjúklingar (örorkuþegar vegna hryggiktar ekki 

teknir með) tóku afstöðu til þessarar spurningar; miðgildisbyrjunarár sem sjúklingarnir hófu 

meðferðina var árið 2006. 25 sjúklingar svöruðu játandi að þeir hefðu þurft að taka sér 

veikindafrí frá vinnu vegna einkenna frá sjúkdómnum síðustu sex mánuðina áður en þeir 

hófu lyfjameðferðina og var dagafjöldinn sem fór í veikindafjarvistir alls 367. Einn 

sjúklinganna var í veikindafríi síðustu 6 mánuðina áður en hann byrjaði á Remicade. Ákveðið 

var að taka þann aðila ekki með í útreikningunum til þess að draga úr skekkju við matið. 

Niðurstaðan var því að 24 sjúklingar voru með alls 247 veikindadagafjarvistir vegna einkenna 

frá hryggikt síðustu sex mánuðina áður en þeir hófu lyfjameðferð. Jafnframt var spurt hvort 

fjölskyldumeðlimir sjúklingsins hefðu verið fjarverandi frá vinnu vegna einkenna frá 

sjúkdómnum. Tveir sjúklingar svöruðu spurningunni játandi og var dagafjöldinn í þeim 

tilvikum 26. Þeir dagar eru teknir með inn í matið vegna þess að líta má á sem svo að þær 

fjarvistir hafi komið til vegna sjúklingsins. Miðgildi veikindadaga hjá sjúklingunum 24 var 5 

dagar, en sú tala uppreiknuð á ársgrundvöll væri því 10 veikindadagar á ári. Í skýrslu, sem 

unnin var fyrir Alþýðusamband Íslands árið 2007 af InPro, kom fram að meðalfjöldi 

veikindadaga var 8,4 á árið 2006 (Ótilgreindur, 2007). Að nokkru þarf að hyggja við þennan 

samanburð. Í fyrsta lagi að taka tillit til þess að gert er ráð fyrir að fjöldi veikindadaga hjá 

hryggiktarsjúklingum verði eins seinni helming ársins. Í öðru lagi eru veikindafjarvistir 

hryggiktarsjúklinganna unnar út frá meðaltali og í þriðja lagi að í meðalfjölda veikindadaga í 

InPro skýrslunni er ekki gerður greinamunur á veikindum starfsmannsins eða veikindum hjá 

fjölskyldumeðlimum starfsmannsins. Bornar voru saman veikindafjarvistir á ársgrundvelli við 

skorið úr BASDAI og BASFI sem Tafla 8 sýnir. Heildarfjarvistir hjá hópnum með BASDAI < 30 
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var 92 dagar á sex mánaða tímabili sem gerir að meðaltali 4,6 daga í veikindafjarvistir. Hjá 

hópnum, sem var með BASDAI > 30, fór fjöldi veikindadaga á sex mánaða tímabilinu upp í 

156 sem gerir meðalveikindafjarvistir upp á 11,1 dag. Meðalveikindafjarvistir á ársgrundvelli 

hjá þeim hóp voru því 22,3 dagar. Niðurstöðurnar með tilliti til BASFI eru á svipaða vegu eða 

meðalfjarvistir upp á 7,1 dag á sex mánaða tímabili hjá BASFI < 30 sjúklingunum. Á 

ársgrundvelli væru það 14,2 dagar. Hjá BASFI > 30 voru meðalfjarvistirnar 11,7 dagar á sex 

mánaða tímabili sem gæfi 23,4 daga í meðalfjarvistir á ársgrundvelli vegna einkenna frá 

hryggikt. Þessar niðurstöður benda til þess að virkni sjúkdómsins og líkamleg fötlun vegna 

hans hafi áhrif á fjölda veikindafjarvista hjá hryggiktarsjúklingum. 

Tafla 8: Veikindadagar samanburði við  
BASDAI og BASFI áður en lyfjameðferð hófst 

    

Fjöldi 
svara 

Veikinda-
dagar 

Meðal 
veikindad. 
pr. sjúkling 

B
A

SD
A

I < 30 20 92 4,6 

>30 14 156 11,1 

B
A

SF
I <30 27 191 7,1 

>30 7 82 11,7 

* þrír svöruðu ekki spurningunni 

 

Jafnframt var spurt út í fjölda veikindafjarvista fyrsta árið eftir að byrjað var á Remicade 

lyfjameðferðinni. 48 sjúklingar tóku afstöðu til þessarar spurningar (örorkuþegar vegna 

hryggiktar ekki teknir með). Miðgildisbyrjunarár á Remicade hjá þeim sjúklingum, sem 

svöruðu spurningunni, var 2006. 15 sjúklingar þurftu á alls 64 veikindafjarvistadögum að 

halda fyrsta árið eftir að þeir byrjuðu á Remicade, 33 sjúklinganna svöruðu að þeir hefðu 

engar veikindafjarvistir tekið og þrír gátu ekki svarað. Miðgildi veikindadaga hjá þeim, sem 

þurftu á þeim að halda, var 3.  

Tafla 9 sýnir veikindafjarvistir hjá sjúklingum eftir að Remicade lyfjameðferðin hófst. 

Niðurstöður þar eru á aðra vegur heldur en Tafla 8 sýnir. Veikindafjarvistum sjúklinga vegna 

einkenna frá hryggikt fækkaði mikið. Hjá sjúklingum sem voru með BASDAI < 30 fækkaði 

meðalfjarvistum niður í 1,5 daga á ári og hjá hópnum sem var með BASDAI > 30 fækkaði 
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meðalveikindafjarvistum niður í 1,2 daga á ári. Hjá hópnum með BASFI < 30 voru 

veikindafjarvistir fyrsta árið eftir að byrjað var á Remicade 1,1 dagur, en hjá hópnum sem var 

með BASFI > 30 voru meðalveikindafjarvistir 1,8. Þessar niðurstöður gefa það til kynna að 

Remicade lyfið virki vel til að halda niðri sjúkdómseinkennum. 

