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ÁGRIP 

Við hverju er lyfið?  

Þekking fólks á tilgangi lyfjameðferðar sinnar. 

 

Markmið: Markmið rannsóknarinnar var að kanna þekkingu þátttakenda á 

tilgangi eigin lyfjameðferðar, en rannsóknir hafa sýnt að þekking eykur 

meðferðarfylgni. Einnig var kannað hversu algengt væri að þátttakendur vildu 

hafa tilgang lyfjameðferðar skráðan á skömmtunarmiða lyfs og hvort þeir sem 

notuðu innöndunarlyf teldu sig hafa fengið kennslu í notkun þess og þá frá 

hverjum. 

 

Aðferðir: Tekin voru viðtöl við 300 einstaklinga sem áttu bókaðan tíma á 

Innskriftarmiðstöð, Göngudeild  sykursjúkra og Göngudeild  lyflækninga á níu 

vikna tímabili frá janúar til mars 2012 á Landspítala Háskólasjúkrahúsi.  Þekking  

þátttakenda var könnuð með stöðluðum spurningalista, metinn eftir ákveðnum 

kvarða og tjáð í prósentum. 

 

Niðurstöður: Meðalaldur þátttakenda var 58 ár (20-90 ára).   Þekking á tilgangi 

eigin lyfjameðferðar var 81,8% +/- 22,9% (SD). Þekking minnkaði með aldri, 

0,4% að meðaltali á ári (p<0.005).  Fólk sem var í lyfjaskömmtun hafði minni 

þekkingu á  tilgangi eigin lyfjameðferðar en þeir sem ekki voru í skömmtun, 

58,9% á móti 83,9%, en þess ber að geta að meðalaldur þeirra sem voru í 

lyfjaskömmtun var mun hærri ( 71,2 vs 56,4 ár).  

78% þátttakenda voru fylgjandi  því að hafa tilgang lyfjameðferðar skráðan á 

skömmtunarmiða lyfsins. Af þeim 74 þátttakendum sem notuðu innöndunarlyf 

sögðust 26 ekki hafa fengið neina kennslu í notkun þess. 

 

Ályktun:  Þekking fólks á tilgangi  eigin  lyfjameðferðar virðist allgóð.  Allt má þó 

bæta og mikill meiri hluti fólks vill að ábending lyfjameðferðar verði ávallt skráð 

á skömmtunarmiða lyfs. Bæta þarf kennslu í notkun innöndunarlyfja. 
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ABSTRACT 

What is the medicine used for? 

Peoples knowledge of the purpose of their medication. 

 

Objectives: : Studies have shown that  increased knowledge of the purpose of  

medication enhances the patient´s  compliance to the treatment. The objective 

of this study was to examine  people‘s knowledge of the  indications for  their 

own drug treatment. The aim was also to evaluate how many participants would 

like the purpose of their medications written out on the pharmacy‘s dispension 

sticker and whether those who use inhalers think they got proper demonstration 

when they were first prescribed inhalers. 

Methods: 300 Interviews were conducted in Landspitali,  University Hospital, 

Iceland, Reykjavík, from January to March 2012. Patients were recruited 

consecutively from, the Surgical Preadmission clinics   and the Outpatient 

clinics  for Diabetes, Lung diseases and Rheumatology. The patients‘  

knowledge of their own medication was evaluated by a standardized 

questionaire  giving results as a percentage.                                                          

Results: The mean age of the 300 participants was 58 years (20-90 yrs).   The 

degree of  knowledge regarding own medication  was 81,8% +/- 22,9% (SD). 

The degree of knowledge decreased with age, on the average  by 0.4% yearly 

(p<0,005).  Patients who received individualized boxing from the pharmacy had 

less knowledge of their own medication, 58,9% versus 83,9%.  These results 

have  though to be interpreted carefully since the group that received 

individualized boxing was much older (71,2 vs 56.4 yrs).  78% of participants 

were in favour of  the indication for the drug treatment being printed on the 

pharmacy‘s dispension sticker. 26 out of 74 patients  that use inhalers reported 

that  they had never been tought how to properly use them.       

Conclusions: People´s knowledge of the purpose of their own medication 

seems rather good.  There is room for improvement and the majority of  patients  

wants the indication for the drug always to be printed on the dispension sticker.   

Instructions in use of inhalers has to be strengthened.                                        
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LISTI YFIR SKAMMSTAFANIR 

 

 

LSH Landspítali Háskólasjúkrahús 

WHO Alþjóða heilbrigðismálastofnun (e. World Health Organization) 

ATC Flokkunarkerfi lyfja (e. Anatomical Therapeutical Chemical   

 classification system) 
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1 INNGANGUR 

 

1.1 Innskriftarmiðstöð LSH 

 

Innskriftarmiðstöð LSH er rekin sem hluti af bráðaþjónustu spítalans undir 

Bráða- og göngudeild G3 í Fossvogi og er opin alla virka daga frá 8:00 til 16:00. 

Innskriftarmiðstöðin er hugsuð fyrir þá sjúklinga sem eru á leið í fyrirfram 

skipulagðar aðgerðir á skurðlækningasviði. Miðstöðin eru tvískipt og er hún 

staðsett á göngudeild skulðlækninga B3 í Fossvogi og almennri göngudeild 10E 

við Hringbraut. Sjúklingar mæta oftast nokkrum dögum fyrir aðgerð á 

innskriftarmiðstöðina þar sem hjúkrunarfræðingur tekur á móti þeim og farið er í 

gegnum allt innskriftarferlið og annan undirbúning fyrir aðgerðina. Þar fást þær 

upplýsingar frá sjúklingum sem nauðsynlegar eru fyrir aðgerðina auk þess sem 

þeir eru fræddir um það hvað fyrirhugað er að gera og hverju þeir geta búist við 

eftir aðgerð. Einnig eru framkvæmdar nauðsynlegar rannsóknir á borð við 

hjartalínurit, blóðprufur og röntgenmyndatökur. Hjúkrunarfræðingar sjá svo um 

að samhæfa allar þær skoðanir sem fram þurfa að fara á sjúklingnum, á borð 

við undirbúning svæfingalæknis, sjúkraþjálfara og lækna auk annara sem við 

eiga hverju sinni. 

Undirbúningur á innskriftarmiðstöð B3 í Fossvogi er fyrir sjúklinga sem leggjast 

inn á: 

- Bæklunarskurðdeild efttir hrygg- eða liðskiptiaðgerðir og aðrar 

aðgerðir vegna stoðkerfis. 

- Heila- og taugaskurðdeild eftir aðgerðir á heila, mænu og taugum. 

- Háls-, nef-, eyrna-, lýta- og æðaskurðdeild eftir háls-, nef- eyrna- og 

æðaskurðaðgerðir ásamt lýtaaðgerðum. 

Undirbúningur á innskriftarmiðstöð 10E á Hringbraut er fyrir sjúklinga sem 

leggjast inn á: 

- Hjarta-, lungna- og augnskurðdeild eftir hjarta- og lungnaaðgerðir. 

Einnig liggja þar sjúklingar sem farið hafa í aðgerðir á augum. 
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- Skurðlækningadeild eftir aðgerð á hálsi eða meltingarvegi 

- Þvagfæraskurðlækningadeild eftir nýrnaígræðslur og aðrar aðgerðir á 

þvagfærum. 

- Kvenlækningadeild meðal annars eftir skurðaðgerðir á brjóstum svo 

sem brottnám brjósta og uppbyggingu á brjóstum.  

(Bráða- og göngudeild G3, 2011; Göngudeildir, 2012; Innskriftarmiðstöð, 

2011; Kvenlækningadeild 21A, 2012; Legudeildir, 2012) 

 

1.2 Göngudeild sykursjúkra 

 

Göngudeild sykursjúkra, eins og Innskriftarmiðstöð er staðsett innan bráða- 

og göngudeildar G3 í Fossvogi. Sjúklingar koma part úr degi og þurfa að panta 

sér tíma fyrirfram en deildin er aðeins starfrækt virka daga. Á deildinni er 

sykursýki greind, meðferð við henni ákvörðuð og sykursjúkum veitt fræðsla um 

sjúkdóminn og hvað þeir geti gert við honum með áherslu á eftirfylgni og 

sjálfseflingu. Á deildinni starfar þvegfaglegt teymi lækna, hjúkrunarfræðinga, 

sjúkraliða, meinatæknis, næringarfræðings og fótaaðgerðarfræðings. Deildin 

sinnir stórum hluta sykursjúkra á landinu og vinnur í því að bæta líðan og heilsu 

sjúklinganna og stuðla að því að koma í veg fyrir hina fjölmörgu og alvarlegu 

fylgikvilla sjúkdómsins (Göngudeild sykursjúkra, 2011). 

 

1.3 Göngudeild lyflækninga 

 

Göngudeild lyflækninga er deild A3 á Landspítalanum í Fossvogi. 

Göngudeildinni er skipt í fernt og þangað kemur fólk sem þjáist af gigtar-, 

lungna-, ofnæmis- eða smitsjúkdómum. Deildin er opin alla virka daga eins og 

aðrar göngudeildir og þurfa sjúklingar að eiga pantaðan tíma til að fá viðtal við 

lækna, hjúkrunarfræðinga eða aðra aðila sem koma að þeirra 

sjúkdómsmeðferð. Þjónusta deildarinnar er margþætt og geta ofæmissjúklingar 

til að mynda fengið ráðgjöf næringarfræðings, hitt háls-, nef- og eyrnalækni og 
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komist í ofnæmisrannsóknir. Á deildinni hafa lungnasjúklingar til dæmis kost á 

því að fara í svefnrannsóknir, speglanir á öndunarfærum, súrefnisþjónustu og 

aðrar lungnarannsóknir auk þess að geta hitt sérfræðinga í lungnasjúkdómum 

og starfsmenn heimaþjónustu lungnasjúkra. (Göngudeild lyflækninga A3, 2012) 

 

1.4 Sjúkrahúsapótek LSH 

 

Sjúkrahúsapótek LSH er starfrækt bæði við Hringbraut og í Fossvogi og þar 

starfa 12 lyfjafræðingar í fjórum starfseiningum; 

 

- Framleiðslueiningu þar sem fram fer blöndun krabbameinslyfja, 

næringar sem gefin er í æð, verkjalyfjadreypa, augndropa auk annarra 

blanda sem framleiða þarf við aðstæður þar sem smitgátar er gætt. 

Lyfjafræðingar framleiðslueiningarinnar sinna einnig sérhæfðri 

næringarráðgjöf fyrir þá einstaklinga sem þurfa næringu í æð. 

- Grunnstarfsemi en starfsmenn hennar sjá um innkaup, dreifingu og 

birgðastýringu lyfja á deildum spítalans og bera ábyrgð á því að lyf og 

vökvar séu til á sjúkrahúsinu. Í samvinnu við Deild lyfjamála LSH sjá 

lyfjafræðingar í grunnstarfsemi um að sérpanta sjaldgæf og ný lyf. 

Einnig þurfa starfsmenn í þessari starfseiningu apóteksins að sjá til 

þess að skilgreind neyðarlyf séu alltaf til á lager spítalans. 

- Afgreiðsluapótek er rekið á LSH við Hringbraut þar sem lyfseðlar 

sem sérmerktir eru sjúkrahúsinu og læknum þess eru afgreiddir. 

Starfsmenn afgreiðsluapóteksins sjá einnig um umsýslu lyfseðla er 

varða S-merkt lyf og sérpantanir sjaldgæfra og nýrra S-merktra lyfja í 

samvinnu við Deild lyfjamála LSH. En það eru lyf sem eingöngu eru 

notuð á eða í tengslum við sjúkrastofnun auk vandmeðfarinna lyfja 

vegna sérhæfðrar meðferðar á ábyrgð sérfræðings (Sérmerking lyfja, 

2012). 

- Klínískri þjónustu þar sem fram fer umsýsla á eigin lyfjum sjúklinga 

sem notuð eru  í innlögn og skömmtun lyfja í lyfjavagna þar sem hver 
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sjúklingur er með skúffu en slíkt auðveldar hjúkrunarfræðingum 

lyfjatiltekt. Innan klínísku þjónustunnar er Miðstöð lyfjaupplýsinga þar 

sem lyfjafræðingar veita ráðgjöf varðandi lyf og lyfjameðferð og svara 

fyrirspurnum lækna og hjúkrunarfræðinga til dæmis um milliverkanir, 

aukaverkanir og blöndun lyfja. Einnig taka lyfjafræðingar í klínísku 

þjónustunni þátt í þverfaglegri teymisvinnu fjögurra deilda þar sem 

farið er yfir lyfjameðferð sjúklinga með tilliti til öryggis og árangurs. Á 

nokkrum deildum spítalans taka lyfjafræðingar lyfjasögu sjúklinga til að 

koma í veg fyrir misræmi milli þeirra lyfja sem fólk tekur heima hjá sér 

og þeirra sem ávísað er á spítalanum ásamt því að fræða sjúklinginn 

og leysa lyfjatengd vandamál. 

(Anna Ingibjörg Gunnarsdóttir, munnleg heimild, desember 2011) 

(Sjúkrahúsapótek, 2010)   

 

1.5 Lyfjasaga 

 

Ónákvæm lyfjasaga við innlögn á sjúkrahús er orsök rúmlega fjórðungs 

lyfjaávísanavilla á sjúkrahúsum. Til að tryggja örugga lyfjanotkun skiptir 

nákvæm lyfjasaga miklu máli (Tam og fl., 2005). Árið 2006 gerði Ásta 

Friðriksdóttir rannsókn til kandídatsgráðu í lyfjafræði á skráningu lyfjasögu 

sjúklings ásamt því að gera mat á lyfjatengnum vandamálum og hvort eigin lyf 

sjúklinga væru nothæf í sjúkrahúsinnlögn. Meðal þess sem kom í ljós  í 

rannsókninni var að mikið misræmi var á milli þeirrar lyfjasögu sem 

aðstoðarlæknir tók og lyfjasögunnar sem rannsakandi tók hjá sama fólki. 

Aðstoðarlæknirinn skráði iðulega færri lyf en rannsakandinn fékk upplýsingar 

um að viðkomandi tæki (Friðriksdóttir, 2006). 

1.5.1 Lyfjasaga tekin af lyfjafræðingum LSH 

 
Störf lyfjafræðinga í sjúkrahúsapóteki LSH eru í stöðugri endurskoðun með það 

að markmiði að bæta þjónustu við sjúklinga og auka gæði og öryggi 

lyfjanotkunar. Lyfjafræðingar innan apóteksins höfðu kynnst því við nám í 
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Skotlandi að inniliggjandi sjúklingar notuðu sín eigin lyf í sjúkrahúsinnlögn og að 

lyfjafræðingur eða lyfjatæknir skráði lyfjasögu sjúklings um leið og hann tók við 

lyfjunum (Anna Ingibjörg Gunnarsdóttir, munnleg heimild, desember 2011). Árið 

2004 gerði Ingibjörg Gunnþórsdóttir lyfjafræðingur kandídatsverkefni í lyfjafræði 

sem kannaði viðhorf heilbrigðisstarfsfólks og sjúklinga til þess að nota eigin lyf í 

innlögn og voru flestir jákvæðir fyrir því.  Enn fremur tóku bæði læknar og 

sjúklingar fram að mikið öryggi væri í því að taka lyfin með í stað þess að telja 

upp sérlyfjaheiti eigin lyfja við innlögn (Gunnþórsdóttir, 2004). Í framhaldi af 

verkefninu var árið 2009 gert tilraunaverkefni á almennri skurðdeild LSH þar 

sem sjúklingar komu með lyf sín að heiman við innlögn. Lyfjafræðingur tók 

nákvæma lyfjasögu þeirra og ef lyfin stóðust nákvæmt mat og reyndust nothæf 

voru þau notuð í innlögninni fyrir viðkomandi sjúkling.  

 

Tilgangur þessa verkefnis var meðal annars: 

- Að minnka lyfjakostnað á LSH með því að bæta nýtingu lyfja. 

- Að sjúklingur héldi áfram á þeim sérheitalyfjum sem hann var vanur og 

auðvelda þannig notkun lyfjalista. 

- Að bæta skráningu á lyfjasögu við innlögn og minnka þannig líkurnar á 

mistökum. 

- Að auka samvinnu lækna, lyfjafræðinga og hjúkrunarfræðinga. 

 

Tilraunaverkefnið gafst vel, bæði voru gæði eigin lyfja sjúklinga almennt mjög 

góð og nýtileg í innlögn og fundu lyfjafræðingar  þörf á að taka nákvæmari 

lyfjasögu en oft er gert til að leiðrétta misræmi á lyfjameðferð fólks heima við og 

í innlögn. Einnig þótti lyfjasöguviðtalið góður vettvangur til að fræða sjúklinga 

um lyfjameðferð þeirra, svara spurningum og leysa lyfjatengd vandamál. Árið 

2010 var þetta verklag tekið upp á tveimur deildum LSH og nú er svo komið að 

lyfjafræðingar taka lyfjasögu sjúklinga á fjórum deildum spítalans. Við störf sín 

hafa lyfjafræðingar orðið þess áskynja að ef sjúklingar koma með lyf sín í 

innlögn er auðveldara fyrir þá að muna hvaða lyf þeir taka og hvernig. Í 

lyfjasöguviðtalinu spyrja lyfjafræðingarnir einnig um notkun náttúrulyfja, 

náttúruvara, lausasölulyfja, lyfja sem tekin eru eftir þörfum og önnur lyfjaform en 
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töflur þar sem oft vill gleymast að nefna til dæmis augndropa, mixtúrur, 

lyfjaplástra, skeiðartöflur, stungulyf og lyfjakrem (Anna Ingibjörg Gunnarsdóttir, 

munnleg heimild, desember 2011).  

Lyfjafræðingar Landspítalans hafa orðið þess áskynja að eitthvað er um það að 

sjúklingar viti ekki ástæðu lyfjameðferðar sinnar eða telji meðferðina vera við 

öðrum sjúkdómum en raun er (Anna Ingibjörg Gunnarsdóttir, munnleg heimild, 

desember 2011).  

 

1.6 Upplýsingagjöf til sjúklinga varðandi lyfjanotkun 

 

Í júlí 2004 gáfu 11 landssamtök apóteka og lyfjafyrirtækja í Bandaríkjunum út 

leiðbeiningar til að bæta lyfjameðferð sjúklinga (e. Medication Therapy 

Management). Í mars 2008 gáfu sömu aðilar út endurbætta útgáfu þessara 

leiðbeininga. Markmið leiðbeininganna er að bæta samskipti milli lyfjafræðinga, 

lækna og annarra fagaðila sem koma að lyfjameðferð sjúklinga. Sjúklingar sem 

hafa miklar upplýsingar um eigið heilsufar og meðferð sína eru betur í stakk 

búnir til að takast á við heilsufarsvandamál sín og taka ábyrgð á eigin 

lyfjameðferð. Því er upplýsingaflæði grundvallaratriði til að sem bestum árangri 

sé náð (Kerzman, Baron-Epel, & Toren, 2005). Tilgangur leiðbeininganna er að 

ná allra besta mögulega árangri lyfjameðferðar. 

Samkvæmt þessum leiðbeiningum á lyfjafræðingur meðal annars: 

- Að taka viðtöl við sjúklinga til að afla upplýsinga um heilsufarssögu, 

lyfjasögu, bólusetningar, þjóðfélagslega stöðu og hugrenningar 

sjúklinga um lyfjameðferð sína og eigið heilsufar.  

- Meta eftir fremsta megni heilsufarsástand sjúklings og hverju hann vill 

ná út úr lyfjameðferðinni auk þess að sjá hvort einhver einkenni sem 

hann sýnir gætu verið vegna aukaverkana lyfja sem hann er að taka. 

- Meta þau vandamál sem gætu haft áhrif á gæði lyfjameðferðar hans, 

t.d. menntunarstig og læsi. 

- Meta og forgangsraða lyfjatengdum vandamálum á borð við: 

 Hvort skammtur lyfs sé réttur 
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 Hvort líkur séu á aukaverkunum eða milliverkunum við önnur lyf 

 Hvort sjúklingur sé á fleiri en einu lyfi með sömu verkun 

 Hvort e-ð sjúkdómsástand sé ómeðhöndlað og þurfi meðferð 

 Meta ávinning á móti áhættu lyfjameðferðar  með tilliti til 

kostnaðar 

 Meðferðarheldni 

- Búa til áætlun til að leysa lyfjatengd vandamal sem lyfjafræðingurinn 

greinir  

- Bjóða upp á fræðslu um þau lyf og tæki sem sjúklingur þarf að nota 

og ganga úr skugga um að hann skilji takmörk lyfjameðferðar sinnar 

og mikilvægi meðferðarheldni. 

- Vera í góðu sambandi við aðra meðferðaraðila sjúklings til að öruggt 

sé að allir séu með hagsmuni hans að leiðarljósi og bestu mögulegu 

upplýsingar til að vinna úr.  

Séu allir þessir þættir til staðar geta sjúklingar snúið sér til lyfjafræðings með 

öll þau vandamál sem upp koma (Medication Therapy Management in 

Pharmacy Practice, 2008). 

 

1.6.1 Hvaða upplýsingar fá sjúklingar við ávísun lyfja? 

 

Í rannsókn Tarn og félaga var fylgst með læknisheimsóknum í Kaliforníuríki 

Bandaríkjanna. Þar var fylgst með upplýsingum sem sjúklingum voru veittar 

þegar skrifað var upp á ný lyf. Þegar litið var á lyfjaflokka kom í ljós að mikill 

munur var á því hvaða upplýsingar læknar gáfu eftir því hvaða lyfjaflokki þeir 

ávísuðu. Þegar skrifað var upp á geðlyf var heiti þess sagt í 95% tilfella en 

aðeins í 54% tilfella þegar sýklalyfjum var ávísað. Aukaverkanir voru aldrei 

nefndar þegar meltingafæralyfi var ávísað en í yfir 60% tilvika þegar um var að 

ræða geðlyf (Derjung M. Tarn og fl., 2006).  

Metið var eftir MCI-einingum (e. Medication Communication Index) hversu 

miklum upplýsingum læknarnir miðluðu. Hægt var að fá mest 5 einingar ef 

læknar miðluðu öllum þeim upplýsingum við upphaf lyfjameðferðar sem töldust 

nauðsynlegar. Niðurstöðurnar voru að læknarnir fengu að meðaltali 3,1 einingar 
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fyrir viðtöl sín. Þetta þýðir að 62% nauðsynlegra upplýsinga kom fram í viðtölum 

lækna við sjúklinga. Enginn marktækur munur sást á milli einstaklinga sem áttu 

í hlut. Þá er átt við að aldur, kyn og sérgrein lækna virtist ekki skipta máli og 

ekki heldur aldur eða kyn sjúklinganna. Upplýsingar sem læknar gáfu 

sjúklingum sínum voru á heildina litið of litlar og lélegar og til þess fallnar að 

sjúklingarnir misskildu lyfjameðferð sína. Þessar niðurstöður gætu bent til þess 

að þekkingarskortur sjúklinga varðandi lyfjameðferð sína sé ekki eingöngu 

vegna þess að þeir muni ekki upplýsingar sem þeim hafi verið veittar. Heldur 

geti verið að þeir hafi ekki fengið nægilega góða fræðslu frá læknum í upphafi 

lyfjameðferðarinnar (Derjung M. Tarn og fl., 2006).   

Þeir sjúklingar sem fá litlar upplýsingar um nýja lyfjameðferð eru líklegri til að 

hætta á henni vegna þekkingarskorts (Derjung M. Tarn og fl., 2006; Vermeire, 

Hearnshaw, Van Royen, & Denekens, 2001). Ef til vill eru ónógar upplýsingar 

lækna stundum grundvallaðar í því að þeir ætla lyfjafræðingum að útskýra 

meðferð fyrir sjúklingi en það gengur oft ekki eftir (McGrath, 1999; Derjung M. 

Tarn og fl., 2006). Læknar nefna einnig oft að erfitt sé að finna tíma til að veita 

slíka þjónustu  og myndu þeir vilja að lyfjafræðingar sæju um hana. Raunin er 

hins vegar sú að sjúklingar vilja í flestum tilfellum frekar ræða lyfjameðferð sína 

við lækni en lyfjafræðing (Lisper, Isacson, Sjödén, & Bingefors, 1997; McGrath, 

1999; Nair og fl., 2002; D. M. Tarn, Paterniti, Williams, Cipri, & Wenger, 2009). 

Vandamál við að lyfjafræðingar veiti slíka þjónustu geta einnig verið, meðal 

annars hafa þeir oft ekki meiri tíma en læknarnir og hafa minni þekkingu á 

greiningu læknanna og nákvæmri ástæðu fyrir þeirri lyfjameðferð sem valin 

hefur verið (Nair og fl., 2002; D. M. Tarn og fl., 2009). Í mörgum tilfellum geta 

hjúkrunarfræðingar einnig veitt sjúklingum nægjanlega fræðslu um ákveðna 

lyfjameðferð (D. M. Tarn og fl., 2009).  

Tarn og samstarfsmenn fengu að fylgjast með viðtölum lækna við sjúklinga. 

Hvorki læknarnir né sjúklingarnir vissu nákvæmlega hvað ætti að meta og 

samþykktu allir sem voru beðnir um að taka þátt að fylgjast mætti með 

viðtölunum. Rannsakendur voru að meta hvort sex lykilþættir kæmu fram þegar 

verið væri að kynna nýja lyfjameðferð; ábending lyfjameðferðar, skammtastærð, 

inntökutímar, fjöldi inntökutíma, lengd meðferðar og mögulegar aukaverkanir 
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(20 Tips to Help Prevent Medical Errors, 2011; Shrank, Polinski, & Avorn, 2007; 

D. M. Tarn & Flocke, 2011). Einnig var verið að athuga hversu mikið af ræddum 

upplýsingum sjúklingarnir myndu. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að af þeim 117 

viðtölum sem fylgst var með var meðaltal stiga fyrir veittar upplýsingar 3,7 af 6 

mögulegum og aðeins sex viðtöl innihéldu allar upplýsingarnar sem 

nauðsynlegar voru. Algengustu upplýsingarnar sem komu upp voru ábendingar 

lyfjameðferðar, hvernig taka ætti lyfið og hversu löng lyfjameðferðin ætti að 

vera. Í aðeins 18% tilvika komu hugsanlegar aukaverkanir lyfjanna upp. 

Sjúklingarnir mundu að meðaltali 86% upplýsinganna en best var minnið um 

tilgang lyfjameðferðar.  Ekkert samband fannst á milli aldurs, kyns eða 

menntunar og minni sjúklinga (D. M. Tarn & Flocke, 2011).  

 

1.6.2 Hvaða upplýsingar vilja sjúklingar fá  

 

Þegar sjúklingar byrja á nýrri lyfjameðferð sýna rannsóknir að þeir vilji fá eins 

miklar upplýsingar og mögulegt er. Þeir vilja fá að vita allt það helsta, hvers 

vegna þetta ákveðna lyf hentar þeim, hverjar séu hugsanlegar aukaverkanir, 

hvernig þeir eiga að taka lyfið, hversu lengi og hvað það kemur til með að kosta 

(Bajramovic, Emmerton, & Tett, 2004; Berry, Gillie, & Banbury, 1995; Nair og fl., 

2002). Í rannsókn Waitzkin og félaga kom fram að læknar vanmátu oft 

væntingar sjúklinga til að fá upplýsingar. Niðurstöðurnar voru á þá leið að flestir 

sjúklingar vildu fá sem mestar upplýsingar um ástand sitt. Læknarnir töldu að 

það tæki mun lengri tíma að gefa sjúklingum ýtarlegri upplýsingar en það gerði 

(Waitzkin, 1984). 

1.6.3 Skilningur sjúklinga á upplýsingum 

 

Rannsóknir hafa sýnt að með bættum upplýsingum verði líðan sjúklinga betri. 

Af þeim hvata gerðu Briem og félagar könnun þar sem metið var hversu vel 

sjúklingar skildu orð og frasa sem algengt er að læknar og annað 

heilbrigðisstarfsfólk noti. Helstu niðurstöður voru á þá leið að almenningur skildi 

sum fyrirmæli og hugtök betur en önnur sem spurt var um. Ungt fólk stóð höllum 

fæti en tekjuháir og skólafólk virtust skilja orðin og frasana betur en aðrir. Þessi 
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könnun varpaði enn frekar ljósi á þörfina fyrir að gera samskipti sjúklinga og 

heilbrigðisstarfsfólks skýrari og nákvæmari til að hægt væri að tryggja að sem 

bestar upplýsingar skiluðu sér til sjúklinga. Til að mynda vissu aðeins 39,7% 

svarenda rétt svar við spurningunni „hvað eru sterar?”. 51,3% þeirra sem 

svöruðu töldu stera vera ólögleg og varasöm lyf. Rúmlega 21% svarenda skildi 

ekki fyrirmælin “taktu eina töflu tvisvar á dag” sem er mjög alvarlegt í ljós þess 

hversu algengt þetta orðalag er í fyrirmælum lækna til sjúklinga. Þegar 

þátttakendur voru hins vegar spurðir “hvað á best við um sýklalyf?” svöruðu 

87% rétt. Niðurstöðurnar benda til þess að heilbrigðisstarfsfólk þurfi að gera ráð 

fyrir meiri tíma til að fara ýtarlegar í upplýsingar tengdar lyfjanotkun sjúklinga 

með þeim (Briem, 2004).  

 

1.7 Meðferðarheldni 

 

Meðferðarheldni er skilgreind út frá hegðun sjúklings, það er, hversu vel hann 

fer eftir fyrirmælum heilbrigðisstarfsmanns í lyfjatöku, lífstílsbreytingum eða 

breytingu á matarræði .. Flestum sjúklingum er illa við að þykja ekki 

meðferðarheldir ef eitthvað bregður út af meðferð þeirra og því þarf að fara 

varlega í allar samræður við þá um það (Osterberg & Blaschke, 2005). 

Engu að síður er mikilvægt að fylgjast með þar sem að sjúklingar sem ekki 

eru meðferðarheldnir geta fengið sjúkdóma sem annars hefði verið hægt að 

koma í veg fyrir, misst einhverja færni, minnkað lífsgæði og í verstu tilvikunum 

dáið. Til dæmis getur léleg meðferðarheldni valdið því að astmasjúklingar fá 

slæm köst, fólk sé lagt inn á sjúkrahús eða hjúkrunarheimili fyrr en nauðsynlegt 

hefði verið og dánartíðni hjartasjúklinga hækkar (D. M. Tarn & Flocke, 2011). 

Alþjóða heilbrigðismálastofnun (e. World Health Organization, WHO) hefur gefið 

út að um helmingur sjúklinga taki lyfin sín rétt og eftir leiðbeiningum og hefur því 

lýst yfir að léleg meðferðarheldni sé stórt heilsufarslegt vandamál á heimsvísu 

(Enhancing prescription Medicine Adherence: A National Action Plan, 2007; 

Osterberg & Blaschke, 2005). Enn fremur virðist sem þjóðfélgasleg staða hafi 

ekki áhrif á meðferðarheldni einstaklinga í Bandaríkjunum að þeim 
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einstaklingum undanskildum sem eru ólæsir eða eiga erfitt með að skilja 

heilsufarslegar upplýsingar. Nánast annar hver Bandaríkjamaður tekur 1 lyf hið 

minnsta og sama hlutfall eldra fólks tekur að minnsta kosti 3 lyf (Derjung M. 

Tarn og fl., 2006). Þar hafa komið fram rannsóknir sem sýna fram á að allt að 3 

af hverjum 4 lyfjaneytendum taki lyfin sín ekki alltaf eins og leiðbeiningar segja 

til um (Enhancing prescription Medicine Adherence: A National Action Plan, 

2007). Frá því árið 1995 þegar landssamtök um upplýsingar og fræðslu 

sjúklinga í Bandaríkjunum (e. National Council on Patient Information and 

Education, NCPIE) gáfu út samantekt á aðalorsökum lélegrar meðferðarheldni 

hafa fleiri heilbrigðissamtök bent á mikilvægi meðferðarheldni. Alla jafna er 

meðferðarheldni betri hjá sjúklingum á skammtímameðferð en þeim sem eru á 

langtíma lyfjameðferð. En eftir fyrstu 6 mánuði meðferðar minnkar 

meðferðarheldni gríðarlega (Osterberg & Blaschke, 2005). Því hefur 

Alþjóðaheilbrigðisstofnun hrint af stað átaki til að auka almannavitund á 

mikilvægi þess að sjúklingar með langvinna sjúkdóma séu meðferðarheldnir. Þá 

er sérstaklega lögð áhersla á meðhöndlun háþrýstings, astma og sykursýki 

(Enhancing prescription Medicine Adherence: A National Action Plan, 2007).   

Margar leiðir hafa verið reyndar til að bæta upplýsingaflæði á milli 

heilbrigðisstarfsmanna og sjúklinga og auka þannig meðvitund þeirra og ábyrgð 

á eigin lyfjameðferð. Mikilvægt er að gera sjúklingum alvarleika ástands síns 

ljóst, mikilvægi lyfjameðferðar og ávinning hennar. Meðal aðferðanna sem 

prófaðar hafa verið er að afhenda sjúklingum skriflegar upplýsingar um leið og 

farið er yfir meðferðina með þeim, að bjóða sjúklingum upp á viðtal við lækni og 

lyfjafræðing, að framleiða lesefni um sjúkdóminn og lyfjameðferð á máli sem 

sjúklingar eiga auðvelt með að skilja og hanna kerfi sem auðveldar sjúklingum 

að muna eftir inntökutímum lyfja á borð við áminningar og lyfjabox (Enhancing 

prescription Medicine Adherence: A National Action Plan, 2007).  

1.7.1 Þættir sem hafa áhrif á meðferðarheldni 

 

1. Fjöldi lyfja sem einstaklingur tekur: komið hefur fram að því fleiri lyf 

sem sjúklingur tekur, því minni líkur eru á því að hann sé að taka þau 
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öll rétt (Aspden & Institute of Medicine (U.S.). Committee on 

Identifying and Preventing Medication Errors., 2007) 

2. Fjöldi inntökutíma: svo virðist sem sjúklingar sem taka lyfin sín 

einungis einu sinni á dag séu mun líklegri til að vera meðferðarheldnir 

til lengri tíma en þeir sem taka lyf oft á dag (Claxton, Cramer, & 

Pierce, 2001) 

3. Aldur: samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni verður 

meðferðarheldni ekki verri hjá eldra fólki vegna  aldurs þeirra eins og 

sér, heldur er orsakasamband á milli þess að því eldra sem fólk er því 

fleiri lyfjum er það á og því sé meðferðarheldnin oft verri hjá þeim en 

hjá þeim sem yngri eru.  

4. Sérstök tækni: þegar þörf er á góðri tækni til að taka lyf á borð við 

tækni við að nota innöndunarlyf, mæla blóðsykur eða sprauta sig 

sjálfur minnkar meðferðarheldni sjúklinga oft. (Enhancing prescription 

Medicine Adherence: A National Action Plan, 2007) 

5. Hámarksverkun kemur ekki strax fram: þegar  þarf að taka lyf í langan 

tíma áður en þau fara að virka að fullu kemur fyrir að sjúklingar halda 

að það virki ekki og hætti inntöku lyfsins (Tabor & Lopez, 2004). 

6. Aukaverkanir: hræðsla við mögulegar aukaverkanir getur haft mikil 

áhrif á sjúklinga. Sem dæmi má nefna að í rannsókn sem Harris 

Interactive framkvæmdi árið 2005 kom fram að 45% þátttakenda hefðu 

hætt að taka lyf vegna hræðslu við mögulegar aukaverkanir. 

7. Gleymska: samkvæmt Cramer et. al. var afar algengt að komið hefði 

fyrir að sjúklingar hefðu ekki tekið lyfin sín á réttum tíma hreinlega 

vegna þess að þeir gleymdu því. (Enhancing prescription Medicine 

Adherence: A National Action Plan, 2007) 

8. Lengd meðferðartímabils: fái sjúklingur ekki upplýsingar um það 

hversu lengi lyfjameðferð á að standa getur verið að hann átti sig ekki 

á því að hann eigi að nálgast meiri lyf þegar skammturinn klárast (Nair 

og fl., 2002; Sleath, Roter, Chewning, & Svarstad, 1999; Derjung M. 

Tarn og fl., 2006).  
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9. Skilningur á fyrirmælum: Gottlieb komst að þeirri niðurstöðu í sinni 

rannsókn að sjúklingum þætti svo oft erfitt að skilja fyrirmæli lækna að 

í meira en 60% tilvika gátu sjúklingar ekki endurtekið upplýsingar sem 

þeir fengu hjá lækni allt frá því 10 mínútum fyrr (Gottlieb, 2000). 

10. Þekking á tilgangi lyfjameðferðar: Sýnt hefur verið fram á að léleg 

þekking á eigin lyfjameðferð skilar sér í lélegri meðferðarheldni. Í 

rannsókn Miller og félaga kom í ljós að þeir sem höfðu litla þekkingu á 

eigin lyfjameðferð voru líklegir til að vera hættir á henni átta vikum eftir 

að hafa byrjað (Miller og fl., 2003) 

1.7.2 Mögulegar lausnir  

 

Mörg þessara vandamála mætti leysa með skilvirkara upplýsingaflæði milli 

heilbrigðisstarfsmanna og sjúklinga. Sérstaklega hefur verið reynt að höfða til 

lækna og lyfjafræðinga að taka að sér að fræða alla sjúklinga um þau lyf sem 

skrifað er upp á fyrir þá þar sem mikill munur er á upplýsingum sem þeir veita á 

milli skipta. Afar nauðsynlegt er að miðla upplýsingum um ábendingu 

lyfjameðferðar, hvenær á að taka lyfin, hvers vegna lyfin eru nauðsynleg og 

hugsanlegar aukaverkanir (Kohn, Corrigan, & Donaldson, 2000; D. M. Tarn & 

Flocke, 2011). Að auki mætti fræða sjúklinga um það hvernig lyfið virkar í 

líkamanum, hvers vegna tiltekið lyf var valið, hvað skal gera ef sjúklingur 

gleymir að taka lyfið, hvernig próf er hægt að framkvæma til að athuga hvort 

lyfið hefur þá virkni sem leitast er eftir og hvað skal gera ef vart verður við 

aukaverkanir (Enhancing prescription Medicine Adherence: A National Action 

Plan, 2007). Sjúklingar sem fá meiri upplýsingar um lyfjameðferð sína eru 

líklegri til að halda meðferð sinni áfram og þar af leiðandi stjórna sjúkdómsgangi 

sínum betur en aðrir (Barat, Andreasen, & Damsgaard, 2001; George, Kong, 

Thoman, & Stewart, 2005; Hulka, Cassell, Kupper, & Burdette, 1976; Lau og fl., 

1996; McPherson, Smith, Powers, & Zuckerman, 2008; Safran og fl., 2005; D. 

M. Tarn & Flocke, 2011; Taylor, Galbraith, & Mills, 2002). Þar að auki hefur 

verið sýnt fram á að ef sjúklingar eru meðvitaðri um lyfjameðferð sína verða 

færri aukaverkanir og vandamál við lyfjatöku (Cline, Bjorck-Linne, Israelsson, 

Willenheimer, & Erhardt, 1999; Guénette & Moisan, 2011). Læknar eru 
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sammála því að mikilvægt sé að veita leiðbeiningar um inntöku lyfja en vilja 

síður gefa miklar upplýsingar um mögulegar aukaverkanir (D. M. Tarn og fl., 

2009). Öfugt við það sem oft hefur verið talið hafa rannsóknir sýnt að þeir 

sjúklingar sem eru meðvitaðir um hugsanlegar aukaverkanir lyfjameðferðar séu 

ekki líklegri til að sýna lélega meðferðarheldni (Enhancing prescription Medicine 

Adherence: A National Action Plan, 2007; D. M. Tarn og fl., 2009). Enn fremur 

hefur verið sýnt fram á að þeir sjúklingar sem fá ráð og upplýsingar um 

lyfjameðferð sína hafi betri meðferðarheldni en aðrir (Ponnusankar, 

Surulivelrajan, Anandamoorthy, & Suresh, 2004). 

Efitt getur hins vegar verið að ákvarða samband milli þekkingar og 

meðferðarheldni þar sem hugtakið þekking er afar vítt og hefur ekki verið 

afmarkað við ákveðnar upplýsingar. (Alm-Roijer, Stagmo, Udén, & Erhardt, 

2004) 

 

1.8 Kunnátta sjúklinga á notkun innöndunarlyfja 

 

Þar sem flest lyf við astma eru innöndunarlyf er meðferðarheldni ekki eina 

vandamálið við notkun þeirra heldur spilar tæknin stóran þátt. Nota þarf tækin  

rétt ekki einungis til að fá fulla verkun í lungum heldur einnig til að minnka 

aukaverkanir og áhrif efnanna á efri öndunarveg (Basheti, Armour, Bosnic-

Anticevich, & Reddel, 2008).  

Þó almennt hafi verið talið að sjúklingar séu lélegastir í notkun 

innöndunarlyfja sem notast við þrýstiloft benda rannsóknir til þess að þeir sem 

nota annars konar innöndunarlyf séu ekki síður slakir í tækni. Þegar gerð var 

rannsókn á 1404 sjúklingum sem notuðu innöndunarlyf kom í ljós að 24% þeirra 

sem notuðu púst með þrýstilofti gerðu ekki allt rétt, 3% þeirra sem notuðust við 

öndunarkút með pústi gerðu ekki allt rétt, 23% þeirra sem notuðust við 

turbuhaler stauk sem ekki inniheldur þrýstiloft gerðu einhverja villu í ferlinu og 

24% diskus notenda notuðu lyfið viltaust á einhvern hátt. Enginn munur var á 

villum þeirra sem notuðu innöndunarlyf með þrýstilofti og þeirra sem notuðu 

innöndunarlyf án þrýstilofts (Melani og fl., 2004) 
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Samkvæmt rannsókn Lavorini og félaga árið 2008 kom í ljós að allt frá 4% til 

9% sjúklinga gerði einhverjar villur við notkun á innöndunarlyfi sínu og voru þær 

af ýmsum toga. Enn fremur kom í ljós að allt að 25% sjúklinga hafði aldrei 

fengið kennslu í notkun lyfsins og lítið var um ýtarlega kennslu á meðal hinna 

(Lavorini og fl., 2008).  

Þar sem kunnátta sjúklinga á innöndunarlyfin sín er svo mikilvæg fyrir 

klíníska verkun lyfjanna er augljóst mál að vanda verður kennslu á þau og 

ganga úr skugga um að sú kennsla skili sér í skilning sjúklinga og kunnáttu. 