Tafla 9: Veikindadagar í samanburði við BASDAI 
og BASFI eftir að lyfjameðferð hófst 

    

Fjöldi 
svara 

Veikinda-
dagar 

Meðal 
veikindad. 
pr. sjúkling 

B
A

SD
A

I < 30 25 37 1,5 

>30 23 27 1,2 

B
A

SF
I <30 36 41 1,1 

>30 13 23 1,8 

* þrír svöruðu ekki spurningunni 

8.1. Nytjar 

Nytjar sjúklinganna voru mældar með EQ-5d spurningalistanum. Miðgildi EQ-5d skorsins hjá 

sjúklingunum með BASDAI < 30 var 0,86 og 0,79 hjá BASDAI > 30. Miðgildi nytjanna hjá 

hópnum með BASFI < 30 var 0,86 en 0,74 hjá BASFI > 30.  

8.2. Kostnaðargreining 

Hér er gert grein fyrir hvernig kostnaður vegna hryggiktar var reiknaður. 

8.2.1. Beinn kostnaður  

Beinn kostnaður vegna hryggiktar samanstendur af kostnaði vegna dagdeildar, göngudeildar 

og legudeildar. Einnig kostnaði vegna heimsókna sjúklings á heilsugæslu og á bráðamóttöku 

vegna einkenna frá hryggikt ásamt kostnaði vegna sjúkraþjálfunar. Allur lyfjakostnaður vegna 

sjúkdómsins telst til beins kostnaðar og einnig greiðslur úr almannatryggingakerfinu til 

einstaklinga sem eru með læknisfræðilegt 75% örorkumat vegna hryggiktar. 
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8.2.1.1. Kostnaður vegna dagdeildar 

Tæplega 70 hryggiktarsjúklingar koma á dagdeild gigtar (B7) á nokkurra vikna fresti til að fá 

Remicade innhellingu í æð. Meðalkostnaðurinn á hvern sjúkling á dagdeild gigtar árið 2009 

var kr. 31.070 eins og Tafla 10 sýnir. 

Tafla 10: Meðal komukostnaður á dagdeild gigtar B7 

Beinn kostnaður (rekstur, hjúkrun, lækning) 21.633 

Beinn kostnaður (rannsóknir) 6.391 

Fastur kostnaður (stjórnun á lyflækningasviði) 571 

Fastur kostnaður (stjórnun og stoðdeild) 2.475 

 
31.070 

Upplýsingar fengnar frá hag- og upplýsingasviði Landspítala 
  

Breytilegt er hversu oft sjúklingar mæta í innhellingu en í útreikningum var kostnaður hvers 

og eins sjúklings fundinn með eftirfarandi jöfnu: 

Meðalkostnaður pr. sjúkling =  Meðal komukostnaður ∗
52 vikur

fjöldi vikna milli lyfjagjafa
 

Beinn kostnaður vegna komu og þjónustu við sjúklinga á dagdeild gigtar nam árið 2009 

rúmlega 13,4 milj. kr. 

8.2.1.2. Kostnaður vegna göngudeildar 

Í spurningalistanum voru sjúklingar spurðir út í hvort og þá hversu oft þeir hittu 

gigtarsérfræðing. 64% svöruðu spurningunni á þá vegu að þeir hittu gigtarsérfræðing 

reglulega en 36% neitandi. 

 

Mynd 11: Heimsóknir sjúklinga til gigtarlæknis 

5,1%

17,9%

15,4%

46,2%

15,4%

Einu sinni í mánuði 
eða oftar

Á tveggja til fjögurra 
mánaða fresti

Tvisvar á ári

Árlega

Sjaldnar
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Á Mynd 11 sést að tæplega helmingur sjúklinganna fer í viðtal hjá gigtarlækni einu sinni á ári 

og rúmlega fimmtungur fer í viðtal á eins til fjögurra mánaða fresti. Tafla 11 sýnir 

meðalkomukostnað sjúklinga á göngudeild gigtar árið 2009, en hann var kr. 10.267. 

Ákveðnar einfaldanir þurfti að gera þegar viðtalstímar á göngudeild voru áætlaðir. 

 Gert var ráð fyrir að þeir sjúklingar, sem svöruðu „á tveggja til fjögurra mánaða 

fresti“, notfærðu sér þjónustu göngudeildarinnar fimm sinnum á ársgrundvelli 

 Gert var ráð fyrir að þeir sjúklingar, sem svöruðu að þeir notuðu þjónustu 

göngudeildarinnar sjaldnar en einu sinni á ári, notuðu þjónustuna einu sinni á tveggja 

ára fresti.  

Tafla 11: Meðal-komukostnaður á göngudeild gigtar (B7) árið 2009 

Beinn kostnaður (rekstur, hjúkrun, lækning) 6.085 

Beinn kostnaður (rannsóknir) 3.392 

Fastur kostnaður (stjórnun á lyflækningasviði) 92 

Fastur kostnaður (stjórnun og stoðdeild) 697 

 
10.267 

Upplýsingar fengnar frá hag- og upplýsingasviði Landspítala 

  

Beinn kostnaður vegna komu sjúklinga á göngudeild gigtar nam árið 2009 tæpri 1 millj. kr. 

8.2.1.3. Kostnaður vegna legudeildar 

Einungis tveir sjúklingar þurftu að vera inniliggjandi á spítala á síðustu 12 mánuðum vegna 

einkenna frá hryggikt. Þessi sjúklingar voru inniliggjandi í alls 55 daga. Tafla 12 sýnir 

meðalkostnað á dag á lyflækningadeild. Ekki er talinn með kostnaður vegna aðgerða og 

rannsókna. 

Tafla 12: Meðalkostnaður á dag á legudeild lyflækningadeildar 

Beinn kostnaður (rekstur, hjúkrun, lækning) 57.967 

Fastur kostnaður (stjórnun á lyflækningasviði) 10.863 

 
68.830 

Upplýsingar fengnar frá hag- og upplýsingasviði Landspítala 

 

8.2.1.4.  

Meðalkostnaður legudaga hryggiktarsjúklinga vegna hryggiktar nam árið 2009 rúmum 3,7 

millj. kr. 
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8.2.1.5. Notkun á annarri heilbrigðisþjónustu 

Sjúkraþjálfun 

Fimmtán sjúklingar notuðu sjúkraþjálfun að jafnaði 102 sinnum í mánuði. Mánaðarnotkunin 

færð yfir á ársgrundvöll gefur 1.224 skipti. Í skýrslu, sem kom út á vegum Sjúkratrygginga 

Íslands árið 2008, kom fram að meðalkostnaður vegna komu til sjúkraþjálfara nam árið 2007 

kr. 3.692 (Ingveldur Ingvarsdóttir, 2008). Sú tala uppreiknuð með vísitölu neysluverðs28 gefur 

upphæðina kr. 4.648.  

Beinn kostnaður vegna sjúkraþjálfunar var tæpar 5,7 millj. kr. árið 2009. 

Heilsugæsla 

Upplýsingar um meðalkomukostnað á heilsugæslu lá ekki fyrir svo höfundur þurfti að nálgast 

þau gögn sjálfur. Á vef Landlæknisembættisins má finna upplýsingar um að viðtöl við lækna á 

Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins árið 2008 hafi verið tæplega 361 þúsund talsins 

(Landlæknisembættið, 2010). Samkvæmt ríkisreikningi 2008 var kostnaður vegna 

Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins tæplega 5,6 milljarðar (Fjársýsla ríkisins, 2009). Út frá 

þessum tölum er meðalkomukostnaður á heilsugæslu fundinn og er hann rúmlega 15 þúsund 

krónur. Tíu sjúklingar þurftu á alls 24 viðtölum við heilsugæslulækni að halda á sex mánaða 

tímabilinu, en á ársgrundvelli eru það 48 viðtöl.  

Beinn kostnaður vegna komu hryggiktarsjúklinga á heilsugæslu vegna einkenna frá hryggikt 

nam árið 2009 rúmlega 0,7 millj. kr. árið 2009. 

Bráðalæknisþjónusta 

Fjórir sjúklingar þurftu að fara tíu sinnum á bráðadeild vegna einkenna frá hryggikt á sex 

mánaða tímabili. Á ársgrundvelli gerir það 20 komur á bráðadeild. Tafla 13 sýnir 

meðalkostnað pr. komu á slysa- og bráðadeild (styttri komur) árið 2009. 

Tafla 13: Meðal komu-kostnaður á bráðadeild (styttri koma) árið 2009 

Beinn kostnaður (rekstur, hjúkrun, lækning) 12.603 

Beinn kostnaður (rannsóknir) 4.119 

Fastur kostnaður (stjórnun á lyflækningasviði) 0 

Fastur kostnaður (stjórnun og stoðdeild) 3.001 

                                                             
28 Meðaltals neysluverðsvísitala árið 2007 var 273,7 og árið 2009 344,6 stig. Heimild: Hagstofan. 
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19.723 

Upplýsingar fengnar frá hag- og upplýsingasviði Landspítala 

  

Beinn kostnaður vegna komu sjúklinga á bráðadeild vegna einkenna frá hryggikt var 0,4 millj. 

kr. árið 2009. 

8.2.1.6. Lyfjakostnaður 

Í spurningalistanum var lyfjanotkun sjúklinganna könnuð þ.e. lyf sem sjúklingarnir nota fyrir 

utan Remicade. Sjúklingarnir gáfu upp hvaða lyf þeir notuðu, hversu margar töflur og hvort 

þær væru teknar daglega eða vikulega. Þær upplýsingar voru síðan notaðar til þess að reikna 

út árlegt magn sem var svo margfaldað með meðalverði á töflu árið 2009 eins Tafla 14 sýnir.  

Tafla 14: Lyf hryggiktarsjúklinga og meðalverð  
á töflu árið 2009 í íslenskum krónum 

Salazopyrin 46 

Methotrexate 53 

Íbúfen 25 

Parkódín forte 22 

Voltaren 42 

Klófen-L 78 

Arcoxia 293 

Fólinsýra 51 

Decortin 22 

Upplýsingar fengnar frá Lyfjagreiðslunefnd 

 

Beinn kostnaður vegna lyfja, annarra heldur en Remicade nam árið 2009 tæpum 2,2 millj. kr. 

Sjúklingar fá Remicade lyfinu innhelt í æð á nokkurra vikna fresti. Ársnotkunin hjá hverjum 

og einum sjúkling var reiknuð út með formúlunni: 

Verð pr. 100 ml.∗ magn lyfs ∗  
52 vikur

vikur milli lyfjagjafa
 

Meðalkostnaður á hverja 100 ml. af Remicade árið 2009 var rúmlega 132 þúsund kr. 

samkvæmt upplýsingum frá Lyfjagreiðslunefnd. Miðgildi lyfjamagns hjá hópnum er 300 ml. 

og miðgildi vikna milli lyfjagjafa er 8. 