 

1.9 Þekking sjúklinga á tilgangi lyfjameðferðar sinnar 

 

Ákaflega mikilvægt er að fólk sem tekur lyf hafi skilning á ástæðu þess að 

það tekur viðkomandi lyf, ekki síst til að koma í veg fyrir möguleg lyfjatengd 

vandamál, auka meðferðarheldni og þar af leiðandi árangur meðferðar. 

 

1.9.1 Hvað hefur áhrif á þekkingu sjúklinga? 

 

Rannsókn Bulut og félaga var framkvæmd í Tyrklandi og átti hún að ákvarða 

hversu mikla þekkingu sjúklingar hefðu á lyfjameðferð sem ákvörðuð væri við 

útskrift af bráðamóttöku. Sérstaklega var athugað hvort sjúklingar myndu nöfn, 

skammtastærðir, ábendingu og inntökutíma lyfja sinna. Sjúklingar voru spurðir 

út í lyfjameðferð sína í viðtali, svörin voru borin saman við lyfseðla sem gefnir 

höfðu verið út fyrir viðkomandi og lokst voru sjúklingarnir spurðir hvort þeir 

hefðu fengið upplýsingar um lyfjameðferð sína og hver hefði gefið 

upplýsingarnar. Þess má geta að upplýsingarnar voru ekki fengnar frá 

lyfjafræðingum þar sem ekki er hefð fyrir því í Tyrklandi að þeir eigi samskipti 

við sjúklinga um lyfjameðferð þeirra. Spyrji sjúklingur lyfjafræðing út í meðferð 

vísar hann nánast alltaf á lækni eða hjúkrunarfræðing til að svara. 

Af þeim 100 einstaklingum sem tóku þátt í rannsókninni vissu 36 við hverju 

lyfið væri, 20 vissu nafn lyfsins, 39 vissu hver inntökutíminn væri, 33 vissu 
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hvaða skammt þeir ættu að taka og 16 vissu hversu lengi lyfjameðferðin ætti að 

vara. Þrjátíu og sjö einstaklingar vissu ekkert af því sem spurt var um. Ekki var 

hægt að sjá neinn marktækan mun á vitneskju kynjanna, engin fylgni var milli 

aldurs eða menntunar og vitneskju á lyfjameðferð. Þegar athugað var hversu 

marga hluti einstaklingarnir vissu um lyfjameðferð sína kom í ljós að 22 höfðu 

bara vitneskju um einn hluta meðferðarinnar, 18 höfðu vitneskju um 2 hluta, 11 

mundu 3 hluta af lyfjaupplýsingunum, 7 vissu um 4 hluta meðferðarinnar en 

aðeins 5 vissu allt sem spurt var um, eða 5 hluta meðferðarinnar (Bulut, 

Tanrıkulu, Dal, & Kapucu, 2009).  

Margar rannsóknir sýna fram á að sjúklingar hafi ekki nægjanlega góða 

þekkingu á lyfjameðferð sinni þegar þeir útskrifast af sjúkrahúsum (Holloway, 

1996; Makaryus & Friedman, 2005). Sem dæmi má nefna rannsókn sem gerð 

var á 206 sjúklingum í Bandaríkjunum. Hringt var í sjúklinga tveggja 

skurðeininga eftir útskrift. Samkvæmt henni hefðu 40% sjúklinganna þurft að fá 

meiri upplýsingar um lyfjameðferð sína þrátt fyrir að flestir teldu lyfjameðferð 

sína vera að ganga eins og til var ætlast (Lee, Wasson, Anderson, Stone, & 

Gittings, 1998).  

Miðað við þessar upplýsingar þyrfti að endurmeta hvernig upplýsingar á 

bráðamóttökum eru veittar svo að sjúklingar eða í sumum tilfellum 

aðstandendur þeirra skilji framgang meðferðar betur (Bulut og fl., 2009).  

 

Þegar Line Guénette og Jocelyne Moisan gerðu rannsókn á þekkingu eldra 

fólks á lyfjameðferð sinni var gert ráð fyrir því að ef viðkomandi vissi á hvaða 

líffærakerfi lyfið virkaði hefði hann þekkingu á tilgangi lyfjameðferðarinnar. 

Sumar rannsóknir sem áður höfðu verið birtar höfðu sýnt tengsl á milli þekkingar 

á ástæðum lyfjameðferðar og aldri, vitsmunum og þjóðfélagslegri stöðu (Cline 

og fl., 1999; Guénette & Moisan, 2011). Við framkvæmd rannsóknarinnar var 

þátttakendum aðeins tilkynnt um hluta markmiðanna til að koma í veg fyrir bjaga 

á niðurstöðum. Rannsökuð voru tengsl milli þekkingar á lyfjameðferð og aldurs, 

kyns, menntunar, vitsmuna, þjóðfélagslegrar stöðu og fjölda lyfja (Guénette & 

Moisan, 2011).  
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Svörin voru flokkuð eftir því hversu nákvæma þekkingu þátttakendur höfðu á 

lyfjameðferð sinni. Hundrað þrjátíu og fjórir þátttakendur, eða 69,4% voru taldir 

hafa góða þekkingu á lyfjameðferð sinni. Besta þekkingu höfðu konur með 

eðlilega vitsmunalega getu, af hærri þjóðfélagslegri stöðu og með fimm lyf eða 

færri. Fjöldi lyfja hafði einnig áhrif á þekkingu en þeir sem voru á fleiri lyfjum 

voru líklegri til að hafa verri þekkingu á tilgangi hverrar meðferðar fyrir sig. 8,9% 

þátttakenda gátu ekki gefið réttar upplýsingar um tilgang lyfjameðferðar sinnar. 

Flestir þeirra höfðu þó gefið þær upplýsingar að þeir vissu ekki tilgang 

lyfjameðferðar sinnar (Guénette & Moisan, 2011).  

Þetta voru mjög hagstæðar niðurstöður fyrir þennan aldurshóp sem hefur oft 

verið talinn vita minna um lyfjameðferð sína en yngri sjúklingar. Hugsanleg 

skýring á því gæti verið að í öðrum rannsóknum hefur verið farið fram á nánari 

útskýringar á því við hverju hvert lyf er. Til að mynda komust Guénette og 

Moisan að því að aðeins 15% sykursjúkra vissu nákvæmlega hvernig 

lyfjameðferð þeirra virkaði (Guénette & Moisan, 2011).  

Ekki var hægt að sýna fram á samband milli þekkingar á lyfjameðferð og 

aldurs í þessari rannsókn en örlítið fór að bera á minni þekkingu þegar 

sjúklingarnir voru orðnir eldri en 75 ára. Ekki voru þó nógu margir þátttakendur 

til að taka af allan vafa (Guénette & Moisan, 2011). 

Rannsóknir á því hvaða þættir hafa áhrif á þekkingu fólkst á tilgangi 

lyfjameðferðar sinnar geta gefið vísbendingu um það hvaða hópum læknar ættu 

að einbeita sér að við upplýsingagjöf varðandi nýja lyfjameðferð. Þær gefa í það 

minnsta mynd af því hverjir eru í sérstakri hættu á því að gera mistök vegna 

þekkingarleysis varðandi lyfjameðferð sína. 

 

1.9.2 Þekking einstaklinga í lyfjaskömmtun 

 

Árið 2002 gerði Anna Sólmundsdóttir rannsókn til kandídatsgráðu í lyfjafræði 

á því hvaða áhrif lyfjaskömmtun hefði á meðferðarfylgni aldraðra. Einnig var 

rannsökuð þekking einstaklinga á tilgangi þeirra lyfja sem þeir notuðu. Úrtak 

rannsóknarinnar var 88 manns, 44 í skömmtunarhóp og 44 í viðmiðunarhóp. 
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Niðurstöðurnar sýndu mikinn mun á þekkingu fólks á tilgangi lyfjameðferðar eftir 

því hvort það var í lyfjaskömmtun eða ekki. Í viðmiðunarhóp voru 75% 

þátttakenda með góða þekkingu (yfir 90%) á tilgangi lyfjameðferðar sinnar, 

2,3% voru með sæmilega þekkingu og 22,7% voru með slæma þekkingu. Í 

skömmtunarhópnum voru 11,4% þátttakenda með góða þekkingu á lyfjunum 

sínum, 15,9% voru með sæmilega þekkingu og 72,7% þátttakenda í 

skömmtunarhóp taldist með slæma þekkingu á lyfjunum sínum eða undir 80%. 

Þekking viðmiðunarhóps á tilgangi lyfjameðferðar sinnar var að meðaltali 

83,66% og skömmtunarhóps 45,39%. Ekki virtist hækkandi aldur hafa áhrif á þá 

þátttakendur sem voru í skömmtunarhóp en þekkingin versnaði marktækt með 

hækkandi aldri þátttakenda í viðmiðunarhóp (Sólmundsdóttir, 2002). 

 

1.10 Flokkun lyfja samkvæmt ATC kerfi 

 

Hér á landi er stuðst við ATC kerfi þegar flokka á lyf. Skammstöfunin stendur 

fyrir Anatomical Therapeutic Chemical classification system sem mætti skýra á 

íslensku með kerfi sem notar líffærafræðilega, læknisfræðilega og 

efnafræðilega eiginleika lyfja til flokkunar. Þegar framleiðendur ætla að setja 

nýtt lyfvirkt efni á markað þurfa þeir að sækja um ATC númer fyrir efnið eftir 

ströngum reglum sem byggja meðal annars á efnafræðilegri byggingu efnisins 

og lyfhrifum þess. Lyfin eru flokkuð í fimm stig. Fyrsti flokkurinn vísar til 

líffærakerfis sem lyfið verkar á, til dæmis má nefna að flokkur A er fyrir 

meltingarfæra- og efnaskiptalyf og flokkur B er fyrir blóðlyf. Næst koma tveir 

tölustafir sem standa fyrir læknisfræðilega eiginleika lyfsins, til dæmis stendur 

flokkur A10 fyrir sykursýkislyf og flokkur A11 er fyrir vítamín. Næsti undirflokkur 

er táknaður með bókstaf og stendur hann fyrir lyfjafræðilega, læknisfræðilega 

eða efnafræðilega eiginleika lyfsins allt eftir því hvað við á hverju sinni. Til 

dæmis er flokkur A 10 A fyrir insúlín og insúlínvirk lyf en flokkur A 10 B er fyrir 

sykursýkislyf til inntöku. Fjórði undirflokkurinn er táknaður með öðrum bókstaf 

og er þar verið að fara dýpra í lyfjafræðilega, læknisfræðilega eða efnafræðilega 

eiginleika lyfsins en gert er í flokkinum á undan. Þannig stendur flokkur A 10 AB 

fyrir skjótvirk insúlín og insúlínvirk lyf og flokkur A 10 AC fyrir meðallangvirk 
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insúlín og insúlínvirk lyf. Síðasti flokkurinn er táknaður með tveimur tölustöfum 

og vísar hann til lyfvirka efnisins sem átt er við en hann nær yfir öll þau sérlyf 

sem innihalda nákvæmlega sama kemíska efnið. ATC númerið A 10 AB 01 á þá 

eingöngu við skjótvirkt mannainsúlín og númerið A 10 AB 04 á við um skjótvirkt 

insúlín lispró. (Sérlyfjaskrá 2002-2003, 2003; WHOCC - Application for ATC 

Codes, 2011; WHOCC - Structure and principles, 2011) 

 

1.10.1 Flokkun þekkingar 

 

Hægt er að notast við ATC kerfi til að ákvarða dýpt þekkingar sjúklinga á 

lyfjameðferð sinni. Guénette og Moisan notuðust við kerfið í rannsókn sinni á 

þekkingu aldraðra á lyfjameðferð sinni. Þar var ákveðið að því nákvæmari 

skýringu sem einstaklingur gæfi á tilgangi lyfjameðferðar sinnar því nákvæmari 

þekkingu væri hann með. Ef þátttakandi sagði til dæmis að lyf sem hann tæki 

væri við hormónum fékk hann aðeins stig miðað við fyrstu flokkun ATC-kerfisins 

og var sagður með grófa þekkingu á lyfjameðferð sinni. Ef hann sagði lyfið vera 

við skjaldkirtlinum var hann kominn á næsta stig ATC-flokkunar og ef hann 

sagðist vera á lyfi við ofvirkum skjaldkirtli var hann kominn á þriðja stig ATC-

flokkunar. Við stig tvö og þrjú voru þátttakendur sagðir með nákvæma þekkingu 

á lyfjameðferð sinni. Þeir þátttakendur sem komust á fyrsta stig ATC-flokkunar 

með öll lyfin sín voru sagðir með góða almenna þekkingu á lyfjameðferð sinni 

(Guénette & Moisan, 2011). 

 

1.11  Gerð lyfseðla og ávísun lyfja. 

1.11.1 Reglugerð 

 

Samkvæmt IV kafla reglugerðar 111/2001 um gerð lyfseðla og ávísun lyfja 

sem sett er á grundvelli lyfjalaga gilda strangar reglur um allt sem kemur að 

ávísun lækna á lyf. Lyfseðill á að vera gefinn út af lækni, tannlækni eða 

dýralækni og á hann að vera greinilega ritaður og án tvímæla svo að enginn 

misskilningur komi upp við aflestur hans. Á lyfseðlinum verður að vera 
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sérlyfjaheiti lyfsins sem ávísað er, lyfjaform, styrkleiki og ávísað magn. Enn 

fremur er tekið fram samkvæmt 23. grein fyrrnefndrar reglugerðar að á lyfseðli 

skuli tilgreint hvernig, hvenær og við hverju á að nota lyfið þannig að notandi 

eigi auðvelt með að skilja það en í undantekningartilvikum má læknir sleppa því 

að geta þess við hverju lyfið er notað ef hann telur það þjóna hagsmunum 

sjúklings(Reglugerð 111/2001 um gerð lyfseðla og ávísun lyfja, 2001).  

Samkvæmt 12. grein reglugerðar 91/2001 um afgreiðslu lyfseðla, áritun og 

afhendingu lyfja sem sett er á grundvelli sömu laga er skylt að koma nafni 

sjúklings, notkunarfyrirmælum læknis, læknanúmeri, dagsetningu á afgreiðslu 

lyfseðilsins og heiti lyfjabúðar til skila á áritunarmiða lyfjabúðar við afhendingu 

lyfseðilsskyldra lyfja (Reglugerð 091/2001 um afgreiðslu lyfseðla áritun og 

afhendingu lyfja, 2001).  

Hvergi er tekið fram að notandi lyfsins eigi að fá lyfseðilinn í hendurnar enda 

er reyndin sú að við afgreiðslu rafrænna lyfseðla sér notandinn lyfseðilinn aldrei 

í ferlinu nema í undantekningartilfellum ef hann óskar þess. Séu einhverjar 

upplýsingar á lyfseðlinum sem eiga að komast til notanda, til að mynda hvenær, 

hvernig og við hverju eigi að nota lyfið þarf að koma þeim áleiðis til notandans 

með öðrum hætti. Til dæmis mætti gera það með því að rita þessar upplýsingar 

á áritunarmiða lyfjabúða. 

1.11.2 Upplýsingar lækna 

 

Á mynd 1 má sjá rafrænan lyfseðil eins og hann lítur út þegar læknir hefur fyllt 

hann út. Á mynd 2 má sjá rafrænan lyfseðil sem læknir hefur gefið út og búið er 

að prenta út úr rafræna kerfinu í apóteki. Eins og sjá má skráir hann í 

þartilgerða reiti athugasemd um lyfið við hverju það er. Samkvæmt kynningu 

Velferðarráðuneytis 2001 á nýrri gerð lyfseðla er seinni reiturinn ætlaður 

læknum til að skrifa við hverju lyfið er notað til hægðarauka fyrir sjúklinga 

(Velferðarráðuneytið, 2001).   
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Mynd 1. Rafrænn lyfseðill eins og læknir sér hann eftir að hafa fyllt hann 
út. Hér eru reitirnir „athugasemd“ og „lyf er notað við“ báðir 
útfylltir. 

 

 

 

Mynd 2. Rafrænn lyfseðill sem fer í öllu eftir reglugerð 111/2001 um gerð 
lyfseðla og ávísun lyfja. Hér hefur læknir skrifað að lyfið sé 
notað við „Slæmri vöðvabólgu“ þar sem til þess er ætlast í reit 
fyrir notkunarleiðbeiningar. 
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Mynd 3 er af áritunarmiða lyfjabúðar. Þar koma allar þær upplýsingar fram sem 

kveðið er á um í reglugerð um áritunarmiða lyfjabúða. Áritunarmiðinn sem um 

ræðir er sá sem prentaðist út þegar rafræni lyfseðillinn á mynd 1 var afgreiddur. 

Upplýsingar á áritunarmiða lyfjabúða færast sjálfkrafa á miðann af rafrænum 

lyfseðli. Eins og sjá má kemur ekki fram við hverju læknirinn segir lyfið eiga að 

vera. 

 

Mynd 3. Áritunarmiði lyfjabúðar sem fer á innstu umbúðir lyfs sem 
sjúklingi er ætlað. Hér má sjá allar þær upplýsingar sem færast 
sjálfkrafa af lyfseðli á áritunarmiða lyfjabúðar. 

 

Viðmót lækna á lyfseðla er ólíkt því viðmóti sem sést við afgreiðslu lyfseðilsins 

og tapast upplýsingar í hverju skrefi eins og sjá má á myndum 1, 2 og 3. Ýmsir 

læknar telja að með því að skrá ábendingu lyfs í „athugasemdir“ eða „Lyfið er 

notað við“ á lyfseðli skili það sér á skömmtunarmiða þess við afgreiðslu til 

sjúklings. Sú er hins vegar ekki raunin,athugasemdadálkurinn sést til að mynda 

ekki þegar lyfseðill er prentaður út til sjúklings eða í lyfjabúð. Þessi dálkur er, án 

vitundar margra lækna, hugsaður sem athugasemdir fyrir lækna eingöngu svo 

að auðvelt sé að fletta upp í rafræna sjúkraskrárkerfinu við hverju sjúklingar hafi 

fengið ákveðið lyf. Til að ábending skili sér á skömmtunarmiða er ekki nóg að 

skrá hann í reitinn „Lyfið er notað við“ heldur þarf að skrá hana í reitinn 

„notkunarleiðbeiningar“ á lyfseðlinum. Því má leiða að því líkur að margir læknar 

ætli sér að hafa tilgang lyfjameðferðarinnar skráðan á skömmunarmiða lyfsins 

en hann skili sér ekki alla leið vegna misskilnings á uppsetningu lyfseðlanna 

(Ástráður B. Hreiðarsson, munnleg heimild, febrúar 2012).  
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1.11.3 Hlutfall rafrænna lyfseðla. 

 

Á vegum Landlæknisembættisins er starfræktur lyfjagagnagrunnur sem hefur 

meðal annars það hlutverk að fylgjast með heildarfjölda ávísana á lyf á 

ársgrundvelli. Þetta er gert til að fylgjast með ávísunum lækna á lyf, hafa eftirlit 

með ávana- og fíknilyfjum og til að hafa yfirsýn yfir þróun lyfjanotkunar í landinu. 

Samkvæmt gagnagrunninum hefur orðið lítil en nokkuð stöðug aukning í 

lyfjaávísunum ár frá ári. Sérstaklega þykir eftirtektarvert að fjöldi lyfjaávísana 

jókst á milli áranna 2009 og 2010 þrátt fyrir að landsmönnum hafi fækkað á 

sama tíma. Þetta á sér samsvörun hjá hinum Norðurlandaþjóðunum sem er 

talið vera vegna þess að þjóðirnar eru að eldast.  Árið 2010 voru afgreiddar 2,4 

milljónir lyfseðla en heildarfjöldi lyfjaávísana voru tæplega 2,9 milljónir, einhver 

kynjamunur var á fjölda ávísana og er að hluta til hægt að útskýra hann með 

ávísunum á getnaðarvarnir (Einarsson, 2011).  

Árið 2008 fór af stað verkefni á vegum sjúkratrygginga til að fylgjast með 

fjölda rafrænna lyfseðla ár frá ári. Samkvæmt upplýsingum frá þeim hefur 

rafrænum ávísunum fjölgað töluvert frá því að kerfið var tekið í notkun. Í töflu 1 

má sjá heildarfjölda útgefinna lyfseðla árin 2008-2010 og fjölda rafrænna 

lyfseðla sömu ár. Ekki er enn búið að birta heildarfjölda ávísana árið 2011 svo 

að ekki er hægt að sjá hvort hlutfall rafrænna lyfseðla sé enn að hækka 

(Einarsson, 2010, 2011)(Arnaldur Skúli Baldursson, tölvupóstur, apríl 2012).  

 

Tafla 1. Samantekt á heildarfjölda ávísana og heildarfjölda rafrænna lyfseðla árin 2008-
2011. Í töflunni er einnig sýnt hlutfall rafrænna lyfseðla af heildarfjölda lyfseðla 
þau ár sem báðar tölur hafa verið birtar fyrir. 

Ár 
Heildarfjöldi 

ávísana 

Heildarfjöldi 

rafrænna lyfseðla 

Hlutfall rafrænna 

lyfseðla af heildarfjölda 

2008 2.802.441 255.368 9.11% 

2009 2.796.539 735.330 26.29% 

2010 2.863.104 1.090.268 38.08% 

2011 - 1.260.650 - 
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Ef svo fer sem horfir og rafrænir lyfseðlar taka alveg við af pappírslyfseðlum 

þarf eitthvað að gera í þeim vanda að sumar upplýsingar á borð við tilgang 

lyfjameðferðar skila sér ekki alla leið til þess sem leysir út lyfið. 

 

1.12  Viðtöl 

 

Viðtöl eru eitt vinsælasta form félagsfræðirannsókna. Ef leitað er dæma um 

félagsfræðirannsóknir sem byggðar hafa verið á viðtölum er af mörgu að taka. 