Beinn kostnaður vegna Remicade lyfsins var rúmar 155 millj. kr. árið 2009 
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8.2.1.7. Greiðslur vegna örorku 

Samkvæmt niðurstöðum spurningalistans eru þrettán sjúklingar með 75% örorkumat vegna 

hryggiktar. Á heimasíðu Tryggingastofnunar (www.tr.is) er „Reiknivél lífeyris“ sem notuð var 

til þess að meta meðalörorkugreiðslu á mánuði árið 2009. Miðgildi aldurs hjá þeim, sem voru 

með örorkumat vegna hryggiktar, var 44 ár og er sú forsenda notuð í forsenduinnslátt fyrir 

lífeyrisreiknivélina. Jafnframt var gengið út frá því að örorkuþeginn ætti maka eða væri í 

sambúð og fengi algjörlega óskertar örorkugreiðslur. Örorkugreiðslan á mánuði nam tæplega 

154 þús. kr. á mánuði. Það reiknað yfir á ársgrundvöll gerir því rúmlega 1,8 milljónir á ári á 

hvern örorkuþega. 

Beinn kostnaður vegna örorkugreiðslna var tæpar 24 millj. kr. árið 2009. 

8.2.2. Annar beinn kostnaður 

Annar beinn kostnaður er sá kostnaður sem fellur á sjúklinginn vegna sjúkdómsins. Innan 

þessa kostnaðarliðar eru komugjöld sjúklinga og kostnaður sjúklinga við að koma sér á 

Landspítalann til þess að fá innhellingu á lyfinu. 

  



Háskólinn á Bifröst  Kostnaður vegna hryggiktar 2009 

47 
 

8.2.2.1. Fjárútlát sjúklinga vegna sjúkdómsins 

Komugjöld 

Sjúklingar þurfa að greiða komugjöld í hvert skipti sem þeir koma á dagdeild gigtar. Innifalið í 

komugjaldinu er innhelling á lyfinu ásamt viðtali við gigtarlækni. Samkvæmt upplýsingum frá 

Innheimtudeild Landspítalans er mismunandi hvort rukkað sé fyrir styttra eða lengra viðtal 

gigtarlæknis. Meðaltalskomugjöld árið 2009 voru því kr. 5.008. Kostnaður vegna komugjalda 

hvers sjúklings á ársgrundvelli voru reiknuð með formúlunni. 

Árlegt komugjald = Meðalgjald pr. skipti ∗  
52

Vikur milli lyfjagjafa
 

Beinn kostnaður vegna komu sjúklinga á dagdeild nam árið 2009 tæplega 2,2 millj. kr. 

Ferðakostnaður 

Hryggiktarsjúklingar verða fyrir fjárútlátum við að koma sér á Landspítalann þar sem 

Remicade er gefið. Í spurningalistanum svöruðu sjúklingarnir því hversu marga kílómetra þeir 

þyrftu að ferðast frá heimili sínu á Landspítalann til þess að fara í lyfjameðferðina. Gert var 

ráð fyrir að sjúklingarnir færu síðan heim aftur þegar innhellingunni væri lokið. Fjöldi 

kílómetra á ársgrundvelli var fundinn með formúlunni: 

Ársfjöldi kílómetra = fjöldi kílómetra ∗  
52

vikur milli lyfjagjafa
 

Á vef Fjármálaráðuneytisins er uppgefið akstursgjald kr. 92 (Fjármálaráðuneytið, 2008). sem 

er viðmiðunargjald sem rukka má á hvern ekinn kílómetra upp að 10 þúsund kílómetrum. 

Það gjald var notað til grundvallar fyrir ferðakostnað sjúklinga. 

Beinn kostnaður vegna ferða sjúklinga á Landspítala nam árið 2009 tæplega 2,8 millj. kr. 

Fjárfestingar 

Sjúklingar voru spurðir út í hvort þeir hefðu þurft að fjárfesta í einhverju til þess að auðvelda 

sér lífið vegna hryggiktar (t.d. stærri bíll, betra rúm o.s.frv.). Sjö einstaklingar svöruðu þeirri 

spurningu en fimm af þeim voru ónothæf vegna þess að ekki var uppgefið hvaða ár kaupin 

áttu sér stað.  

Beinn kostnaður vegna fjárfestinga sjúklinganna nam árið 2009 rúmlega 0,5 millj. kr. 
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8.2.3. Óbeinn kostnaður 

Óbeinn kostnaður er sá kostnaður sem myndi ekki falla til í sama mæli ef sjúkdómurinn væri 

ekki til. Undir þennan kostnaðarlið fellur framleiðslutap sem kemur til ef sjúklingurinn þarf 

endanlega að fara af vinnumarkaði vegna sjúkdómsins. Einnig ef sjúklingurinn þarf á 

veikindafjarvistum að halda vegna einkenna frá sjúkdómnum og ef sjúkdómurinn felur í sér 

skerta vinnuhæfni. 

8.2.3.1. Ótímabær starfslok 

Erfið tilfelli af hryggikt geta haft það í för með sér að sjúklingar þurfa að hætta að vinna og er 

það tilfellið með 13 sjúklinga. Þegar einstaklingur vinnur ekki vegna veikinda reiknast það 

sem óbeinn kostnaður í formi framleiðslutaps. Í skýrslu Hagstofunnar kemur fram að 

meðaltalslaun árið 2009 hafi numið 334 þúsund kr. á mánuði (Hagstofan, 2010). Er sú tala 

notuð til þess að reikna út framleiðslutapið. 

Óbeinn kostnaður í formi ótímabærra starfsloka vegna einkenna frá hryggikt var rúmar 48 

millj. kr. árið 2009. 

8.2.3.2. Veikindafjarvistir 

Alls þurftu sextán sjúklingar á 68 veikindadögum að halda. Á bak við 

meðaltalsmánaðarlaunin árið 2009 er 2.241 vinnustund (Hagstofan, 2010), en þannig fæst út 

að meðaltalslaun miðað við 8 klukkustunda vinnudag voru kr. 14.307. Er sú tala notuð sem 

grunnur í útreikningi á kostnaði vegna veikindafjarvista. 

Óbeinn kostnaður í formi veikindafjarvista vegna einkenna frá hryggikt var árið 2009 tæp 1 

millj. kr. 

  



Háskólinn á Bifröst  Kostnaður vegna hryggiktar 2009 

49 
 

8.2.3.3. Skert vinnufærni 

Spurt var hvert starfshlutfall sjúklinganna hafi verið síðustu 12 mánuðina áður en þeir 

greindust með hryggikt. Jafnframt voru sjúklingarnir spurðir hvort þeir hafi þurft varanlega 

að draga úr starfshlutfalli vegna einkenna frá hryggikt. Niðurstöðurnar voru að níu sjúklingar 

þurftu að draga úr starfshlutfalli. Meðaltalslaun árið 2009 voru notuð til þess að reikna út 

skerta innkomu á ársgrundvelli vegna hryggiktar með formúlunni. 

Skert innkoma =   meðallaun ∗ starfshl. f. áður − meðallaun ∗ starfhl. f. eftir ∗ 12  

Óbeinn kostnaður í formi skertrar innkomu vegna einkenna frá hryggikt var árið 2009 tæpar 

10,5 millj. kr. 
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9. Niðurstöður 

Samandregnar upplýsingar úr kafla 8 gefa til kynna að meðalkostnaður á hvern 

hryggiktarsjúkling nam árið 2009 kr. 4.389.361 eins og Tafla 15 sýnir. Beinn kostnaður var 

rúmlega 78% af kostnaðinum og óbeinn kostnaður var 22%. 

Tafla 15: Meðalkostnaður á hryggiktarsjúkling árið 2009 

 

 Meðal- 
kostnaður 2009   Staðal-frávik  

 Hlutfall af  
heildarkostn.  

 Beinn kostnaður              3.429.851              1.574.749      78,1% 

    -Heilbrigðisþjónusta                  291.897                   429.276      6,7% 

           Dagdeild                  216.134                      37.076      4,9% 

           Legudeild                    59.949                   429.840      1,4% 

           Göngudeild                    15.814                      25.444      0,4% 

    -Önnur þjónusta                  110.229                   204.602      2,5% 

           Bráða/slysamóttaka                       6.452                      26.308      0,1% 

           Heilsugæsla                    12.010                      35.242      0,3% 

           Sjúkraþjálfun                    91.768                   186.540      2,1% 

    -Lyf              2.553.517                   983.028      58,2% 

           Remicade              2.518.110                   975.345      57,4% 

           Önnur lyf                    35.407                      87.895      0,8% 

    -Annar kostnaður                  474.207                   756.054      10,8% 

           Örorkugreiðslur                  386.226                   755.960      8,8% 

           Komugjöld sjúklinga                    34.837                         5.976      0,8% 

           Ferðakostnaður                    44.757                   158.530      1,0% 

           Fjárfestingar                       8.387                      63.509      0,2% 

 Óbeinn kostnaður                  959.510              1.565.543      21,9% 

    -Skert innkoma                  168.077                   629.868      3,8% 

    -Framleiðslutap                  775.742              1.596.403      17,7% 

           Veikindafjarvistir                    15.691                      38.902      0,4% 

 Heildarkostnaður              4.389.361              2.845.905      100,0% 

 

Kostnaðurinn vegna Remicade vegur mest af kostnaðinum eða rúm 57% en framleiðslutap 

kemur þar á eftir með tæp 18%. Liðurinn „Annar kostnaður“ þriðji stærsti kostnaðarliðurinn 

með tæp 11% af heildarkostnaðinum. Tafla 16 sýnir hvernig þeir liðir sem eru innan beina 

kostnaðarins skiptast. Þar má sjá að lyfin endurspegla tæplega 75%, „annar kostnaður“ tæp 

14% og heilbrigðisþjónusta tæp 9%. 
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 Tafla 16: Hlutfallsleg skipting beina  
kostnaðarins 

 

  

 

Tafla 17 sýnir hlutfallslega skiptingu óbeina kostnaðarins, en þar er framleiðslutapið stærsti 

hlutinn með tæplega 81%. Skert innkoma kemur þar á eftir með tæp 18%. 

Tafla 17: Hlutfallsleg skipting óbeina  
kostnaðarins 

Skert innkoma 17,5% 

Framleiðslutap 80,8% 

Veikindafjarvistir 1,6% 

 

Áhugavert er að skoða hvernig meðalkostnaðurinn breytist m.t.t. sjúkdómsvirkni og 

líkamlegrar fötlunar. Meðalkostnaðurinn næstum tvöfaldast hjá þeim sjúklingum sem eru 

með BASDAI > 30 samanborið við þá sem eru með BASDAI < 30. Sama gerist hjá hópnum sé 

horft á kostnaðinn út frá BASFI. Líkamleg fötlun vegna sjúkdómsins hefur meiri áhrif, þegar 

tekið er tillit til kostnaðarauka, heldur en virkni sjúkdómsins. Það kemur fram í því að þeir 19 

sjúklingar, sem eru með BASFI > 30, eru einungis með 12% lægri heildarkostnað heldur en 

þeir 43 sjúklingar sem eru með BASFI < 30. 