Margar gerðir eru til af viðtölum og er bæði hægt að taka viðtöl í síma og í eigin 

persónu, einkaviðtöl og viðtöl við hópa og svo mætti lengi telja. Viðtöl eru 

persónuleg og ef þau eru framkvæmd augliti til auglitis skiptir félagsleg færni 

höfuðmáli til að vera góður spyrjandi og fá allt sem hugsanlega er hægt að fá út 

úr svörunum þar sem um er að ræða samskipti manna á milli. Til að ná sem 

mestum árangri þarf að opna sig nógu mikið til að þátttakandi treysti manni en 

ekki það mikið að samtalið verði eins og persónulegt samtal vina á milli 

(Esterberg, 2002).  

1.12.1 Gerðir viðtala 

 

Staðlað viðtal: fer eftir ströngustu reglum viðtala og er afar formlegt. Allt sem 

spyrjandi segir við þátttakanda er fyrirfram ákveðið og má hann ekki breyta 

orðalagi í neinu eða útskýra fyrir viðkomandi nema til sé staðlaður texti með 

útskýringu. Flestar spurningar eru lokaðar og þar með bornar upp með 

svarmöguleikum. Spyrjandi má ekki svara neinum persónulegum spurningum 

um sjálfan sig og verður að vera eins hlutlaus og hann getur til að koma í veg 

fyrir að þátttakandinn fari að gefa svör sem hann heldur að þóknist spyrjanda. 

Þessi gerð viðtala er notuð þegar er verið að gera könnun, til dæmis í 

símakönnunum um stjórnmálaflokka og markaðsmál. Þegar ákveðið er að 

notast við stöðluð viðtöl er hætt á það að einhverjar upplýsingar skili sér ekki 

þar sem þátttakendur fá litlar skýringar og geta misskilið spurningar og þannig 

myndast skekkja í niðurstöðum (Esterberg, 2002). 
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Hálfstaðlað viðtal: er ekki eins formlegt og þau stöðluðu. Þátttakendum er leyft 

að segja frá hugmyndum sínum, skilningi og skoðunum og reynt er að ræða 

málin á opnari hátt. Rannsakandi miðar spurningar sínar við fyrri svör sem 

þátttakandi hefur gefið og hefur ekki eins mikil áhrif á form viðtalsins og hann 

hefur í stöðluðu viðtali. Markmiðið er að komast að skoðunum þátttakenda út frá 

þeirra sjónarhorni til að skilja betur hluti sem ekki er hægt að skilja eingöngu 

með því að fylgjast með þátttakendum. Mismunandi er eftir rannsakendum hvort 

þeim þykir við hæfi að segja eigin skoðanir og eiga í raun samtal á 

jafningjagrundvelli við þátttakendur eða halda sig til hlés og leyfa þátttakendum 

að hafa orðið. Þessi afstaða getur mótast af persónuleika rannsakanda, eðli 

rannsóknarinnar eða fjölda skipta sem hann hittir viðfangsefni rannsóknarinnar. 

Í hálfstöðluðum viðtölum er hægt að byrja með almennri spurningu og fylgja svo 

fordæmi þátttakanda og hvert hann leiðir viðtalið (Esterberg, 2002). 

 

Óstaðlað viðtal: er þannig að rannsakandi er sjaldan með tilbúinn spurningalista 

heldur koma þau upp eftir aðstæðum og er leyft að flæða óhindrað. Engar 

hefðbundnar reglur gilda og eru viðtölin sjaldan tekin upp (Esterberg, 2002). 

 

1.12.2 Undirbúningur og framkvæmd viðtala 

 

Til að framkvæma sem best viðtöl þarf undirbúningsvinnan að vera vönduð. 

Ákveða þarf hvers lags viðtöl á að taka, hvar á að staðsetja þau, hverja á að 

taka viðtal við hvaða spurninga á að spyrja, hvernig á að orða spurningarnar, 

hvað á að taka með sér í viðtalið, forprófa viðtölin og spurningalista ef einhverjir 

eru, búa til upplýsingablað um rannsókn og rannsakanda, huga að klæðarburði 

og því hvernig rannsakandi ætlar að koma fyrir. Þegar viðtal er byrjað er 

mikilvægt að rannsakandi geti haldið samræðunum gangandi, viti hvenær hann 

á að þegja og hvenær hann á að tala. Einnig þarf að huga að því að þátttakandi 

haldi sig við efnið og stýra honum aftur inn á það ef hann fer að ræða eitthvað 

ótengt. Líkamstjáning rannsakanda getur líka skipt miklu máli í viðtölum svo að 

eins og sjá má er að mörgu að huga áður en viðtöl geta farið fram (Esterberg, 

2002).  
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2 MARKMIÐ 

 

Markmið rannsókarinnar var að kanna þekkingu sjúklinga á tilgangi eigin 

lyfjameðferðar og hvort tengsl séu milli þeirrar þekkingar og aldurs, kyns, starfs, 

menntunar, fjölda lyfja sem viðkomandi tekur, ATC flokks lyfsins og hvort 

viðkomandi er í lyfjaskömmtun. Einnig var markmið að kanna hversu algengt 

væri að fólk vildi hafa tilgang lyfjameðferðar á skömmtunarmiða lyfseðilsskyldra 

lyfja og hvort notendur innöndunarlyfja teldu sig hafa fengið kennslu í notkun 

þeirra. 

2.1 Rannsóknarspurningar  

 

1. Hversu algengt er að fólk þekki tilgang lyfjameðferðar sinnar? 

a. hefur kyn áhrif á þekkingu fólks á tilgangi lyfjameðferðar sinnar? 

b. hefur aldur áhrif á þekkingu fólks á tilgangi lyfjameðferðar sinnar? 

c. hefur menntun áhrif á þekkingu fólks á tilgangi lyfjameðferðar sinnar? 

d. hefur starf áhrif á þekkingu fólks á tilgangi lyfjameðferðar sinnar? 

e. hefur fjöldi lyfja sem viðkomandi tekur áhrif á þekkingu hans á 

tilgangi lyfjameðferðar sinnar? 

f. hefur það hvort einstaklingar eru í lyfjaskömmtun áhrif á þekkingu 

þeirra á tilgangi lyfjameðferðar sinnar? 

g. hefur áhrif hvaða lyf (ATC flokkur lyfja) á í hlut á þekkingu 

einstaklinga á tilgangi lyfjameðferðar sinnar? 

2. Hversu algengt er að tilgangur lyfjameðferðar sé skráður á 

skömmtunarmiða lyfs? 

3. Hversu algengt er að fólk óski eftir að hafa tilgang lyfjameðferðar á 

skömmtunarmiða lyfseðilsskyldra lyfja? 

4. Hversu algengt er að þátttakendur sem nota innöndunarlyf telji sig hafa 

fengið kennslu í notkun þess? 
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3 AÐFERÐAFRÆÐI 

 

3.1 Staðsetning og rannsóknartímabil 

 

Rannsóknin var unnin á fjórum deildum á LSH í níu vikur á tímabilinu janúar 

til mars 2012. Gagnasöfnun stóð yfir í tvær vikur á hverri deild í eftirfarandi röð: 

Göngudeild sykursjúkra (G3), Innskriftarmiðstöð við Hringbraut (10E), 

Innskriftarmiðstöð í Fossvogi (B3), Göngudeild lyflækninga (A3). Níunda vikan 

var notuð til að vinna upp þá daga sem höfðu tapast vegna veikinda og annarra 

forfalla rannsakanda. 

 

3.2 Gagnasöfnunarblað 

 

Útbúið var sérstakt gagnasöfnunarblað til að nota í viðtölunum en við gerð 

þess var stuðst við eyðublöð sem lyfjafræðingar á LSH nota við skráningu 

lyfjasögu sjúklinga sem sjá má í viðauka I. Á gagnasöfnunarblaðið voru reitir 

fyrir aldur, kyn, deild,  hvort þátttakandi væri með sykursýki og þá hvort hann 

tæki statínlyf, við hvað hann starfaði, hvaða menntun hann hefði lokið og hvort 

hann væri með lyf í lyfjaskömmtun. Einnig var reitur fyrir þau lyf sem sjúklingur 

sagðist taka og við hverju hann teldi sig taka lyfið. Einnig var reitur til að skrá 

hvort þátttakendum sem notuðu innöndunarlyf hefði fundist þeir fá kennslu í 

notkun lyfsins og þá hjá hverjum. Rannsakandi skráði svo inn í þar til gerða reiti 

ATC númer lyfsins og ef sjúklingur var með lyfin meðferðis var merkt við hvort 

tilgangur lyfjameðferðar væri á skömmtunarmiða þess. Auk þessa var reitur þar 

sem skráð var hvort sjúklingur vildi að tilgangur lyfjameðferðar væri á 

skömmtunarmiða lyfseðilsskyldra lyfja og hver væri ástæðan fyrir svarinu sem 

hann gæfi. Einnig var gert ráð fyrir að rannsakandi gæti skráð athugasemdir ef 

eitthvað sérstakt kæmi upp í viðtalinu en upphaflega útgáfu 

gagnasöfnunarblaðs má sjá í viðauka I. 
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Mynd 4. Gagnasöfnunarblað sem notast var við í rannsókninni. Á því má sjá allar 
upplýsingar sem rannsakandi skráði niður á meðan á viðtali við þátttakanda 
stóð. 

  

Gagnasöfnunarblaðið var prufukeyrt á meltingar- og nýrnadeild (13E) og í 

kjölfarið gerðar minni háttar breytingar á því. Við reitinn starf sjúklings var bætt 

valmöguleikanum „hætt/-ur að vinna“ og við reitinn menntun var bætt 
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valmöguleikanum “iðnmenntun”. Einnig var settur  dálkur í Lyfjasögureitinn þar 

sem skráð var hvort sjúklingur var með lyfin með sér eða ekki, var það nefnt 

ELS sem stendur fyrir „eigin lyf sjúklings“. En gagnasöfnunarblaðið má sjá á 

mynd 3 og í viðauka I. Þegar rannsakandi var að prufukeyra 

gagnasöfnunarblaðið á deild 13E var ábyrgðarmaður rannsóknarinnar Anna 

Ingibjörg Gunnarsdóttir viðstödd viðtölin til stuðings og til að tryggja að viðtölin 

væru þess eðlis að öllum rannsóknarspurningum væri svarað. 

Í þessum viðtölum kom í ljós að rannsakandi þurfti að vera vakandi fyrir því 

að spyrja hvort fólk þekkti nákvæma ástæðu á því við hverju lyfið væri. Þannig 

má aðgreina þá sem segja að lyf sé hjartalyf frá þeim sem segja að það sé 

blóðfitulækkandi, hafi áhrif á háþýsting og svo framvegis. Allir sjúklingar sem 

gagnasöfnunarblaðið var prufukeyrt á skrifuðu undir upplýst samþykki um 

þátttöku í rannsókninni svo að hægt væri að taka þá með í niðurstöðrnar. 

 

3.3 Val á þátttakendum 

3.3.1 Göngudeildir G3 og A3 

 

Allir innkirtlalæknar sem starfa við göngudeild sykursjúkra og lungna- og 

gigtalæknar sem starfa við gögnudeild lyflækninga fengu tölvupóst þar sem þeir 

voru upplýstir um rannsóknina. Voru þeir beðnir um að láta vita ef þeir vildu ekki 

að þeirra sjúklingar tækju þátt í rannsókninni en sjá má tölvupóst sem þeim var 

sendur í viðauka III. Á hverjum degi voru valdir einn til tveir læknar sem voru 

með sjúklingamóttöku daginn eftir. Jafnan var reynt að velja þá lækna sem áttu 

von á flestum sjúklingum.  Prentaður var út listi með sjúklingum viðkomandi 

lækna.  Leiðbeinandi rannsóknarinnar, Anna Ingibjörg Gunnarsdóttir hafði í 

framhaldi samband við viðkomandi lækna og bað um að fá að hringja í þeirra 

sjúklinga til að óska eftir þátttöku ásamt því að spyrja hvort einhverjir á listanum 

gætu ekki tekið þátt í rannsókninni. Í öllum tilvikum var farið eftir þeim 

ábendingum. Undanskildir frá rannsókninni voru þeir sjúklingar sem töluðu ekki 

íslensku eða ensku, áttu við þroskaskerðingu að stríða, voru með elliglöp eða 

undir 20 ára aldri. Eftir að samþykki læknanna fékkst höfðu leiðbeinendur 
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rannsóknarinnar, Anna Ingibjörg Gunnarsdóttir og Ástráður B. Hreiðarsson, 

samband við sjúklingana símleiðis og sögðu þeim að lyfjafræðinemi væri að 

gera meistaraverkefni í lyfjafræði á spítalanum, hvort hann mætti kynna fyrir 

þeim rannsóknina þegar þeir mættu á göngudeildina og óska eftir þátttöku 

þeirra. Ef sjúklingar gáfu samþykki sitt fyrir því var óskað eftir að þeir kæmu 

með lyfin sín meðferðis og um 15 mínútum fyrir bókaðan tíma, sem var sá tími 

sem áætlaður var í kynningu á rannsókninni og viðtalið. Ef sjúklingar tóku illa í 

að koma með lyfin sín meðferðis var óskað eftir því að þeir kæmu með lyfjakort 

eða lista yfir þau lyf sem þeir tækju.Þess var vandlega gætt að upplýsa 

sjúklingana ekki um eðli eða tilgang rannsóknar símleiðs til þess að forðast það 

að þeir myndu kynna sér efnið fyrir viðtalið og skekkja með því niðurstöður. Á 

hverjum degi fékk rannsakandi í hendur lista með nöfnum þeirra sem höfðu 

gefið samþykki sitt fyrir kynningu á rannsókninni. Í þeim tilvikum sem ekki náðist 

í sjúkling fyrir tímabókun hans tók læknir, hjúkrunarfræðingur eða ritari á 

viðkomandi deild að sér að kynna rannsakanda og spyrja hvort viðkomandi vildi 

leyfa honum að kynna rannsóknina og óska eftir þátttöku. 

 

3.3.2 Innskriftarmiðstöðvar 10E og B3 

 

Allir þeir sem áttu bókaðan tíma á Innskriftarmiðstöð á 

gagnasöfnunartímabilinu voru hugsanlegir þátttakendur að undanskildum þeim 

sem ekki töluðu íslensku eða ensku, þeir sem ekki gátu sagt frá lyfjanotkun 

sinni vegna þroskaskerðingar eða elliglapa. Einstaklingar undir 20 ára og konur 

sem áttu bókaðan tíma vegna fyrirhugaðrar brjóstaaðgerðar á kvennasviði LSH 

voru einnig útilokaðar. Innlagnarstjórar sem hringja í sjúklinga og bóka tíma 

vegna fyrirhugaðrar aðgerðar biðja sjúklinga að öllu jöfnu að koma með lyfin sín 

meðferðis. Þeir kynntu rannsóknina ekki fyrir hugsanlegum þátttakendum en 

lögðu enn ríkari áherslu á það á tímabili hennar en venjulega að sjúklingar 

hefðu lyfin sín meðferðis. Hjúkrunarfræðingar komu að máli við sjúklinga þegar 

þeir mættu á Innskriftarmiðstöðina og spurðu hvort rannsakandi mætti kynna 

fyrir þeim rannsókn sína og óska eftir þátttöku. Reynt var að ná tali af 

sjúklingum áður en þeir töluðu við lækna eða fóru í lengra viðtal við 
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hjúkrunarfræðing til að fyrirbyggja að þeir yrðu upplýstir af öðrum um tilgang 

lyfjameðferðar sinnar. Til að rannsóknin truflaði ekki starfsemi deildarinnar varð 

því þó ekki alltaf við komið. 

 

3.4 Kynning á rannsókn og framkvæmd viðtals 

 

Rannsakandi sá lista yfir væntalega sjúklinga á hverjum degi og hvenær þeir 

myndu mæta og gat því skipulagt daginn vel. Þannig gat rannsakandi  mætt á 

undan sjúklingunum og fengið tíma til að kynna sig fyrir starfsfólki deilarinnar 

sem hann var á og lækninum sem hann var að vinna með þann daginn. Á 

Göngudeildunum fékk rannsakandi úthlutað stofum til að ræða við sjúklingana, 

og gat í flestum tilfellum verið á sama stað allan tímann. Að auki átti hann gott 

samstarf við móttökuritara deildanna sem gerði öll samskipti þeirra á milli 

auðveld. Á innskriftarmiðstöðvunum fékk rannsakandi úthlutaða stofu í samráði 

við hjúkrunarfræðing í hvert skipti sem viðtal átti að fara fram, og auk þess lét 

viðkomandi hjúkrunarfræðingur vita hvenær hentaði að taka viðtal. Þegar 

hjúkrunarfræðingur hafði gefið leyfi fyrir viðtalinu gekk rannsakandi fram á 

biðstofu, kallaði fornafn sjúklingsins, heilsaði honum með handabandi, kynnti sig 

og sagðist vera lyfjafræðineminn sem honum hefði verið sagt frá, og bað 

sjúklinginn því næst að fylgja sér. Þegar inn á stofuna var komið bauð 

rannsakandi sjúklingnum að fá sér sæti og fékk hann þar ýtarlega kynningu á 

rannsókninni. Sjúklingurinn átti þess kost að lesa betur um rannsóknina af 

samþykkisblaði áður en hann skrifaði undir það. Öllum var sérstaklega kynnt að 

engin skylda væri að taka þátt og hefði það engin áhrif á heilbrigðisþjónustuna 

ef þeir neituðu eða ákvæðu að hætta þegar rannsóknin væri byrjuð. Ef 

sjúklingur ákvað að taka þátt eftir kynninguna var hann beðinn um að skrifa 

undir upplýst samþykki og fékk svo eintak af því með sér, undirritað af 

rannsakanda. Ef náinn aðstandandi fylgdi sjúklingi í viðtalið að hans ósk, bauð 

rannsakandinn aðstandanda velkominn en bað hann kurteislega um að svara 

engum spurningum fyrir sjúklinginn nema rannsakandi gæfi til þess sérstakt 

leyfi. Þetta var gert til að aðstandandi gæti ekki minnt sjúkling á það sem verið 
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var að rannsaka og skekkt með því niðurstöður. Sjá má upplýst samþykki sem 

þátttakendur undirrituðu í viðauka I. 

Eftir þetta fór viðtalið fram og var sjúklingur beðinn um að gefa upp aldur og 

hvort hann væri með sykursýki, við hvað hann starfaði og hvort hann hefði lokið 

grunnskóla, framhaldsskólamenntun, háskólamenntun og ef svo væri hver væri 

hæsta háskólagráða sem hann hefði lokið. Því næst var hann spurður hvort 

hann væri með lyf í lyfjaskömmtun. Oft þurfti að útskýra betur hvað 

lyfjaskömmtun væri. Næst var farið í lyfjasögu, spurt var hvort viðkomandi væri 

að taka einhver lyf og ef svo væri við hverju. Eftir að sjúklingur hafði lokið við að 

segja frá lyfjanotkun sinni var farið yfir lista til að ganga úr skugga um að ekkert 

gleymdist og að lyfjasagan væri sem ýtarlegust. Þar sem verið var að athuga 

hvort sjúklingar þekktu ábendingar lyfjanna var ekki hægt að spyrja til að mynda 

hvort þeir væru að taka hormónalyf eða hjartalyf heldur varð að fara yfir 

lyfjaformin og almennari lýsingar. Því var sjúklingur spurður hvort hann tæki 

einhver lyf eftir þörfum, lyf sem seld væru í lausasölu, mixtúrur, stungulyf, augn- 

eða eyrnadropa, innöndunarlyf, nefúða, húðlyfjaform; lyfjakrem eða –gel, 

náttúrulyf, stíla eða lyfjaplástra. Ef viðkomandi var að nota innúðalyf var hann 

spurður hvort honum fyndist hann hafa fengið kennslu í notkun þess og ef svo 

væri, hver hefði kennt það. Að lokum voru allir spurðir hvort þeir myndu vilja að 

tilgangur lyfjameðferðarinnar væri skráður á skömmtunarmiða lyfseðilsskyldra 

lyfja og voru sérstaklega hvattir til að segja af hverju þeir segðu nei eða já. Ef 

upp komu einhver atriði í viðtali sem mikilvægt var að benda á var sjúklingurinn 

látinn vita. Ef upp komu alvarlegar villur í lyfjameðferð var lyfjafræðingur eða 

hjúkrunarfræðingur látinn vita til þess að gengið væri á eftir lausn vandans. 

Þegar búið var að taka viðtölin var ATC-númer fært inn fyrir hvert lyf. 

 

3.5 Úrvinnsla gagna 

 

Þegar búið var að færa inn ATC-númerin og fara yfir hvort ábendingar væru 

réttar var hægt að færa upplýsingarnar inn í SPSS. Lyf þátttakenda voru flokkuð 

niður eftir ATC-númerum, notast var við fyrsta stigs og annars stigs flokkun, þar 
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sem fyrsta stigs flokkun náði bara yfir fyrsta bókstafinn í ATC númerinu og 

annars stigs flokkun var fyrsti bókstafur auk fyrstu tölustafanna tveggja. Þannig 

mátti flokka vitneskju þátttakenda eftir því á hvaða líffærakerfi lyfið ætti að verka 

og eftir því hver læknisfræðilega verkun þess væri. Vítamín og bætiefni voru 

sett í sér flokk til að þau skekktu ekki niðurstöður fyrir önnur lyf í ATC-flokkunum 

sem þau tilheyrðu. Auk þess voru náttúrulyf og náttúruefni flokkuð sér og alveg 

aðskilin lyfjaefnum. Safnað var gögnum yfir hvort sykursjúkir tækju statínlyf en 

þau gögn voru ekki tekin með í niðurstöðum vegna smæðar hóps þátttakenda 

með sykursýki 

Flokkar um menntun og starf voru búnir til eftir svörum þátttakenda og þá 

urðu til menntunarflokkarnir: 

- Hef ekki lokið neinni menntun 

- Hef lokið grunnskólamenntun  

- Hef lokið framhaldsskólamenntun 

- Hef lokið grunnnámi í háskóla 

- Hef lokið diploma í háskóla 

- Hef lokið mastersgráðu í háskóla 

- Hef lokið Doktorsgráðu í háskóla 

og starfsflokkarnir: 

- Menntamál 

- Heilbrigðisgeirinn 

- Skrifstofustörf 

- Verslun og þjónusta 

- Iðngrein 

- Fjármál og tryggingar 

- Sjávarútvegur og landbúnaður 

- Annað 

Við innslátt gagna í SPSS kom fljótlega í ljós að bæta þurfti valmöguleikanum 

„hlutlaus“ við spurninguna „Myndir þú vilja að tilgangur lyfjameðferðar væri á 

skömmtunarmiða lyfseðilsskyldra lyfja?“. Það kom þó ekki að sök við úrvinnslu 

þar sem rannsakandi hafði aldrei talið upp svarmöguleika fyrir þátttakendur 

heldur skrifað hjá sér það sem þeir sögðu. 
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Allir útreikningar voru framkvæmdir á SPSS eða Excel. Þegar verið var að 

reikna hver heildarþekking þátttakenda var var ákveðið að gefa stig fyrir hvert lyf 

eftir því hvernig svörin voru. Þátttakandi fékk 2 stig ef hann vissi tilgang 

lyfjameðferðar sinnar, hann fékk 1 stig ef hann vissi að nokkru leyti hver 

tilgangur lyfjameðferðar væri, til að mynda fékk hann 1 stig ef hann sagði að 

blóðþrýstingslækkandi lyf væri hjartalyf. 0 stig voru gefin ef þátttakandi sagðist 

ekki vita eða muna tilgang lyfjameðferðarinnar en -1 stig ef hann gaf vitlast svar, 

sem dæmi má nefna ef hann sagði að hjartalyf væri magalyf.  

Gerð voru sannkennslispróf á gögnunum til að athuga hvort að 

niðurstöðurnar væru marktækar. Til þess voru Mann-Whitney próf og t-próf 

notuð. Ef p-gildi var minna en 0.05 taldist munur á hópum sem verið var að bera 

saman marktækur. 

 

3.6 Leyfi og tilkynningar 

 

Samþykki fyrir rannsókninni voru fengin hjá Siðanefnd LSH og 

framkvæmdastjóra lækninga LSH. Einnig var fengið leyfi fyrir rannsókninni hjá 

framkvæmdastjórum lyflækningasviðs, skurðlækningasviðs og bráðasviðs  

ástamt yfirlyfjafræðingi Apóteks LSH, hjúkrunardeildarstjórum og yfirlæknum á 

þeim deildum sem fyrirhugað var að gera rannsóknina á. Munnlegt samþykki 

fyrir prufukeyrslu gagnasöfnunarblaðsins á meltingar- og nýrnadeild 13E var 

fengið frá yfirlæknum deildarinnar og hjúkrunardeildarsjóra. Að auki var 

Persónuvernd tilkynnt um rannsóknina. Samþykki Siðanefndar og 

Persónuverndar má sjá í viðauka II en samþykki yfirmanna á LSH má sjá í 

viðauka III. 
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4 NIÐURSTÖÐUR 

4.1 Þátttakendur 

4.1.1 Rannsóknarþýði 

Rannsóknarþýðið var allir þeir sem áttu pantaðan tíma hjá einum til tveimur 

læknum í senn á Göngudeild sykursjúkra (G3), allir sem komu í gegnum 

Innskriftarmiðstöð (10E) að frátöldum þeim sem komu vegna fyrirhugaðrar 

aðgerðar á kvennadeild, allir þeir sem komu í gegnum Innskriftarmiðstöð (B3) 

og allir þeir sem áttu pantaðan tíma hjá einum til tveimur lungna- eða 

gigtarlæknum í senn á Göngudeild lyflækninga (A3) á níu vikna tímabili 16. 

janúar til 16. mars 2012. Heildarfjöldi rannsóknardaga voru 35 dagar. Samtals 

voru 363 mögulegir þátttakendur. Af þeim var tekið viðtal við 291. Þar sem  

lyfjasögublaðið breyttist aðeins smávægilega eftir prufukeyrslu voru þeir níu 

þáttakendur sem tekið var viðtal við á meltingar og nýrnadeild (13E) teknir með í 

niðurstöðurnar. Heildarfjöldi þátttakenda sem niðurstöður byggja á er því 300. 

Mest fóru fram 13 viðtöl sama daginn en minnst 2 viðtöl. Í töflu 2 má sjá 

dreifingu þátttakenda á deildirnar fimm. 

  

Tafla 2. Dreifing rannsóknardaga á deildir, dreifing þátttakenda á deildir og meðalfjöldi 
þátttakenda á dag 

Deild 13E G3 10E B3 A3 

Fjöldi rannsóknardaga  3 11 8 9 7 

Fjöldi þátttakenda 9 88 54 76 73 

Meðalfjöldi þátttakenda á dag 3 8 6,75 8,44 10,43 

 

 

Ýmsar ástæður voru fyrir því að ekki var hægt að taka viðtal við alla; sjö voru 

yngri en 20 ára og því of ungir til að taka þátt, þrír voru með mikla 

þroskahömlun, sjö töluðu hvorki íslensku né ensku, 25 mættu ekki í bókaðan 

tíma og einn vildi ekki taka þátt eftir að hafa verið kynnt rannsóknin. Læknar eða 

hjúkrunarfræðingar töldu 30 hugsanlega þátttakendur óhæfa til þátttöku, það gat 

meðal annars falist í því að viðkomandi væri mjög veikur, hann væri ungur og 
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að koma í fyrsta tíma til þessa læknis eða starfsmenn vissu að hann væri að 

koma úr vinnunni og væri á hraðferð. 

4.1.2 Aldurs- og kynjadreifing þátttakenda 

 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru 129 karlar og 171 kona. Það þýðir að 

karlar voru 43% þátttakenda og konur voru 57%. Meðalaldur beggja kynja var 

58 ár eins og sjá má í töflu 3 

 

Tafla 3. Aldurs- og kynjadreifing þátttakenda 

Kyn Aldur þátttakenda 

Karl Meðaltal 58 

Hæsti aldur 89 

Lægsti aldur 20 

Fjöldi 129 

Kona Meðaltal 58 

Hæsti aldur 90 

Lægsti aldur 20 

Fjöldi 171 

 

Við tölfræðiútreikninga var núlltilgátan sú að enginn marktækur munur væri á 

aldursdreifingu kynjanna. Þegar framkvæmt var T-próf á aldursmun kynjanna 

fékkst próftalan t = 0.112 og p-gildið = 0.911. Þar sem miðað er við að ef p er 

lægra en 0.05 megi hafna núlltilgátunni stendur núlltilgátan um það að enginn 

tölfræðilegur munur sé á aldri kynjanna. 
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4.2 Þekking þátttakenda á tilgangi lyfjameðferðar sinnar 

4.2.1 Stigagjöf fyrir þekkingu 

 

Við úrvinnslu voru gefin 2 stig fyrir rétt svar um tilgang lyfjameðferðar, 1 stig 

var gefið fyrir svar sem var að nokkru leyti rétt, 0 stig fengust ef þátttakandi 

sagðist ekki vita tilgang lyfjameðferðarinnar og -1 stig fékkst ef rangt svar var 

gefið. Við úrvinnslu gagna var heildarstigafjöldi hvers þátttakanda lagður saman 

og deilt í hann með hæsta mögulega stigafjölda þess einstaklings, það er fjölda 

lyfja hans margfaldað með tveimur. Mest var hægt að fá 1,000 stig fyrir 

þekkingu og minnst -0,500 ef viðkomandi hefði gefið röng svör um öll lyfin sín. 

 

Dæmi um útreikninga:  

Þátttakandi x  er að taka 7 lyf, hann fær -1 stig fyrir fyrsta lyfið, 2 stig fyrir næsta 

lyf, 1 stig fyrir næstu 3 lyf og 0 stig fyrir síðustu 2 lyf. Heildarstigafjöldi hans er 

því 4. Í þá tölu er deild með 14 (7 lyf x 2) og fæst þá talan 0,2857. 

Meðalþekking hans á tilgangi eigin lyfjameðferðar er því 28,57% 

 

4.2.2 Hversu algengt er að fólk þekki tilgang lyfjameðferðar sinnar? 

 

Af 300 þátttakendum tóku fimm engin lyf. Niðurstöður á þekkingu á tilgangi 

eigin lyfjameðferðar byggjast því á þeim 295 þátttakendum sem taka lyf. 

Þekking þátttakenda var allt frá því að þekkja ekki ábendingu neinna lyfja sem 

tekin voru upp í að þekkja tilgang allra lyfjanna. Enginn þátttakenda fékk minna 

en 0,000 stig fyrir þekkingu sína og meðalþekking á skalanum 0-1 hjá 

þátttakendum voru 0,818, sem mætti útleggja sem 81,8% þekkingu á tilgangi 

lyfjameðferðar sinnar með staðalfrávikin 22,9%. 
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4.2.3 Áhrif kyns á þekkingu á tilgangi lyfjameðferðar 

 

Þegar skoðuð eru svör þátttakenda með tilliti til kyns má sjá í töflu 4 að 

munur er á meðalþekkingu kvenna og karla. Þekking kvenna á tilgangi 

lyfjameðferðar sinnar er að meðaltali 83,9% samanborið við 79,0% hjá körlum. 

Þegar framkvæmt var T-próf til að athuga hvort munurinn væri marktækur kom 

þó fram að t = -1,818 og p = 0,070 sem þýðir munurinn á þekkingu kynjanna er 

ekki tölfræðilega marktækur. Þessar niðurstöður er því einungis hægt að nota 

sem vísbendingu um hugsanlegar niðurstöður eftir frekari rannsóknir 

 Tafla 4. Meðalþekking flokkuð eftir kyni þátttakanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Áhrif aldurs á þekkingu á tilgangi lyfjameðferðar 

 

Gert var ANOVA-próf á gögnum um aldur og þekkingu lyfjameðferðar en með 

því má sjá hvort eitthvað samband sé á milli þess sem bera á saman og hvort 

að niðurstöðurnar séu tölfræðilega marktækar. Samkvæmt því kom í ljós að 

með hverju viðbættu aldursári  á aldursbilinu 20 ára til 90 ára mátti búast við 

0,4% meðaltals hnignun á þekkingu. Þessar niðurstöður voru tölfræðilega 

marktækar þar sem p-gildi þeirra var 0,00. 

 

Dæmi: Ef 20 ára maður er að taka 10 lyf og er með 100% þekkingu mætti 

reikna út að miðað við meðaltalið hefði hann 85,19% þekkingu á 10 lyfjum 

þegar hann væri orðinn 60 ára og þegar hann næði 90 ára aldri væri þekkingin 

komin í 75,54% þekkingu á 10 lyfjum.  

Heildarþekking Karlar Konur 

Hæsta gildi 100% 100% 

Lægsta gildi 0% 0% 

Meðaltal 79% 83,9% 

Staðalfrávik 26% 20,2% 

Fjöldi 125 170 
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4.2.5 Áhrif menntunar á þekkingu á tilgangi lyfjameðferðar 

 

Vegna þess hversu fáir þátttakendur höfðu enga menntun, diplóma í háskóla 

eða doktorsgráðu í háskóla voru þeir settir saman við aðra sambærilega hópa. 

Þannig urðu til menntunarhóparnir: „ekki lokið neinu námi/lokið grunnskóla“ og 

„framhaldsnám í háskóla“. Niðurstöður á áhrifum menntunar á þekkingu á 

tilgangi lyfjameðferðar má sjá í töflu 5. 

 

Tafla 5.  Meðaltöl heildarþekkingar þátttakenda á tilgangi eigin lyfjameðferðar flokkuð 
eftir því hvaða námi þeir hafa lokið. 

Heildarþekking 

Engin menntun 

/grunnskóla 

menntun 

Framhalds- 

skóla 

menntun 

Grunnnám 

í háskóla 

Framhaldsnám 

í háskóla 

Lægsta gildi 15.4% 10.0% 40% 0% 

Hæsta gildi 100% 100% 100% 100% 

Meðaltal 81,3% 81,3% 91,5% 77,2% 

staðalfrávik 21.3% 23.2% 15% 27.9% 

fjöldi 70 155 31 39 

 

Þekking þeirra sem höfðu lokið grunnnámi í háskóla virtist best en síst hjá 

þeim sem höfðu lokið framhaldsnámi í háskóla. Enginn tölfræðilega marktækur 

munur reyndist þó á þekkingu hópanna. 

 

4.2.6 Áhrif starfs á þekkingu á tilgangi lyfjameðferðar 

 

Þegar gert var ANOVA-próf á öllum breytunum kom í ljós að niðurstöðurnar eru 

ekki marktækar. Starfsflokkurinn „annað“ er næst stærstur en undir hann féllu 

meðal annars nemar, atvinnulausir og starfsfólk í ræstingum. Sundurliðun á  

þekkingu eftir starfsgrein má sjá í töflu 6. Lítill munur var á þekkingu hópanna 

en best virtist þekkingin vera hjá þeim sem störfuðu við fjármál eða tryggingar 
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eða 90,2%. Þeir sem starfa við verslun og þjónustu standa verst að vígi ásamt 

þeim sem hættir eru að vinna. Líklegt er að aldur hafi nokkur áhrif þar sem þeir 

sem eru hættir að vinna eru flestir komnir á eftirlaun. Athyglisvert er að sjá að 

heilbrigðisstarfsmenn skara ekki fram úr öðrum starfsgreinum í þekkingu á 

tilgangi lyfjameðferðar sinnar. 

 

Tafla 6. Þekking þátttakenda á tilgangi eigin lyfjameðferðar flokkuð eftir starfi. 

Starf 
Minnst 

þekking 

Mest 

þekking 

Meðaltal 

þekkingar 

Staðalfrávik 

þekkingar 

Fjöldi 

þátttakenda 

      

Menntamál 25,0% 100% 82,7% 19,7% 21 

Heilbrigðisgeiri 57,2% 100% 88,3% 13,2% 19 

Skrifstofustarf 0% 100% 87,3% 25,1% 25 

Verslun og 

þjónusta 
10,0% 100% 71,8% 25,7% 17 

Iðngrein 27,8% 100% 83,3% 24,4% 27 

Fjármál og 

tryggingar 
68,8% 100% 90,2% 12,1% 12 

Sjávarútvegur 

og 

landbúnaður 

10,0% 100% 86,1% 29,3% 9 

Annað 0% 100% 86,7% 21,1% 57 

Hætt/-ur að 

vinna 
15,0% 100% 71,5% 24,5% 78 

Öryrki 28,5% 100% 89,0% 16,6% 35 
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4.2.7 Áhrif fjölda lyfja á þekkingu á tilgangi lyfjameðferðar 

 

Fjöldi lyfja sem þátttakendur tóku var allt frá einu lyfi upp í 27 lyf. Ekki fengust 

marktækar niðurstöður sem sýndu samband á milli fjölda lyfja sem einstaklingur 

tók og þekkingar hans á tilgangi eigin lyfjameðferðar en þekkingu flokkaða eftir 

fjölda lyfja má sjá í töflu 7. 

 

Tafla 7.  Þekking þátttakenda á lyfjameðferð flokkuð eftir fjölda lyfja sem viðkomandi er 
að taka. Engin staðalfrávik eru á meðaltali þegar einungis einn er að taka 
viðkomandi fjölda lyfja. 

Fjöldi lyfja 
Heildarþekking Fjöldi 

þátttakenda Flest stig Fæst stig Meðaltal Staðalfrávik 

      

1 100% 0% 86,7% 35,2% 15 

2 100% 50,0% 95,0% 14,0% 15 

3 100% 50,0% 90,7% 17,5% 27 

4 100% 10,0% 84,1% 24,4% 35 

5 100% 20,0% 81,1% 19,5% 27 

6 100% 25,0% 76,0% 25,7% 26 

7 100% 28,5% 83,3% 20,4% 18 

8 100% 37,5% 76,8% 21,5% 24 

9 100% 27,8% 82,1% 23,0% 28 

10 100% 15,0% 74,4% 25,7% 18 

11 100% 22,8% 74,0% 22,4% 14 

12 100% 16,7% 82,3% 20,7% 19 

13 100% 15,4% 66,2% 28,4% 10 

14 100% 78,6% 90,5% 10,9% 3 

15 82,5% 56,7% 82,5% 17,7% 4 

16 77,1% 65,7% 77,1% 11,0% 3 

17 100% 73,6% 86,8% 18,7% 2 

18 66,7% 66,7% 66,7% - 1 
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19 100% 86,9% 93,4% 9,3% 2 

20 100% 95,0% 97,5% 3,5% 2 

21 57,2% 57,2% 57,2% - 1 

27 98,2% 98,2% 98,2% - 1 

 

4.2.8 Áhrif lyfjaskömmtunar á þekkingu á tilgangi lyfjameðferðar 

 

Þegar athugað var hvort lyfjaskömmtun hefði áhrif á heildarþekkingu 

sjúklinga á tilgangi lyfjameðferðar sinnar kom í ljós að nokkur munur var á milli 

hópanna. Að meðaltali höfðu þeir 25 einstaklingar sem voru með lyf í 

lyfjaskömmtun 0,589 stig fyrir heildarþekkingu en þeir 270 sem ekki voru með 

lyf í lyfjaskömmtun höfðu 0,839 stig að meðaltali eins og sjá má í töflu 8 og 

mynd 4. Meðalaldur þeirra sem sögðust vera í lyfjaskömmtun var 71,68 ár og 

þeirra sem ekki voru í lyfjaskömmtun 56,36 ár. Konur voru 44% þeirra 

þátttakenda sem voru með lyf í lyfjaskömmtun. Eins og sjá má er meðalaldur 

þeirra sem eru í lyfjaskömmtun mun hærri en meðalaldur þeirra sem ekki eru í 

lyfjaskömmtun. Þar sem niðurstöðurnar sýna að aldur hefur áhrif á 

heildarþekkingu þátttakenda á lyfjameðferð sinni ásamt miklum mun á fjölda 

þátttakenda í hópunum er ekki hægt að fullyrða að lyfjaskömmtun ein og sér 

hafi áhrif á þekkingu fólks á tilgangi lyfjameðferðar sinnar.  

 

Tafla 8. Kynjaskiptning, meðalaldur og meðalþekking þátttakenda   
flokkuð eftir því hvort þeir eru í lyfjaskömmtun eða ekki. 

Er þátttakandi í lyfjaskömmtun? Já nei 

Konur 11 159 

Karlar 14 111 

Meðalaldur 72 56 

Meðaltal heildarþekkingar 58,9% 83,9% 

Staðalfrávik heildarþekkingar 28,3% 21,2% 

fjöldi 25 270 
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Mynd 5.  Meðalþekking þátttakenda sem eru í lyfjaskömmtun samanborið 
við meðalþekkingu þátttakenda sem ekki eru í lyfjaskömmtun 

 

4.3 Þekking sjúklinga á tilgangi lyfjameðferðar eftir 
lyfjaflokkum 

4.3.1 Flokkun lyfja samkvæmt fyrsta stigi ATC kerfis 

 

Þekking sjúklinga var flokkuð niður eftir fyrsta stigi ATC-kerfisins. Það þýðir að 

teknar voru saman niðustöður fyrir öll lyf í hverjum flokki. Niðurstöðurnar má sjá 

í töflu 9 og á mynd 5 þar sem meðal annars er tekið saman hversu oft 

þátttakendur gáfu rangt svar um tilgang lyfjameðferðar í hverjum flokki (-1 stig), 

hversu oft þátttakendur vissu ekki tilgang lyfjameðferðarinnar (0 stig), hversu oft 

þeir vissu að einhverju leyti tilgang lyfjameðferðarinnar (1 stig) og hversu oft þeir 

voru með tilgang lyfjameðferðar á hreinu (2 stig). Sjá má sundurliðun á ATC-

flokkum í viðauka IV. 

 

 

 



 44 

Tafla 9.   Þekking þátttakenda á tilgangi eigin lyfjameðferðar flokkuð eftir því hvaða fyrsta 
stigs ATC-flokki lyfið tilheyrir auk heildarfjölda lyfja í viðkomandiflokki. 