Tafla 18: Meðalkostnaður samanborið við BASDAI og BASFI 

    
Fjöldi sjúklinga 

Heildar-
kostnaður 

Meðal-
kostnaður 

B
A

SD
A

I 

< 30 31         91.779.195          2.960.619      

>30 31      180.361.194          5.818.103      

B
A

SF
I <30 43      145.051.217          3.373.284      

>30 19      127.089.172          6.688.904      

 

  

Heilbrigðisþjónusta 8,5% 

Önnur þjónusta 3,2% 

Lyf 74,4% 

Annar kostnaður 13,8% 
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9.1. Næmisgreining 

Kostnaðurinn vegna Remicade stærsti parturinn af heildarkostnaðinum, því er áhugavert að 

næmisgreina þá þætti í meðferð sjúklinganna sem tengdir eru lyfjagjöfinni. 

Hryggiktarsjúklingar mæta á nokkurra vikna fresti í lyfjameðferð, sé einni viku bætt við þann 

tíma sem líður á milli lyfjagjafa hjá öllum sjúklingunum lækkar heildarkostnaðurinn um 

rúmlega 21 millj. kr. sem er 7,8% lækkun. Væri tveimur vikum bætt við myndi 

heildarkostnaðurinn lækka um tæpar 38 millj. kr. sem þýðir 13,9% lækkun. Væri 

lyfjaskammturinn minnkaður um 10% á hvern sjúkling myndi það lækka kostnaðinn um 5,7%, 

en væri skammturinn minnkaður um 20% myndi kostnaðurinn lækka um 11,4%. Einnig var 

kannað hvaða áhrif það hefði á kostnaðinn að stækka lyfjaskammtinn um 10% en lengja 

tímann milli lyfjagjafa um 1 viku. Niðurstaðan var að heildarkostnaðurinn myndi lækka um 

2,8%. Væri lyfjaskammturinn stækkaður um 20% og lengt um tvær vikur milli lyfjagjafa myndi 

heildarkostnaðurinn lækka um 5%. Við næmisgreiningu verður að hafa í huga að aðeins einni 

forsendur er breytt og gert ráð fyrir að aðrar forsendur haldist óbreyttar. Í fæstum tilfellum 

er raunveruleikinn á þessa vegu og töluverðar líkur á að aðrir kostnaðarþættir myndu 

breytast samhliða. 
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10. Umræða 

Í þessari rannsókn var leitast við að greina kostnaðinn vegna hryggiktar hjá sjúklingum sem fá 

líftæknilyfjameðferð á dagdeild gigtardeildar á Landspítala Fossvogi. Til viðbótar var metið 

hvernig kostnaðurinn skiptist í beinan og óbeinan kostnað. Niðurstöðurnar voru síðan 

notaðar til þess að kanna hvernig kostnaðurinn breytist við mismunandi stig sjúkdómsins. 

Meðalkostnaður á hvern hryggiktarsjúkling var árið 2009 tæpar 4,4 milljónir og var beinn 

kostnaður 78,1% og óbeinn kostnaður 21,9%. Í ákveðnum tilfellum þurfti að beita nálgunum 

varðandi meðalkostnað svo einhverrar ónákvæmni kann að gæta.  

Það, sem gerir þessar niðurstöðurnar áhugaverðar, er hversu hátt svarhlutfall fékkst, en það 

var 91,2%. Þetta hátt svarhlutfall þýðir að niðurstöðurnar endurspegla vel sjúklingahópinn. 

Rannsóknir hafa verið gerðar erlendis á þeim þáttum sem mest áhrif hafa á kostnað vegna 

hryggiktar. Áberandi samnefnari í þeim rannsóknum er að þróun sjúkdómsins, þá sérstaklega 

líkamleg fötlun, hafi mest að segja (Boonen & Severens, 2002; Boonen, o.fl., 2003; Kobelt G. , 

Andlin-Sobocki, Brophy, Jönsson, Calin, & Braun, 2004; Kobelt, Andlin-Sobocki, & 

Maksymowych, 2006; Ward, 2002; Zhu, o.fl., 2008) Niðurstöður þessarar rannsóknar eru á 

sömu vegu. Línuleg aðhvarfsgreining leiddi í ljós að vænta mátti þess að meðalkostnaðurinn 

hækkaði um rúmlega 70 þúsund kr. við aukningu á BASDAI um eitt stig (P < 0,05). Samskonar 

aðhvarfsgreining fyrir BASFI gaf til kynna að kostnaðurinn hækkaði um rúmlega 90 þúsund 

kr. við hækkun um eitt stig (P < 0,05).  

Í niðurstöðunum var kostnaður vegna Remicade 57,4% af heildarkostnaðinum. Sé 

kostnaðurinn vegna lyfsins tekinn út úr útreikningum verður niðurstaðan önnur. 

Meðalkostnaður á sjúkling verður þá 1.656.116 (staðalfrávik 2.845.905) þar sem beini 

kostnaðurinn endurspeglar 42% og óbeini kostnaðurinn 58%. Hugsanlegt er að munurinn á 

samsetningu kostnaðarins sé enn meiri. Í fyrsta lagi kæmi það til vegna þess að sjúklingarnir 

þyrftu á fleiri veikindadögum að halda og í öðru lagi væru sennilega fleiri örorkubótaþegar.  