Lyfjaflokkur * 

Fjöldi lyfja flokkað eftir 

svörum 
Heildarfjöldi 

lyfja í flokki 
Meðalþekking 

-1 0 1 2 

A 7 9 14 205 235 88,7% 

B 6 14 14 72 106 71,7% 

C 23 56 29 223 331 68,3% 

D 0 2 1 29 32 92,1% 

G 2 5 4 38 49 79,6% 

H 2 1 4 60 67 91,0% 

J 2 0 3 15 20 77,5% 

L 0 0 0 49 49 100% 

M 0 2 5 132 139 96,8% 

N 3 7 6 275 291 95,0% 

P 0 0 0 13 13 100% 

R 1 0 7 104 112 95,5% 

S 0 0 2 23 25 96,0% 

Vítamín og 

bætiefni 
5 76 24 84 189 49,5% 

Heildarfjöldi 51 172 113 1322 1658  

* A: meltingafæra og efnaskiptalyf, B: blóðlyf, C: hjarta- og æðasjúkdómalyf, D: húðlyf,  

G: þvagfæralyf, kvensjúkdómalyf og kynhormónar, H: hormónalyf, önnur en 

kynhormónar, J: sýkingalyf, L: æxlishemjandi lyf og lyf til ónæmistemprunar, M: 

vöðvasjúkdóma- og beinagrindarlyf, N: tauga- og geðlyf, P: sníklalyf (skordýraeitur og 

skordýrafælur), R: öndunarfæralyf, S: augn- og eyrnalyf.  

 

Verst var þekking þátttakenda á tilgangi inntöku vítamína og bætiefna eða 

49.5%. Fulla þekkingu á tilgangi lyfjameðferðar sinnar höfðu þátttakendur á 

lyfjum í flokkum sníklalyfja (P) og flokki æxlishemjandi lyfja og lyfja til 

ónæmistemprunar (L). Nánast fulla þekkingu höfðu þátttakendur á lyfjum í flokki 

M, N, R og S en það eru Vöðvasjúkdóma- og beinagrindarlyf, tauga- og geðlyf, 
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öndunarfæralyf og augn- og eyrnalyf. Nokkuð slakari þekkingu á tilgangi 

lyfjameðferðar höfðu þeir sem voru að nota blóðlyf (B), eða 71,7% og þeir sem 

voru að taka hjarta- og æðasjúkdómalyf (C), eða 68,3%. 

 

4.3.2 Flokkun lyfja samkvæmt öðru stigi ATC kerfis 

 

Sambærileg samantekt var gerð fyrir annars stigs flokkun samkvæmt ATC-

kerfi og var gerð fyrir fyrsta stigs flokkun og var athugað hvernig þekking 

sjúklinga skiptist niður á lyfjaflokkana. Samanburðinn má sjá í töflu 13  og á 

mynd 6. Sundurliðun á annars stigs ATC-flokkun og töflu 13 má finna í viðauka 

IV. Fulla þekkingu höfðu þátttakendur á tilgangi lyfjameðferðar með lyfjum gegn 

stafrænum meltingartruflunum (A 03), hormónum heiladinguls og undirstúku og 

hliðstæðum (H 01), æxlishemjandi lyfjum (L 01), lyfjum til ónæmisbælingar (L 

04), þvagsýrugigtarlyfjum (M 04) og lyfjum gegn frumdýrum (P 01). Vakin skal 

athygli á því að einungis er fjallað um þá flokka sem innihéldu 5 svör eða fleiri. 

Eins og í fyrsta stigs flokkun komu vítamín verst út úr samanburðinum en þau 

eru í flokki A11 og var þekkingin á þeim 40,70%. Að auki var þekking á 

málmlyfjum (A 12) metin á 66,39%. Önnur lyf sem sértaklega ætti að fylgjast 

með eru hjartasjúkdómalyf (C 01) en þekking á þeim er undir helming eða 

41,67%. Þekking þátttakenda á blóðfitulækkandi lyfjum (C 10) var verulega 

ábótavant eða 57,24% og þekking á  kalsíumgangalokum (C 08) var 63,33%. Á 

öðrum lyfjum var þekking þátttakenda frá 73,86% upp í 97,62%. 
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4.3.3 Hlutfall svara 

 

Eins og sjá má í töflum númer og númer var heildarfjöldi rangra svara (-1 

stig) við þekkingu á tilgangi lyfjameðferðar 51. Það þýðir af þeim 1658 svörum 

sem þátttakendur gáfu voru 3,08% svaranna röng.  

 

Dæmi um rangt svar: 

Spurning: „við hverju tekurðu Kóvar?” 

Svar: „ég tek eina töflu að kvöldi eftir þörfum, ef ég á erfitt með að sofna” 

 

Í þessu tilfelli er svarið rangt þar sem Kóvar hefur virka eftir Warfarin sem er 

blóðþynnandi og mjög mikilvægt er að fara eftir leiðbeiningum um notkun þess 

vegna mikillar virkni. 

 

Heildarfjöldi svara á þá leið að þátttakandi vissi ekki eða myndi ekki við 

hverju lyfjameðferðin var ætluð (0 stig) var 172. Það þýðir af 1658 svörum 

þátttakenda var hlutfall þessara svara 10,37% 

 

Hlutfall svara sem metin voru að nokkru leyti rétt (1 stig) var 113 svör af 1658 

svörum. Það samsvarar 6,82% heildarfjölda svara.  

 

Dæmi um svar sem dæmt var að nokkru leyti rétt: 

Spurning: „við hverju tekurðu Simvastatin?“ 

Svar: „það er hjartalyf“ 

 

Svarið er að nokkru leyti rétt þar sem Simvastatin er í flokki hjarta- og 

æðasjúkdómalyfja en fullt rétt svar hefði fengist fyrir að segja að lyfið væri 

blóðfitulækkandi eða kólesteróllækkandi. 
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Þegar þátttakandi þótti vita að fullu við hverju lyfjameðferðin var ætluð fékk 

hann 2 stig og var fjöldi þeirra svara: 1322 af 1658 eða 79,73% 

 

4.3.4 Tilgangur notkunar náttúrulyfja og náttúruvara 

 

Þar sem fjölmargar ástæður geta verið við notkun á flestum náttúruvörum og 

erfitt er að segja hvort þátttakandi hafi rétt fyrir sér eða ekki voru svörin flokkuð í 

tvennt; óljósan tilgang og ákveðinn tilgang. 

36 þátttakendur voru að nota náttúrulyf og lýstu 24 þeirra nákvæmum tilgangi 

náttúrulyfsins en 12 lýstu óljósum tilgangi. 

 

Dæmi um óljósan tilgang náttúrulyfs: 

Spurning: „við hverju tekurðu Ginseng?“ 

Svar: „það er svo gott fyrir mann“ 

 

Dæmi um nákvæman tilgang náttúrulyfs: 

Spurning: „Við hverju notarðu Silica?“ 

Svar: „fyrir húð, hár og neglur“ 

 

Einnig sögðust margir vera að taka lýsi og áhugavert var að heyra þær 

ástæður sem þátttakendur gáfu fyrir inntöku á því en ýmist sögðust þeir taka 

það til að bæta upp D-vítamín skort, af gömlum vana eða til að hlýða 

fyrirmælum maka 

 

4.4 Hlutfall þátttakenda sem voru með lyf með sér 

 

Aðeins 27% þátttakenda voru með nánast öll eða öll lyf sem þeir tóku með 

sér. 9,3% voru með einhver lyfjanna með sér en 63,7% voru ekki með nein lyf 

með sér. Ekki var hægt að reikna út hversu algengt væri að tilgangur 
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lyfjameðferðar væri skráður á skömmtunarmiða lyfs þar sem minna en 

þriðjungur þátttakenda var með lyfin með sér og því fengust ekki marktækar 

niðurstöður fyrir þá rannsóknarspurningu. 

 

4.5 Skráning tilgangs lyfjameðferða á skömmtunarmiða lyfs 

 

Þegar spurt var hvort þátttakendur myndu vilja hafa tilgang lyfjameðferðar 

skráðan á skömmtunarmiða lyfseðilsskyldra lyfja sögðu 234 (78%) þátttakendur 

já, 46 (15,3%) sögðu nei og 20 (6,7%) sögðu að þeim væri alveg sama. 

Kynjadreifingu svara þátttakenda má sjá í töflu 10. 

 

Tafla 10. Svör þátttakenda um skráningu tilgangs lyfjameðferðar á skömmtunarmiða lyfs. 

Myndir þú vilja að tilgangur lyfjameðferðar 

væri á skömmtunarmiða lyfseðilsskyldra lyfja? 
Karl Kona Samtals 

Já  94 140 234 

Nei 26 20 46 

Er sama 9 11 20 

 

 

 

Þegar þátttakendur sögðstu vilja að tilgangur lyfjameðferðar væri skráður á 

skömmtunarmiða voru spurðir hvers vegna þeir vildu það fengust svör sem 

hægt var að flokka niður í sjö flokka sem sjá má í töflu 11. 
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Tafla 11. Ástæður þess að þátttakendur sögðust vilja hafa tilgang lyfjameðferðar skráðan 
á skömmtunarmiða lyfseðilsskyldra lyfja. 

Svar Fjöldi Hlutfall 

Þægilegt að hafa það skráð 21 9% 

Ef aðrir þyrftu að aðstoða við lyfjameðferð manns 8 3,4% 

Erfitt að muna tilgang lyfjameðferðar 24 10,3% 

Til að ruglast ekki á lyfjum 52 22,2% 

Væri ekki verra/ engin sérstök ástæða 47 20,1% 

Til að fá meiri upplýsingar 64 27,4% 

Væri gott fyrir eldra fólk 18 7,7% 

 

Svör þeirra sem tóku afstöðu á móti skráningu tilgangs á skömmtunarmiða var 

hægt að flokka niður í fimm flokka sem sjá má í töflu 12. 

 

Tafla 12. Ástæður þess að þátttakendur sögðust ekki vilja hafa tilgang lyfjameðferðar 
skráðan á skömmtunarmiða lyfseðilsskyldra lyfja. 

Svar Fjöldi Hlutfall 

Er á fáum lyfjum/ hefur ekki enn verið vandamál 8 17,4% 

Vill ekki vita við hverju lyfin eru 6 13% 

Þessar upplýsingar eru einkamál 1 2,2% 

Fæ betri útskýringar annars staðar 

    (hjá heilbrigðisstarfsmanni/í fylgiseðli/ á netinu) 
14 30,4% 

Fylgist vel með og veit sjálf-/ur við hverju lyfin eru 17 37% 

 

Enginn marktækur munur var á þekkingu þeirra á tilgangi eigin lyfjameðferðar 

sem vildu fá ábendinguna skráða, þeirra sem vildu það ekki og þeirra sem var 

alveg sama. 

4.6 Notendur innöndunarlyfja 

 
Athugað var hversu margir notendur innöndunarlyfja teldu sig hafa fengið góða 

kennslu í því hvernig skyldi nota þau. Af 300 þátttakendum voru 74 (24,7%) 
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sem notuðu eitthvert innöndunarlyf. Af þeim töldu 48 (64,9%) sig hafa fengið 

góða kennslu á lyfin en 26 (35,1%) þátttakendur sögðust enga kennslu hafa 

fengið. 

Aðspurð hverjir hefðu kennt þeim á innöndunarlyfin sögðu 42 að læknir hefði 

veitt þeim kennslu, fimm sögðust hafa fegið kennslu hjá hjúkrunarfræðing en 

einn sagðist hafa fengið kennslu hjá öðrum sérfræðing.  Enginn sagði 

lyfjafræðing hafa kennt sér að nota innöndunarlyfið. Sjá má skiptingu kennslu 

þátttakenda á mynd 8. 

 

 

Mynd 8.  Yfirlit yfir fjölda þátttakenda sem sögðust ekki hafa fengið kennslu á 
innöndunarlyf sitt og hver kenndi þeim sem sögðust hafa fengið kennslu 
á innöndunarlyfið. 
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5 UMRÆÐUR 

 

5.1 Helstu niðurstöður og samanburður við aðrar rannsóknir 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar má taka saman með tilliti til 

rannsóknarspurninganna. Meðalþekking allra þátttakenda var 81,8%.  Ekki var 

hægt að fullyrða að kyn skipti máli varðandi heildarþekkingu á tilgangi eigin 

lyfjameðferðar en niðurstöðurnar gáfu þó vísbendingu um það að hugsanlega 

hefðu konur almennt meiri heildarþekkingu en karlar. Aldur var hægt að fullyrða 

að hefði áhrif á þekkingu á tilgangi eigin lyfjameðferðar þar sem sýnt var fram á 

að með hverju ári sem bættist við lífaldur fólks minnkaði heildarþekkkingin um 

0,4% að meðaltali. Menntun hafði engin greinileg áhrif á þekkingu einstaklinga á 

tilgangi eigin lyfjameðferðar en að vísu er menntunarstig þjóðarinnar fremur 

hátt, hér er til að mynda ekkert um ólæsi. Svo virtist sem einstaklingar sem 

störfuðu við fjármál og tryggingar hefðu meiri þekkingu á eigin lyfjameðferð en 

aðrir eða 90,2% meðalþekkingu. Þeir sem voru hættir að vinna voru með lægsta 

meðalþekkingu á lyfjameðferð sinni eða 71,5% en voru ekki nema 0,3% lægri 

en þeir sem störfuðu við verslun og þjónustu en þessar niðurstöður töldust ekki 

marktækar og einungis hægt að nota sem vísbendingu. 

Við hvert lyf sem bættist við lyfjameðferð einstaklinga virtist þekking þeirra 

minnka á tilgangi eigin lyfjameðferðar en ekki fengust marktækar niðurstöður 

þar að lútandi. Til að hægt væri að reikna það út með meiri vissu þyrfti stærra 

úrtak og meiri dreifingu á fjölda lyfja en í þessari rannsókn var til að mynda einn 

með 21 lyf, enginn með 22-26 lyf og einn með 27 lyf. Ekki var hægt að sýna 

fram á það með marktækum niðurstöðum að lyfjaskömmtun hefði áhrif á 

þekkingu þátttakenda á eigin lyfjameðferð þar sem fjöldi þeirra sem voru í 

lyfjaskömmtun var mikið minni en þeirra sem ekki voru í lyfjaskömmtun og 

meðalaldur þeirra var nokkuð hærri. Því þyrfti að hafa meiri niðurstöður á bakvið 

sig til að segja til um þekkingu þátttakenda sem eru með lyf í lyfjaskömmtun. 

Þegar lyfin voru flokkuð niður í grófa ATC flokka kom í ljós að þekking 

þátttakenda var verst á vítamínum og bætiefnum en best á sníklalyfjum og 
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æxlishemjandi og ónæmistemprandi lyfjum. Þegar þau voru flokkuð enn frekar 

niður í næsta stig ATC flokkunar mátti sjá að þátttakendur stóðu verst að vígi 

hvað þekkingu á hjartasjúkdómalyfjum, blóðfitulækkandi lyfjum og 

kalsíumgangalokum varðaði fyrir utan vítamínin sem enn komu illa út.   

12 af 36 notendum náttúrulyfja gátu ekki sagt ákveðinn tilgang fyrir notkun 

lyfsins heldur lýstu almennri eða óljósri ástæðu. 

Aðspurðir sögðust 234 þátttakenda vilja hafa það sem reglu að tilgangur 

lyfjameðferðar væri skráður á áritunarmiða lyfjabúðar, 46 sögðust ekki vilja það 

og 20 þátttakendur sögðu að þeim væri alveg sama á hvorn veginn þetta væri.  

74 þátttakendur voru að nota innöndunarlyf. Sögðust 26 þeirra ekki hafa 

fengið neina kennslu í því hvernig ætti að nota lyfið, 42 sögðu að læknir hefði 

kennt þeim allar aðferðir við að nota lyfið, 5 sögðu hjúkrunarfræðing hafa séð 

um kennsluna en einn sagði annan sérfræðing hafa kennt sér á tækið. Enginn 

þátttakenda sagði lyfjafræðing hafa kennt sér að nota innöndunarlyfið. 

 

Samanborið við rannsókn Bulut og félaga sem framkvæmd var með viðtölum 

þegar þátttakendur útskrifuðust af bráðamóttöku var þekking þátttakenda meiri í 

þessari rannsókn þar sem í þeirra rannsókn vissu 36 af 100 þátttakendum við 

hverju lyfin væru en meðalþekking þátttakenda í þessari rannsókn var 81,8%. 

Niðurstöður rannsóknanna tveggja voru svipaðar þegar kom að mun á vitneskju 

kynjanna og fólks á mismunandi menntunarstigum þar sem í hvorugri 

rannsókninni  tókst að sýna fram á fylgni milli kyns og þekkingar eða menntunar 

og þekkingar. Hjá Bulut og félögum var engin fylgni milli aldurs og þekkingar en 

það tókst okkur að sýna fram á (Bulut og fl., 2009).  

Kerfið sem notað var til að finna þekkingu sjúklinga var með svipuðu móti og 

kerfi Guénette og Moisan en í þeirra rannsókn var einnig gerður greinarmunur á 

því hvort sjúklingar vissu eitthvað um tilgang lyfjameðferðar eða vissu upp á hár 

við hverju lyfið væri. Þar voru rannsökuð tengsl milli þekkingar á lyfjameðferð og 

aldurs, kyns, menntunar, vitsmuna, þjóðfélagslegrar stöðu og fjölda lyfja. Í 

rannsókn þeirra kom í ljós að kyn hefði áhrif á þekkingu á lyfjameðferð. En það 

rennir enn frekari stoðum undir þá vísbendingu sem þessi rannsókn gaf.  Að 
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auki kom fram að fjöldi lyfja hefði áhrif á heildarþekkingu en best þótti þekking 

þeirra sem voru með fimm lyf eða færri sem svipar til vísbendinga þessarar 

rannsóknar þar sem þekking virtist betri hjá þátttakendum sem eru með færri lyf 

en þeim sem eru að taka fleiri lyf þó að ekki væri hægt að staðfesta það 

(Guénette & Moisan, 2011).  

Í rannsókn Tarn og félaga var fylgst með læknisheimsóknum til að meta 

hversu miklar upplýsingar sjúklingar fengju þegar skrifað var upp á ný lyf. 

Samkvæmt rannsókninni var mikill munur á því hvaða upplýsingar læknar gáfu 

eftir því hvaða lyfjaflokki þeir voru að ávísa. Í rannsókninni var hægt að fá mest 

5 stig ef læknar miðluðu öllum upplýsingum við upphaf lyfjameðferðar sem 

töldust nauðsynlegar en læknarnir fengu að meðaltali 3,1 stig fyrir viðtölin sín. 

Þetta gæti skýrt að einhverju leyti mismunandi þekkingu sjúklinga á lyfjameðferð 

sinni eftir lyfjaflokkum. Rannsóknin benti til þess að það léleg þekking sjúklinga 

á eigin lyfjameðferð væri ekki bara þeim að kenna heldur þyrftu læknar að vera 

meðvitaðir um það hvaða upplýsingum þeir miðla. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar sem nú birtist mætti til að mynda nota til að benda læknum á í 

hvaða lyfjaflokkum sjúklingar standa verst hvað þekkingu varðar og þar af 

leiðandi við ávísun hvaða lyfja þyrfti að veita meiri fræðslu (Derjung M. Tarn og 

fl., 2006).  

Eins og fram kemur í inngangi eru þeir sjúklingar sem skilja ekki hvernig 

lyfjameðferð þeirra á að fara fram líklegri til að hætta á henni. Þetta er 

sérstaklega líklegt að gerist þegar lyfjameðferðin grundvallast í meðferð 

einhvers konar tæknibúnaðar eins og innöndunarlyfin gera. Hugsanlegt er að 

einhver hluti upplýsinga sem læknum láist að koma til skila sé vegna þess að 

þeir ætli lyfjafræðingum að fara yfir meðferðina með sjúklingum. Eins og fram 

kom í niðurstöðum um það hvort þátttakendur sem notuðu innöndunarlyf hefðu 

fengið kennslu á þau hafði ekki einn af þeim 42 sem sögðust hafa fengið 

kennslu fengið hana hjá lyfjafræðing. Samkvæmt rannsókn Lavorini og félaga 

árið 2008 höfðu 25% sjúklinga aldrei fengið kennslu í notkun innöndunarlyfja en 

í niðurstöðum þessarar rannsóknar kom í ljós að 35,14% þátttakenda sem 

notuðu innöndunarlyf sögðust ekki hafa fengið kennslu á notkun þeirra. Þetta er 
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alvarlegt mál sem þyrfti að kanna nánar þar sem kunnátta sjúklinga á 

innöndunarlyf skiptir höfuðmáli fyrir klíníska verkun lyfsins (Lavorini og fl., 2008).  

Niðurstöður um einstaklinga í lyfjaskömmtun voru ómarktækar þar sem mikill 

munur var á hópunum tveimur. Þær bentu þó til þess að einstaklingar í 

lyfjaskömmtun hefðu mun verri þekkingu á tilgangi lyfjameðferðar sinnar þó að 

ekki sé hægt að staðfesta það að svo stöddu. Í rannsókn Önnu Sólmundsdóttur 

voru viðmiðunarhópur og skömmtunarhópur jafn stórir og auðveldara að bera 

þá saman. Í þeirri rannsókn kom í ljós að í viðmiðunarhópi voru 75% 

þátttakenda með yfir 90% þekkingu á lyfjunum sínum en í skömmtunarhópi voru 

11,4% þátttakenda með yfir 90% þekkingu á lyfjunum sínum. Þekking 

viðmiðunarhóps var að meðaltali 83,66% og skömmtunarhóps 45,39%.  

Þriðjungur þátttakenda sem notuðu náttúrulyf eða náttúruefni gátu ekki gefið 

annað en óljósa skýringu á tilgangi inntöku þeirra. Þetta er alvarlegt mál þar 

sem efnin eru oft á tíðum virk og þarf að vera meðvitaður um eiginleika þeirra. 