Áhugavert er að bera saman þessa rannsókn og erlendar rannsóknir með tilliti til hvernig 

kostnaðurinn skiptist29. Þó verður að setja varnagla við þennan samanburð, því aldur 

sjúklinganna, líftími sjúkdóms, kyn og fleiri þættir eru breytilegir. Séu niðurstöðurnar úr 

                                                             
29 Upphæðir eru sýndar í USD, leiðréttar fyrir kaupmáttarjöfnuði og uppreiknaðar miðað við verðlag 2009 
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þessari rannsókn án Remicade bornar saman við rannsóknina, sem Kobelt og félagar gerðu 

árið 2004, sést að kostnaðurinn var tæplega 18% hærri hér á landi. Kostnaðurinn hér á landi 

var tæplega 36% hærri heldur en í rannsókninni sem Kobelt og félagar framkvæmdu árið 

2006. Eins og áður hefur komið fram breytist kostnaðarstrúktúrinn töluvert ef Remicade er 

tekið með í útreikningana. Hægt er að bera saman íslensku niðurstöðurnar með Remicade 

við rannsóknina, sem Kobelt og félagar framkvæmdu árið 2008 því, þar fékk hluti 

sjúklinganna Remicade. Í þessum tveimur rannsóknum var kostnaðurinn töluvert hærri en 

jafnframt var óbeini kostnaðurinn lægri. 

Tafla 19: Samanburður á kostnaðarstrúktúr sjúkdómsins 

 
Beinn kostn. Óbeinn kostn. Verðlag 2009 í $ 

Kobelt o.fl.(2006) 62,0% 38,0% 8.590 

Ward (2002) 26,4% 73,6% 9.680 

Kobelt o.fl. (2008)* 66,3% 33,7% 28.185 

Kobelt o.fl. (2004) 42,2% 57,8% 10.994 

Ísland (Án Remicade) 58,0% 42,0% 13.395 

Ísland (Með Remicade) 78,1% 21,9% 35.502 
* 26% sjúklinganna fengu Remicade að meðaltali á 7 vikna fresti 

 

Tafla 20: Samanburður á lýðfræðilegum þáttum sjúklinga 

  Karlmenn (%) Líftími sjúkdóms Aldur BASDAI BASFI EQ-5d 

Kobelt o.fl. (2006) 64,0 22,3 12,6 49,6 13,3 43,3 21,9 35,6 25,3 0,65 0,2 

Ward (2002) 69,3 19,8 13,8 47,1 13,8   
 

  
 

  
 Kobelt o.fl. (2008) 80,0 18,8 10,9 47,8 12,4 43,0 24,5 38,0 28,5 0,59 0,3 

Kobelt o.fl. (2004) 74,0 30,2 11,7 57,0 11,2 42,0 23,0 44,0 28,0 0,67 0,2 

Ísland 74,0 8,5 9,2 44,5 10,9 29,9 22,7 16,2 21,0 0,86 0,2 

Boonen o.fl. (2002)* 70,0 12,0 9,0 46,0 12,0 37,0 21,0 39,0 24,0 0,69 0,2 

Boonen o.fl. (2002)+ 69,0 9,0 7,0 38,0 12,0 28,0 23,0 25,0 29,0 0,69 0,3 

Boonen o.fl. (2002)~ 74,0 11 10,0 42,0 14,0 31,0 19,0 26,0 23,0 0,67 0,1 

Boonen o.fl. (2003) 70,3 11,1 8,9 43,1 33,9 33,0 21,0 33,0 26,0 0,67 0,2 

* Holland, +Frakkland, ~Belgía 

Tafla 20 sýnir samanburð á lýðfræðilegum þáttum sjúklinga í þessari rannsókn og öðrum 

erlendum sambærilegum rannsóknum. Sjá má að karlmenn eru í meirihluta sjúklinga í öllum 

rannsóknunum, og fer hlutfallið upp í 80% í rannsókn Kobelt og félaga frá 2008. Athygli vekur 

hversu mikill breytileiki er í líftíma sjúkdómsins. Möguleg skýring getur verið að 

sjúkdómurinn hafi einfaldlega ekki verið greindur hér á landi á árum áður. Aldurssamsetning 

sjúklinganna er ekki ósvipuð að undanskildum hópnum í rannsóknum Kobelt og félaga frá 
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2004 og 2006. Hvað varðar BASDAI og BASFI skorin kemur á óvart hversu lágt íslensku 

sjúklingarnir skora. Hugsanlegt skýring á þessu lága skori er hversu stuttur líftími sjúkdómsins 

er hér á landi. Sé horft til miðgildisins úr EQ-5d spurningalistanum koma íslensku 

sjúklingarnir töluvert betur út en sjúklingar úr öðrum rannsóknum. Hugsanlega tengist þetta 

háa skor hjá íslensku sjúklingunum því hversu stuttur líftími sjúkdómsins er í samanburði við 

erlendu rannsóknirnar.  

 

Mynd 12: Nytjaskor flokkað niður eftir BASDAI og BASFI skori 

Á Mynd 12 má sjá íslenska sjúklingahópinn flokkaðan eftir skori á EQ-5d 

nytjaspurningalistanum. Hóparnir hafa sama miðgildisskor á nytjum upp að BASDAI og BASFI 

< 20, en eftir það fara nytjar sjúklinganna meira lækkandi samfara hækkun á BASFI. 

Hryggiktarsjúklingar, sem skoruðu hærra en 30 á BASDAI og BASFI, voru einungis 8 árum 

eldri heldur en þeir sem voru með lítil einkenni BASDAI/BASFI minna en 30. Því má draga þá 

ályktun að aldurinn einn og sér minnki ekki lífsgæðin heldur hljóta sjúkdómseinkennin að 

hafa þar áhrif.  

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

BASDAI BASFI



Háskólinn á Bifröst  Kostnaður vegna hryggiktar 2009 

56 
 

 

Mynd 13: Meðalkostnaður á sjúkling miðað við breytilegt BASFI skor,  
byggt á niðurstöðum úr aðhvarfsgreiningu 

 

 

Mynd 14: Meðalkostnaður á sjúkling miðað við breytilegt BASDAI skor,  
byggt á niðurstöðum úr aðhvarfsgreiningu 

 

Á Mynd 13 og Mynd 14 má sjá hvernig einstaka liðir, sem mynda árlegan meðalkostnað á 

sjúkling, breytist miðað við breytingu á skori í BASFI og BASDAI30.  