Þar sem 234 þátttakendur vildu að tilgangur lyfjameðferðar væri skráður á 

áritunarmiða lyfjabúðar og 20 þátttakendum var sama voru bara 46 eða 15,33% 

þátttakenda sem voru mótfallnir því. Samkvæmt 23. grein laga númer 111/2001 

skal tilgreina á lyfseðli hvernig, hvenær og við hverju nota á ávísað lyf á þann 

hátt að auðskilið sé fyrir notanda þess. Læknir má sleppa því að geta þess við 

hverju lyf er notað en eingöngu í undantekningartilvikum ef hann telur það þjóna 

hagsmunum sjúklingsins. Niðurstöður þessarar rannsóknar vekja þá spurningu 

hvort ekki megi endurskoða þetta undantekningarákvæði á þann veg að 

tilgangur lyfjameðferðar skuli ávalt vera á skömmtunarmiða lyfseðilsskyldra 

lyfja. Það að ábending lyfjameðferðar sé einkamál er vissulega rétt en lausnin 

gæti verið sú að skrá ekki nákvæma ábendingu á skömmtunarmiðann. Með því 

er átt við að skrá til dæmis „við sýkingu“ í stað „við þvagfærasýkingu“. Það að 

læknir útfyllir reitinn „lyfið er notað við“ á rafrænum lyfseðli og það skili sér ekki 

á skömmtunarmiða lyfsins er út af fyrir sig ámælisvert og brýnt að laga. Ekki má 

heldur gleyma því að nú til dags er afar einfalt að afla sér upplýsinga á vefnum 

um tilgang lyfja svo að ef sjúklingar óska þess að lyfjameðferð þeirra sé 

leyndarmál er það fyrst og fremst á þeirra ábyrgð að hafa lyf ekki í augsýn 

annarra. 
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Afar sértakt er að sjá að í lagatextum og tilkynningum frá opinberum aðilum 

sé kveðið á um að koma upplýsingum um tilgang lyfjameðferðar  til sjúklinga á 

lyfseðlum þeim til hægðarauka en ekki sé tryggt að upplýsingarnar fylgi 

lyfjunum. Ólíklegt verður að teljast að sjúklingar gleymi tilgangi lyfjameðferðar 

frekar fyrst eftir læknisheimsókn eða þegar þeir eru að leysa lyfið út en þegar 

lengra er um liðið. Með þetta ósamræmi að sjónarmiði og eindreginn vilja 

þátttakenda rannsóknarinnar mætti íhuga af fullri alvöru að breyta 

lagaákvæðunum og setja tilgang lyfjameðferðar inn á áritunarmiða lyfjabúða til 

frambúðar til að bæta vitund almennings um lyfjameðferð sína og koma í veg 

fyrir mistök. 

 

5.2 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

5.2.1 Þátttakendur 

 

Innskriftarmiðstöðvarnar tvær voru valdar þar sem um breiðan sjúklingahóp 

var að ræða sem bauð upp á fjölbreytilegar lyfjameðferðir og góða dreifingu í 

aldurs- og kynjahópum. Til að fá einnig upplýsingar frá sjúklingum með 

langvarandi sjúkdómsástand var ákveðið að fara á Göngudeildirnar tvær þar  

sem þær þjónusta breiðan hóp þar sem um frekar algenga langvarandi 

sjúkdóma er að ræða sem geta herjað á fólk á öllum aldri af báðum kynjum. 

Þær innihalda báðar sjúklingahópa sem eru tiltölulega hressir og líklegir til að 

geta tjáð sig og tekið þátt í rannsóknum.  

Þátttakendurnir sem fengust á þessum fjórum deildum voru hressir og þar 

sem ekki var verið að ræða við inniliggjandi sjúklinga mætti í raun segja að 

þátttakendurnir hafi verið breiður hópur fólks sem átti það sameiginlegt að þurfa 

einhvern tíma að leita sér læknisaðstoðar vegna heilsufarslegs vandamáls. Ekki 

var rætt við neina sem voru mjög veikir eða farlama heldur þá sem gátu komið 

sér sjálfir í bókaðan tíma til læknis.  

Aldursbilið var breitt þar sem var rætt við fólk á aldrinum 20-90 ára en ekki er 

hægt að kanna yfirfæranleika á þjóðina þar sem börn eru alltaf meðtalin í þeim 

meðaltölum.  
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Þátttakendur voru 300 talsins en enn betri niðurstöður hefði verið hægt að fá 

ef þeir hefðu verið fleiri. Þegar þátttakendur voru flokkaðir niður eftir 

starfsgreinum hefði til að mynda þurft að vera með fleiri til að fá betri mynd af 

niðurstöðunum þar sem flokkarnir voru svo margir. Miðað við tímabil 

rannsóknarinnar verður fjöldi þátttakenda að teljast góður en ekki er hægt að 

yfirfæra niðurstöðurnar á þjóðina þar sem úrtakið er of lítið, það gefur þó góðar 

vísbendingar fyrir framhaldið.  

Kynjaskiptingin var þannig að konur voru 57% rannsóknarþýðisins en karlar 

43%. Samkvæmt Hagstofu Íslands er fjöldi landsmanna árið 2012 160.364 

karlar og 159.211 konur, karlar eru því 50,2% landsmanna og konur 49,8%. Því 

eru kynjahlutföll rannsóknarinnar ekki alveg rétt til að hægt sé að færa 

niðurstöðurnar beint yfir á landsmenn. Kynjahlutföllin eru þó góð þar sem 

hóparnir eru nokkuð jafnir (Mannfjöldi eftir kyni og aldri 1841-2012, 2012). 

Þar sem 301 hugsanlegum þátttakanda var kynnt rannsóknin og 300 tóku 

þátt var svarhlutfallið 99,67% sem þýðir að aðeins 0,33% þeirra sem  vissu um 

hvað rannsóknin snerist neituðu að taka þátt. Niðurstöður rannsóknarinnar ættu 

því ekki að hafa skekkst vegna þess að einhver hópur hafi veigrað sér við því 

að taka þátt. Góð svörun er þar af leiðandi tvímælalaus kostur rannsóknarinnar. 

 

5.2.2 Stigagjöf 

 

Veikleiki stigagjafar er að 2 stig eru gefin fyrir rétt svar en aðeins -1 fyrir rangt 

svar. Það þýðir að eitt rangt svar dregur meðaltalið helmingi minna niður en eitt 

rétt svar dregur það upp. Því mætti gera ráð fyrir því að niðurstöðurnar séu 

skekktar upp á við og gert sé ráð fyrir meiri heildarvitneskju þátttakenda en 

raunin er. Þetta ætti ekki að koma að sök þegar verið er að bera hópa saman 

innan rannsóknar þar sem þeir eru líklega allir skekktir upp en gæti verið 

vandamál ef bera á rannsóknina saman við aðrar rannsóknir eða heimfæra 

niðurstöður á almenning.  
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6 ÁLYKTANIR 

 

Þessi rannsókn bendir til þess að fólk sé allvel upplýst um tilgang 

lyfjameðferðar sinnar en niðurstöðurnar leiddu í ljós að meðalþekking 

þátttakenda væri tæp 82%. Þó er það aldrei svo að gott megi ekki bæta og 

niðurstöðurnar benda einnig til þess að fólk vilji vera betur upplýst. Til að mynda 

vildi meirihluti þátttakenda eða um 78% að tilgangur lyfjameðferðar væri skráður 

á skömmtunarmiða lyfseðilsskyldra lyfja, meðal annars til að fá meiri 

upplýsingar, til að ruglast ekki á lyfjum og vegna þess að erfitt er að muna 

tilgang meðferðar. 

Samkvæmt niðurstöðurm þessarar rannsóknar hafði aldur lítil en marktæk 

áhrif á þekkingu fólks á tilgangi lyfjameðferðar sinnar þar sem meðaltalshnignun 

þekkingar var 0,4% á ári. Kyn, menntun, starf og fjöldi lyfja sem þátttakendur 

tóku hafði þó ekki marktæk áhrif á þekkingu fólks á tilgangi lyfjameðferðar 

sinnar samkvæmt rannsókninni en ýmsar vísbendingar mátti fá af þeim til frekari 

rannsókna. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna mismikla meðalþekkingu einstaklinga á 

tilgangi lyfjameðferðar eftir því hvaða lyf eiga í hlut. Benda niðurstöður til þess 

að þekking fólks sé minnst á tilgangi hjarta- og æðasjúkdómalyfja og 

blóðsjúkdómalyfja en mest á tilgangi æxlishemjandi lyfja og lyfja til 

ónæmistemprunar ásamt tilgangi sníklalyfjameðferðar. Því mætti nota 

niðurstöðurnar til að ýta undir mikilvægi þess að kynna tilgang allra lyfja þegar 

þeim er ávísað fyrst. 

Þó nokkuð er um að fólk segist ekki hafa fengið kennslu í notkun 

innöndunarlyfja. Niðurstöðurnar í þessari rannsókn eru að því leyti áhyggjuefni 

þar sem rúmlega 35% þátttakenda sem notuðu innöndunarlyf telja sig ekki hafa 

fengið kennslu í notkun þeirra en það er sérstaklega varhugavert þar sem 

kunnátta á innöndunarlyf er svo mikilvæg fyrir verkun þeirra. Því er ljóst að bæta 

þarf kennslu í notkun innöndunarlyfja. 
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6.1 Hugsanlegar framhaldsrannsóknir 

 

Þrátt fyrir að niðurstöður þessarar rannsóknar svari ýmsum spurningum er 

mörgum þó ósvarað.  

Hvaða áhrif hefur kyn á þekkingu á lyfjameðferð? Til að svara því þyrfti að fá 

úrtak þar sem jafnt væri skipt í kynjahópa og aldursdreifingin nokkuð jöfn. 

Hversu margir þeirra sem segjast kunna á innöndunarlyfin sín kunna það í 

raun? Áhugavert væri að gera rannsókn þar sem fylgst væri með einstaklingum 

nota innöndunarlyfin sín eftir að þeir segðu hvort þeir hefðu fengið kennslu eða 

ekki. Sérstaklega væri áhugavert að meta hvort einhver munur væri á kunnáttu 

þeirra eftir því hver kenndi þeim á tækið. Þetta mætti gera með því að þeir fylltu 

út spurningalista og sá sem mæti tæknina væri ekki búinn að sjá svörin til að 

koma í veg fyrir bjaga. 

Hvaða sjúklingahópar hafa besta þekkingu á lyfjameðferð sinni? Hafa 

langveikir meira vit á eigin lyfjum en þeir sem leggjast inn vegna skyndilegra 

veikinda? Er einhver munur á sykursjúkum og astmasjúklingum? Þessa 

hugsanlegu rannsókn mætti framkvæma á lengri tíma og stærra rannsóknarþýði 

þar sem tekin væru viðtöl við þá sem leggjast inn á skurðdeildir vegna bráðra 

aðkallandi veikinda og einnig þá sem koma reglulega í spítalaheimsóknir vegna 

langvinnra veikinda á borð við lungnasjúkdóma og sykursýki.  

Áhugavert væri að kanna frekar áhrif lyfjaskömmtunar þar sem fólk nýtir sér 

þá þjónustu í æ ríkara mæli. Úrtakið gæti þá verið stærra en áður hefur verið og 

allir aldurshópar í lyfjaskömmtun teknir með. 
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9.1 Viðauki I 
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- Upphaflegt gangasöfnunarblað rannsóknar D 

- Lokaútgáfa gangasöfnunarblaðs rannsóknar E 

- Upphaflegt upplýst samþykki rannsóknar F 
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7    ☐Já  ☐Nei 

8    ☐Já  ☐Nei 

9    ☐Já  ☐Nei 

10    ☐Já  ☐Nei 

11    ☐Já  ☐Nei 

12    ☐Já  ☐Nei 

13    ☐Já  ☐Nei 

14    ☐Já  ☐Nei 

15    ☐Já  ☐Nei 

16    ☐Já  ☐Nei 

17    ☐Já  ☐Nei 

18    ☐Já  ☐Nei 

19    ☐Já  ☐Nei 

20    ☐Já  ☐Nei 

 

Fyrir notendur innúðalyfja: 

Telur þú þig hafa fengið kennslu í notkun innúðalyfsins? 

☐Já 

☐Nei 

Hjá hverjum?_________________________________ 

 

Myndir þú vilja að tilgangur lyfjameðferðar væri á 

skömmtunarmiða lyfseðilsskyldra lyfja ? ( Dæmi; hjartalyf, 

lyf við sýkingu ) 

☐Já 

☐Nei 

Af hverju/af hverju ekki: ________________________ 

_________________________________________________ 

Ert þú í lyfjaskömmtun?  

☐Já 

☐Nei 

 

 

Athugasemdir: ____________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
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Sjúklingur nr._______ 

Aldur:_______ 

Kyn: ☐Kvk  ☐Kk 

Deild:_______ 

Sykursýki:  ☐Já  ☐Nei 

- Er á statíni ☐Já  ☐Nei 

Starf: ____________________________________________ 

☐Hætt/-ur að vinna 

Menntun: 

☐Grunnskólapróf 

☐Framhaldsskólamenntun/ stúdentspróf/iðnmenntun:_________________________ 

☐Háskólapróf 

    -Hæsta gráða sem lokið hefur verið í háskóla:__________________________ 

 

Lyfjasaga 

Nr Lyfjaheiti og lyfjaform Ábending ATC númer ELS 

Er ábending skráð 

á skömmtunarmiða 

1    ☐Já  ☐Nei ☐Já  ☐Nei 

2    ☐Já  ☐Nei ☐Já  ☐Nei 

3    ☐Já  ☐Nei ☐Já  ☐Nei 

4    ☐Já  ☐Nei ☐Já  ☐Nei 

5    ☐Já  ☐Nei ☐Já  ☐Nei 

6    ☐Já  ☐Nei ☐Já  ☐Nei 

7    ☐Já  ☐Nei ☐Já  ☐Nei 

8    ☐Já  ☐Nei ☐Já  ☐Nei 

9    ☐Já  ☐Nei ☐Já  ☐Nei 

10    ☐Já  ☐Nei ☐Já  ☐Nei 

11    ☐Já  ☐Nei ☐Já  ☐Nei 

12    ☐Já  ☐Nei ☐Já  ☐Nei 

13    ☐Já  ☐Nei ☐Já  ☐Nei 

14    ☐Já  ☐Nei ☐Já  ☐Nei 

15    ☐Já  ☐Nei ☐Já  ☐Nei 

16    ☐Já  ☐Nei ☐Já  ☐Nei 

17    ☐Já  ☐Nei ☐Já  ☐Nei 

18    ☐Já  ☐Nei ☐Já  ☐Nei 

19    ☐Já  ☐Nei ☐Já  ☐Nei 

20    ☐Já  ☐Nei ☐Já  ☐Nei 

 

Fyrir notendur innúðalyfja: 

Telur þú þig hafa fengið kennslu í notkun innúðalyfsins? 

☐Já 

☐Nei 

Hjá hverjum?_________________________________ 
 

Myndir þú vilja að tilgangur lyfjameðferðar væri á 

skömmtunarmiða lyfseðilsskyldra lyfja ? ( Dæmi; hjartalyf, 

lyf við sýkingu ) 

☐Já 

☐Nei 

Af hverju/af hverju ekki:________________________ 

Ert þú í lyfjaskömmtun? 

☐Já 

☐Nei 

Hjá hverjum?_____________________________ 

 

Athugasemdir:___________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
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Samþykkisblað fyrir þátttöku í rannsókninni: 

 

-Við hverju er lyfið ? 

Þekking fólks á tilgangi lyfjameðferðar sinnar 
 

Í þessari rannsókn mun lyfjafræðinemi taka viðtal við þá einstaklinga sem koma 
á Göngudeild sykursjúkra og Göngudeild lungna og gigtar.  Einnig verður tekið 
viðtal við þá sem koma á Innskriftarmiðsöð LSH í Fossvogi og Hringbraut í 
tengslum við fyrirhugaða innlögn á skurðsvið LSH.  

Rannsóknin er framkvæmd á tímabilinu janúar til mars 2012. 

Í Þessari rannsókn mun lyfjafræðineminn Erla Hlín Henrysdóttir taka viðtal við 
sjúklinga og skrá lyfjasögu þeirra og ástæðu lyfjanotkunar. 

 

Út frá þessum uppýsingum mun neminn m.a meta hvort tengls séu milli 
þekkingar einstaklinga á  tilgangi lyfjameðferðar og aldurs, kyns, 
menntunar/starfs, fjölda lyfja, ATC flokks lyfs og hvort viðkomandi er í 
lyfjaskömmtun. 

Ábyrgðarmenn rannsóknarinnar eru Anna Ingibjörg Gunnarsdóttir klínískur 
lyfjafræðingur og lektor (netfang: annaig@landspitali.is)  

Og Ástráður B. Hreiðarsson yfirlæknir Göngudeildar sykursjúkra (netfang: 
astradur@landspitali.is) 

 

Virðingarfyllst,                                                                      

 

______________________________________ 

Erla Hlín Henrysdóttir 

 

 

Mér undirritaðri(uðum) hefur verið kynnt ofangreind rannsókn og 
samþykki hér með þátttöku mína 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Dagsetning                                                                              Nafn og kennitala þátttakanda 
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Upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni 
 

„Við hverju er lyfið ? 

Þekking fólks á tilgangi lyfjameðferðar sinnar.” 

 

Ágæti viðtakandi. 
 

Fyrirhugað er að framkvæma ofangreinda rannsókn á göngudeildum og 

innskriftarmiðstöðum Landspítala á tímabilinu janúar til mars 2012. Rannóknin er 

meistaraverkefni í lyfjafræði við Háskóla Íslands. Öllum þeim sem eiga pantaðann tíma á 

þessum deildum er boðin þátttaka í þessari rannsókn.  
 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er: 

Anna Ingibjörg Gunnarsdóttir klínískur lyfjafræðingur og lektor (netfang: 

annaig@landspitali.is) 

Aðrir rannsakendur: 

Ástráður B. Hreiðarsson yfirlæknir Göngudeildar sykursjúkra (netfang:  

astradur@landspitali.is) 

Erla Hlín Henrysdóttir meistaranemi í lyfjafræði (netfang: erlahenrys@gmail.com) 
 

Tilgangur rannsóknarinnar er að meta hvort tengsl séu milli þekkingar einstaklinga á tilgangi 

lyfjameðferðar og aldurs, kyns, menntunar/starfs, fjölda lyfja, lyfjaflokks og hvort 

viðkomandi er í lyfjaskömmtun. 
 

Þátttaka felst í því að tekið verður við þig viðtal og þú m.a. spurð/spurður út í ástæður 

lyfjameðferðar þinnar, menntun, aldur, kyn, og hvort þú sért í lyfjaskömmtun.  

Þér ber engin skylda til að taka þátt í þessari rannsókn. Þú getur neitað að svara ákveðnum 

spurningum og hætt þátttöku hvenær sem er án eftirmála og það hefur engin áhrif á þá 

heilbrigðisþjónustu sem þú færð á Landspítala Háskólasjúkrahúsi.  
 

Engin áhætta er talin af rannsókninni en hugsanlegur ávinningur þátttakenda er aukin 

meðvitund um tilgang eigin lyfjameðferðar. Samþykkisblöð þátttakenda verða geymd í 

læstri hirslu í apóteki LSH Fossvogi. Að lokinni úrvinnslu verður þessum samþykkisblöðum 

eytt. Einnig verður gagnasöfnunarblöðum þátttakenda eytt að lokinni úrvinnslu. 
 

Upplýst samþykki er í tvíriti og heldur þátttakandi öðru eintakinu eftir. 
 

Mér undirritaðri(uðum) hefur verið kynnt ofangreind rannsókn og samþykki hér með 

þátttöku mína. 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dagsetning   Nafn og kennitala þátttakanda 
 

 

______________________________ 

Erla Hlín Henrysdóttir 
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Umsókn til siðanefndar 

Landspítala 
 

1. HEITI RANNSÓKNAR. Heiti á íslensku  eða ensku. 

Við hverju er lyfið ?  Þekking fólks á tilgangi lyfjameðferðar sinnar 

 

2. TILGANGUR RANNSÓKNAR OG LÝSING Í HNOTSKURN. Útdráttur úr rannsókninni, 

þ.m.t. markmið, þátttakendur, framkvæmd og vísindalegur ávinningur. Hámark 300 orð; 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna hvort fólk þekki tilgang lyfjameðferðar sinnar og hvort 

tengsl séu milli þeirrar þekkingar og eftirfarandi þátta: 

A.  Aldurs 

B.  Kyns 

C.  Starfs/menntunar 

D.  Fjölda lyfja sem viðkomandi tekur 

E.  Hvort viðkomandi fær lyfin skömmtuð eða ekki 

F.  ATC flokks lyfsins/náttúrulyf 

Einnig verður athugað  

1.  Hversu algengt er að tilgangur/ábending sé skráð á skömmtunarmiða lyfs 

2.  Hversu algengt er að fólk óski eftir að hafa tilgang lyfjameðferðarinnar á skömmtunarmiða  

     lyfsins 

3.  Hversu algengt er að þátttakendur sem nota innöndunarlyf telji sig hafa fengið kennslu í  

     notkun þeirra 

4.  Hversu hátt hlutfall þátttakenda með sykursýki tekur kólesteróllækkandi lyf 

 

Rannsakandi mun í upphafi hanna lyfjasögublað til að taka viðtal við sjúklinga þar sem öll atriði 

sem varða rannsóknarspurningarnar koma fram.  Fyrirmynd er lyfjasögublað sem þegar er í 

notkun á LSH. 

Haft verður samband við þá sem eiga bókaðann tíma á Göngudeild sykursjúkra og Göngudeild 

lungna og gigtar og þeir beðnir að hafa lyfin sín meðferðis. 