  

                                                             
30 Sjá má nánari útskýringu í viðauka X 
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Á Mynd 15 sést að líkamleg fötlun hefur meiri áhrif til kostnaðarauka heldur en virkni 

sjúkdómsins. Sjúklingur, sem er með BASFI = 90, kostar rúmlega þrefalt (3,1) meira heldur en 

sjúklingur með BASFI = 10. Út frá BASDAI tæplega þrefaldast (2,9) kostnaðurinn hjá sjúklingi 

sem er með BASDAI = 90 gagnvart sjúklingi sem er með BASDAI = 10. Því er ljóst að líkamleg 

fötlun vegur þyngra til aukningu kostnaðar heldur en virkni sjúkdómsins. 

 

Mynd 15: Samanburður á heildarkostnaði miðað við mismunandi BASFI og BASDAI 

 

Sjúklingar voru spurðir hvaða námi þeir hefðu lokið og komu þær niðurstöður á óvart. 

Tæplega 39% sjúklinganna voru að lágmarki með grunnháskólagráðu. Samkvæmt 

upplýsingum frá Hagstofu Íslands voru tæp 25% íslensku þjóðarinnar á aldrinum 18-76 ára 

með að lágmarki grunnháskólamenntun (B.Sc eða BA gráðu)31 Árið 2008. Í þessum 

samanburði þarf að huga að því að í úrtaki Hagstofunnar er aldursbilið meira. Í rannsókn, 

sem Zant og félagar gerðu árið 1982 um persónueinkenni hryggiktarsjúklinga, var 

niðurstaðan svipuð varðandi menntun hryggiktarsjúklinga og kom það þeim nokkuð á óvart. 

Þeirra kenning um ástæður þessa voru m.a. að hryggiktarsjúklingar væru upp til hópa ungir 

og höfðu þar af leiðandi meiri möguleika á að afla sér menntunar (Zant, Dekker-Saeys, van 

den Burgh, Rolman, & van der Stadt, 1982). Einnig er líklegt að einstaklingar, sem greinast 

með hryggikt snemma á þrítugsaldrinum, séu tilneyddir til þess að ganga menntaveginn svo 

þeir geti unnið störf við hæfi vegna sjúkdómsins.  

                                                             
31 Munnleg heimild: Lárus Blöndal deildarstjóri í atvinnu- og félagsmáladeild hjá Hagstofunni. (16. Apríl 2010) 

-

1.000.000     

2.000.000     

3.000.000     

4.000.000     

5.000.000     

6.000.000     

7.000.000     

8.000.000     

9.000.000     

10.000.000     

11.000.000     

10     30     50     70     90     

BASFI BASDAI



Háskólinn á Bifröst  Kostnaður vegna hryggiktar 2009 

58 
 

Sjúklingarnir svöruðu jafnframt hverjar heildaratvinnutekjur þeirra voru að jafnaði, en 

niðurstaðan var að tæplega 47% sjúklinganna hefðu meira en 400 þús. í mánaðarlaun. Er það 

athyglivert í ljósi þess að meðaltekjur á Íslandi árið 2009 voru 334 þús. á mánuði (Hagstofan, 

2010). Í þessum samanburði þarf að taka tillit til lýðfræðilegu þátta sjúklinganna, t.d. eru 

karlmenn töluvert stærri hluti hryggiktarsjúklinganna. 

Höfundi er ekki kunnugt um að nein sambærileg rannsókn hafi verið gerð hér á landi áður. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru á svipaða vegu og þær sem gerðar hafa verið erlendis. 

Kostnaður vegna hryggiktar ræðst af nokkrum þáttum en helst má nefna þá líkamlegu fötlun 

sem sjúkdómurinn veldur. Samhengi er á milli hækkunar kostnaðar og lækkunar nytja 

samfara aukinni virkni sjúkdómsins. Til þess að minnka eða halda niðri einkennum 

sjúkdómsins þarf því að veita viðeigandi meðferð. Þótt meðhöndlun sjúkdómsins skapi 

sparnað á einum stað verður alltaf til kostnaður á móti á öðrum stað. Þessi greining á 

kostnaði og nytjum hryggiktarsjúklinga ásamt þeim gögnum, sem safnað var, gefa möguleika 

á að framkvæma ýtarlegri hagfræðilegar greiningar á sjúkdómnum, þar sem hægt er að 

leggja mat á hversu mikið meðferðin má kosta. 
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11. Lokaorð 

Baráttan við hryggikt breyttist umtalsvert í kjölfar þess að líftæknilyf komu á markaðinn. 

Hafði lyfið í för með sér að lífsgæði sjúklinganna urðu nánast þau sömu og hjá frískum 

einstaklingum. Óneitanlega eru þessi sérhæfðu lyf dýr en sjúkdómurinn er það líka og vex 

kostnaður vegna hans umtalsvert eftir því sem varanlegar skemmdir vegna hans ágerast. 

Mikill sparnaður stendur heilbrigðiskerfinu fyrir dyrum og er hætt við að horft verði hýrum 

augum til líftæknilyfjameðferðanna til þess að ná fram sparnaði. En einstaklingur sem er 

þjakaður af hryggikt kostar líka, vandamálið er hins vegar að erfiðara er að verðleggja hvað 

veikur sjúklingur kostar samfélagið. Er það von höfundar að þessi rannsókn gefi vísbendingar 

þar um sem hægt verður að byggja á.  
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