Sama gildir um þá sem eiga bókaðann tíma á Innskriftarmiðstöð LSH í Fossvogi og á 

Hringbraut í tengslum við fyrirhugaða innlögn á skurðsvið LSH. 

Rannsakandi mun óska eftir þátttöku í rannsókninni, kynna hana fyrir viðkomandi og taka í 

beinu framhaldi viðtal við þá sem það samþykkja á fyrrgreindum deildum á 8 vikna tímabili (2 

vikur á hverri deild) á tímabilinu janúar til mars 2012. 

 

Vísindalegur ávinningur er m.a sá að vísbendingar fást um þekkingu fólks á ábendingu 

lyfjameðferðar sinnar og hvort tengsl eru milli þeirrar þekkingar og þátta A-E ásamt því að fá 

vísbendingar um hvort fólk vilja hafa ábendingu á skömmtunarmiða lyfja. 
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3. ÁBYRGÐARMAÐUR RANNSÓKNAR. Tilnefna skal einn ábyrgðarmann úr hópi 

rannsakenda. Hann annast samskipti við siðanefnd og ber faglega ábyrgð á framkvæmd 

rannsóknarinnar. Nemendur geta aldrei verið ábyrgðarmenn. 

Nafn:  Kennitala Staða: 

Anna Ingibjörg Gunnarsdóttir                 220869-5719                            Lektor, Lyfjafræðingur 

Vinnustaður: Vinnusími: GSM: 

Apótek LSH/HÍ                                      5438281/8253771                    8683414   

Heimilisfang vinnustaðar:  LSH Fossvogi                         Netfang: annaig@landspitali.is 
 

4. AÐRIR UMSÆKJENDUR. Hér komi fram nöfn og vinnustaður allra annarra rannsakenda, 

en ábyrgðarmanns. 

Nafn: Vinnustaður/skóli: Staða:  

Ástráður B. Hreiðarson              Göngudeild Sykursjúkra  LSH              Yfirlæknir 

Nafn: Vinnustaður/skóli: Staða:  

Erla Hlín Henrysdóttir                Háskóli Íslands                                     Lyfjafræðinemi 

Nafn: Vinnustaður/skóli: Staða:   

 
 

5. AÐRIR SAMSTARFSAÐILAR (þ.m.t. fjármögnunar- og styrktaraðilar). Eru aðrar stofnanir 

og fyrirtæki (innlend eða erlend) sem koma að rannsókninni? 

Stofnun/fyrirtæki:                          Heimilisfang:   

Háskóli Íslands, Heillbrigðisvísindasvið, lyfjafræðideild            Hagi við Hofsvallagötu 
 

6. VERKASKIPTING RANNSAKENDA. Hvert er hlutverk hvers rannsakanda í einstökum 

verkþáttum? Ef rannsakendur njóta styrkja eða annarrar fjármögnunar vegna rannsóknarinnar 

þurfa einnig að koma fram upplýsingar um tengsl fjármögnunaraðila við rannsakendur. 

Rannsóknin er mastersverkefni Erlu Hlínar Henrysdóttur við lyfjafræðideild HÍ og vinnur hún 

alla verkþætti rannsóknarinnar undir leiðsögn Önnu Ingibjargar Gunnarsdóttur og Ástráðs B. 

Hreiðarssonar. 
 

7. ÞÁTTTAKENDUR. Lýsið aðferð við val á þátttakendum, inntöku- og útilokunarskilyrðum. 

Hver er áætluð stærð þýðis og úrtaks?   

Áætlað er að taka viðtal við alla sjúklinga sem koma á Göngudeild sykursjúkra, Göngudeild 

lungna og gigtar og Innskriftarmiðstöð við Hringbraut og í Fossvogi  á LSH  á 8 vikna tímabili  

( 2 vikur á hverri deild) á tímabilinu janúar til mars 2012.  Áætlað er að fjöldi þáttakenda verði 

5-10 á dag, samtals um 200-400 manns. 
 

8. UPPLÝST SAMÞYKKI. Ef afla þarf upplýsts samþykkis þátttakenda þá tilgreinið hvernig að 

því verði staðið, þ.m.t. hver muni leita til þeirra eftir slíku samþykki. Afrit af upplýsinga og 

samþykkisblöðum skulu fylgja umsókninni. 

Innlagnastjórar sem boða fólk á Innskriftarmiðstöð og ritarar á Göngudeild sykursjúkra og 

Göngudeild lugna og gigtar eða leiðbeinendur rannsóknarinnar munu hafa samband við 

væntanlega þátttakendur og óska eftir því að þeir hafi lyfin sín meðferðis.  Erla Hlín 

Henrysdóttir lyfjafræðinemi mun síðan kynna væntanlegum þátttakendum  rannsóknina þegar 

þeir mæta í bókaðann tíma og leita eftir samþykki þeirra til þátttöku (sjá lið 25 aðrar 
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athugasemdir). 
 

9. ÁVINNINGUR/ÁHÆTTA. Lýsið ávinningi og áhættu af þátttöku í rannsókninni. 

Hugsanlegur ávinningur þátttakenda af rannsókninni er aukin meðvitund um tilgang eigin 

lyfjameðferðar. 
 

10. SIÐFERÐILEG ÁLITAMÁL. Hér skal greina frá helstu álitamálum af siðferðilegum toga 

sem rannsóknina varða. 

Upplýsingar um lyfjanotkun, heilsufarssaga og spurningar þar sem verið er að leita eftir 

skilningi sjúklinga á lyfjameðferð eru mjög persónulegar og því þarf að gæta þess vel að gögnin 

séu sem minnst persónugreinanleg.  Rannsóknargögn eða niðurstöður undir persónuauðkennum 

verða öðrum en rannsóknaraðilum ekki aðgengileg nema nauðsynlegt sé vegna öryggis 

sjúklings þar sem um vandamál í tengslum við lyfjanotkun sé að ræða.  

Persónuvernd verður send tilkynning um rannsóknina. 
 

11. VÍSINDALEGT GILDI. Gerið stuttlega grein fyrir þeim vísindalega ávinningi sem 

rannsóknin hefur í för með sér. 

Ákaflega mikilvægt er að fólk þekki ábendingu lyfjanna sinna ekki síst til að auka 

meðferðarheldni og þar með árangur meðferðarinnar.  Hugsanlegur ávinningur er því sá að 

niðurstöðurnar gefi vísbendingar um þekingu fólks á ábendingu lyfjameðferðar sinnar og hvort 

sú þekking tengist ákveðnum þáttum s.s. aldri, kyni, ATC flokk lyfs og starfi/ menntun. Fáar 

rannsóknir hafa verið gerðar hérlendis þar sem þetta er kannað. 

Það að ábending lyfs er sett á skömmtunarmiða er öryggisatriði ekki eingöngu fyrir þann sem 

tekur lyfið heldur líka til að fyrirbyggja misskilning milli læknis og lyfjafræðings við ávísun lyfs 

og við afgreiðslu þess.  Niðurstöðurnar koma til með að gefa hugmynd um skoðun fólks á því 

hvort það vilji að ábending lyfs sé á skömmtunarmiða þess.  Hugsanlegur ávinningur er að 

ákvæði lyfjalaga  (Reglugerð 111/2001 grein 23) um að ábending skuli vera skráð á 

skömmtunarmiða verði almennt notað nema í undandtekningartilfellum eins og kveðið er á um. 
 

12. FRÆÐIGRUNNUR RANNSÓKNAR. Lýsa skal fræðilegri þekkingu á rannsóknarsviðinu 

og öðrum bakgrunni rannsóknarinnar (hámark 3 blaðsíður). Taka skal sérstaklega fram hvaða 

reynsla er af viðkomandi aðferðum og/eða meðferð í fyrri rannsóknum. 

Ákaflega mikilvægt er að fólk sem tekur lyf hafi skilning á ástæðu þess að það tekur 

viðkomandi lyf ekki síst til að auka meðferðarheldni og þar af leiðandi árangur meðferðar. 

Árið 2009 var gert tilraunaverkefni á almennri skurðdeild á LSH þar sem sjúklingarnir voru 

beðnir um að koma með sín eigin lyf að heiman og lyfjafræðingur tók lyfjasögu sjúklings.  Í 

framhaldinu þá var þetta verklag tekið upp á tveimur deildum og nú er svo komið að 

lyfjafræðingar taka lyfjasögu sjúklinga á 3 deildum LSH.  Við það að taka lyfjasögu og ræða við 

sjúklinga þá hafa lyfjafræðingar orðið þess áskynja að þó nokkuð er um að sjúklingar viti ekki 

ástæðu lyfjameðferðinnar eða telja meðferðina vera við öðrum sjúkdómum en raunin er.  Því er 

áhugavert að kanna þetta nánar. 

Rannsókn var gerð í Cleveland og Boston þar sem læknanemar fylgdust með heimsóknum til 

heimilislækna.  Ef nýju lyfi var ávísað spurðu þeir sjúklinga strax eftir læknisheimsóknina 

ýmissa spurninga til að kanna hversu vel sjúklingar mundu mikilvægar upplýsingar.  Spurt var 

m.a hvort þeir vissu tilgang meðferðarinnar og sýndi sig að  90% sjúklinga mundi tilgang 

meðferðarinnar og voru engin tölfræðilega marktæk tengs milli minnis sjúklinga og aldurs, kyns 
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og menntunar og magn þeirra upplýsinga er sjúklngar fengu hjá lækninum (1) 

Við ávísun lyfja eru miklar upplýsingar sem sjúklingar þurfa að meðtaka, s.s lyfjaheiti, tilgang 

lyfjameðferðarinnar, skammtastærð, hversu lengi á að taka lyfið, hvenær tíma dags eigi að taka 

lyfið, mögulegar aukaverkanir og fleira.  Í rannsókn sem mældi gæði samskipta lækna og 

sjúklinga kom fram að ekki er sjúklingum alltaf greint frá tilgangi lyfjameðferðar þegar nýju lyfi 

er ávísað (2). Ýmsar ástæður geta vafalaust haft áhrif á þekkingu fólks á tilgangi lyfjameðferðar 

sinnar, s.s. aldur, fjöldi lyfja, hvort oft sé skipt um sérlyf og fleira.  Í mastersverkefni sem gert 

var við lyfjafræðideild HÍ kom til að mynda fram mikill munur  á þekkingu eldra fólks á tilgangi 

lyfjameðferðar eftir því hvort það var í lyfjaskömmtun eða ekki, eða 75%  samanborið við  

11,4% lyfjaskömmtun í óhag (3). 

 

1.  Tarn DM, Flocke SA.  New prescriptions: how well do patients remember important 

information ? Family 

       Medicine 2011;43; (4): 254-9  

2.  Tarn DM, Heritage J, Paterniti DA et al.  Physician communication when prescribing new 

medications.  Arch  

      Intern Ned 2006; 166:1855-1862  

3.  Sólmundsdóttir A.  Áhrif lyfjaskömmtunar á meðfeðrarfylgni aldraðra.  Reykajvík,: Háskóli 

Íslands (2002) 
 

13. RANNSÓKNARTÍMABIL. Tilgreinið hvenær áætlað er að rannsókn hefjist og hvenær 

henni ljúki. Ekki er heimilt að hefja rannsókn fyrr en öll tilskilin leyfi hafa fengist. 

Rannsóknin er meistaraverkefni við Lyfjafræðideild HÍ og hefst í janúar 2012 og lýkur með 

ritgerðarsmíð og fyrirlestri um miðjan maí 2012.  Gagnasöfnun mun standa yfir í 8 vikur á 

tímabilinu janúar til mars 2012. 
 

14. RANNSÓKNARAÐFERÐIR. Hver er aðferðafræði rannsóknarinnar? Hvaðan er 

upplýsinga aflað (t.d. úr sjúkraskrám, lífsýnasöfnum, frá þátttakendum)? Koma þarf fram 

nákvæm lýsing á því sem ætlast er til af þátttakendum. Lýsið aðferðum sem verða notaðar við 

gagnasöfnun (t.d. hvaða mælikvarðar eru notuð) áreiðanleika þeirra og réttmæti. Viðtalsrammar 

og mælikvarðar þurfa að fylgja umsókn. 

Rannsakandi mun í upphafi hanna lyfjasögublað til að taka viðtal við sjúklinga þar sem öll atriði 

sem varða rannsóknarspurningarnar koma fram.  Fyrirmynd er lyfjasögublað sem þegar er í 

notkun á LSH.  Ekki verður farið í sjúkraskrá þátttakenda heldur eingöngu aflað upplýsinga frá 

þeim sjálfum.  Rannsakandi tekur viðtal við þátttkaendur og verða þeir spurðir um aldur, starf, 

menntun, hvort þeir séu í lyfjaskömmtun, hvaða lyf þeir taki (lyfseðilsskyld lyf, lausasölulyf og 

náttúrulyf) og við hverju þeir taki viðkomandi lyf.  Einnig verða þáttakendur spurðir hvort þeir 

óski eftir að hafa tilgang lyfjameðferðar á skömmtuarmiða lyfsins.  Þeir þáttakendur sem taka 

innönduralyf verða spurðir hvort þeir telji siga hafa fengið kennslu í notkun þeirra lyfja og þeir 

þátttakendur sem eru með sykursýki verða spurðir hvort þeir taki blóðfitulækkandi lyf. 

 

Rannsóknin verður framkvæmd á 4 deildum LSH ; Göngudeild sykursjúkra, Göngudeild lungna 

og gigtar og innskriftarmiðstöð í Fossvogi og við Hringbraut.  Þátttakendur í rannsókninni verða 

allir þeir sjúklingar sem koma á ofangreindar deildar á 8 vikna tímabili  ( 2 vikur á hverri deild) 

á tímabilinu janúar til mars 2012 og veita samþykki sitt fyrir þátttöku í rannsókninni. 
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15. RANNSÓKNARGÖGN. Tilgreinið hvaða gögnum er fyrirhugað að safna vegna 

rannsóknarinnar. Leggja skal fram vinnublað (breytulista) þar sem fram koma allar upplýsingar 

sem ráðgert er að safna. Hverjir hafa aðgang að rannsóknargögnum? Hvernig er trúnaður við 

þátttakendur tryggður? Hver hefur umráðarétt yfir gögnunum að rannsókn lokinni? Í 

rannsóknargögn er heimilt að skrá á rannsóknarnúmer upplýsingar um fæðingarmánuð, 

fæðingarár og kyn hvers sjúklings.  Óheimilt er að skrá upplýsingar um nöfn sjúklinga, 

kennitölu, heimilisfang, símanúmer, fax-númer, tölvupóstfang eða aðrar sambærilegar 

upplýsingar um sjúklinga. Leyfilegt er að skrá og varðveita tímabundið sérstaka skrá, 

greiningarlykil, sem tengir saman upplýsingar um kennitölur einstaklinga og rannsóknarnúmer á 

meðan verið er að undirbúa rannsóknargögn. Slíka skrá/greiningarlykil skal varðveita aðskilda 

frá öðrum rannsóknargögnum og eyða við lok rannsóknar. 

Eftirfarandi persónuupplýsingum verður safnað frá þátttakendum sjálfum; a) aldur og kyn, b) 

menntun og starf,  c) lyfjasaga og tilgangur lyfjameðferðar, d) samþykkisblöð þáttakenda. 

Eingöngu rannsakandi ásamt leiðbeinendum rannsóknar munu hafa aðgang að þessum 

upplýsingum.  Samþykkisblöð þátttakenda verða geymd í læstri hirslu í apóteki LSH í Fossvogi.   

Að lokinni úrvinnslu mun samþykkisblöðum ásamt lyfjasögublöðum/gagnasöfnunarblöðum 

verða eytt.  

Eintaki af eyðublaði til gagnasöfnunar verður sent siðanefnd LSH þegar það er tilbúið. 
 

16. ÚRVINNSLA GAGNA. Gerið grein fyrir aðferðum sem notaðar verða við úrvinnslu gagna 

(t.d. tölfræðilegum). 

Skoðað verður út frá niðurstöðunum hvort þátttakendur þekki ábendingu þeirra lyfja sem þeir 

taka og hvort tengsl séu milli þeirrar þekkingar og aldurs, kyns, mennturnar/starfs, fjölda lyfja, 

ATC flokks lyfs og hvort viðkomandi er í lyfjaskömmtun. 

Einnig verður skoðað út frá niðurstöðunum 

1.  Hversu algengt er að tilgangur/ábending er skráð á skömmtunarmiða lyfs 

2.  Hversu algent er að fólk óski eftir að hafa tilgang lyfjameðferðarinnar á skömmtunarmiða  

     lyfsins 

3.  Hversu algengt er að þátttakendur sem sem nota innöndunarlyf telji sig hafa fengið kennslu í  

     notkun þeirra lyfja 

4.  Hversu hátt hlutfall þáttakenda með sykursýki tekur kólesteróllækkandi lyf 
 

17. NIÐURSTÖÐUR RANNSÓKNAR. Gerið grein fyrir fyrirhugaðri nýtingu og/eða 

birtingu/kynningu á niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Rannsóknin er meistaraverkefni í lyfjafræði og verður kynnt sem erindi á meistaraprófsdögum 

við lyfjafræðideild HÍ í maí 2012.  Fyrirhugað er að kynna niðurstöður rannsóknarinnar fyrir 

læknum, hjúkrunarfræðingum og lyfjafræðingum á LSH.  Einnig er fyrirhugað að kynna 

rannsóknina á innlendum og/eða erlendum ráðstefnum lyfjafræðinga og lækna ásamt því að 

birta niðurstöðurnar í fagtímariti. 
 

18. VARÐVEISLA OG EYÐING GAGNA. Hvar verða rannsóknargögnin varðveitt? 

Rannsóknargögn og greiningarlykil á rafrænu formi skal geyma á læstu svæði sem einungis 

rannsóknaraðilar hafa aðgang að. Sömu gögn á pappírsformi skal geyma í læstri hirslu í vörslu 

ábyrgðarmanns. Hvenær og hvernig verður þeim eytt? Rannsóknagögnum sem safnað er 

eingöngu vegna einstakra vísindarannsókna á að eyða innan fimm ára nema að sérstakt leyfi 

komi til. 
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Samþykkisblöð þátttakenda verða geymd í læstri hirslu í apóteki LSH Fossvogi.  Að lokinni 

úrvinnslu verður þessum samþykkisblöðum eytt.  Einnig verður gagnasöfnunarblöðum/ 

lyfjasögublöðum þáttakenda eytt að lokinni úrvinnslu. 
 

19. SAMNÝTING/ SAMKEYRSLA GAGNA. Tilgreinið hvort fyrirhugað sé að samkeyra 

upplýsingar rannsóknarinnar við aðrar skrár eða samnýta upplýsingar og/eða sýni við aðrar 

rannsóknir. Ef svo er greinið þá frá heiti viðkomandi rannsóknar og ábyrgðarmanni. 

Á ekki við  X 
 

20. FLUTNINGUR GAGNA ÚR LANDI. Er fyrirhugað að flytja gögn rannsóknarinnar (t.d. 

lífsýni eða persónuupplýsingar) úr landi?  Hver er tilgangurinn? Til hvaða stofnunar og á hvaða 

formi eru gögnin flutt. Hver á viðkomandi stofnun er ábyrgur fyrir gögnunum. 

Á ekki við  X 
 

21. EFTIRLIT OG TRYGGINGAR. Hver annast eftirlit með heilsu og líðan þátttakenda og 

hvernig verður því háttað? Með hvaða hætti og hjá hvaða aðila eru þátttakendur tryggðir 

gagnvart hugsanlegum skaða? Staðfesting á tryggingu og tryggingaskilmálar ef við á 

Hjá þeim þátttakendum sem gefa til þess heimild verða lyfjatengd vandamál tengd ábendingu 

lyfjameðferðar og teljast hafa klíníska þýðingu tilkynnt lækni eða hjúkrunarfræðingi þátttakenda 
 

22. GREIÐSLUR VEGNA ÞÁTTTÖKU. Tilgreinið hvort greitt verði fyrir þátttöku í 

rannsókninni og þá jafnframt hvers eðlis og hversu háar þær greiðslur verði. 

Þátttakendum verður ekki greitt fyrir þáttöku í rannsókninni. 
 

23. AÐRAR UMSÓKNIR EÐA LEYFI. Í flestum tilvikum gildir að ef um afturvirka rannsókn 

er að ræða þarf leyfi Persónuverndar en tilkynning nægir ef rannsóknin er framvirk. (sjá nánar á 

personuvernd.is). Leyfi vegna aðgangs að sjúkraskrám; frá yfirlækni ef um sjúklinga einnar 

deildar er að ræða en að öðum kosti þarf leyfi framkvæmdastjóra lækninga. Ef yfirlæknir er hluti 

af rannsóknarhópnum er eðlilegt að fengið sé leyfi framkvæmdastjóra lækninga fyrir aðgang að 

sjúkraskrám. Önnur hugsanleg leyfi eru t.d. leyfi stjórnar lífsýnasafns sem þarf vegna notkunar 

lífsýna, leyfi annarra skráarhaldara (s.s. krabbameinsskrár) og leyfi viðeigandi yfirmanna fyrir 

framkvæmd rannsóknar. Afrit af viðeignandi leyfum skulu fylgja umsókn. Hafi heimild 

leyfisveitenda ekki enn fengist, skal skrá dagsetningu umsóknar til viðkomandi aðila. 

 

JÁ X NEI___ Persónuvernd, dags.   Tilkynnt 20.10.2011  

    

JÁ ___ NEI___ Lífsýnasafn, hvaða: __________________________ Dags.........  

 

JÁ ___ NEI___ Geislavarnir ríkisins: _______________________  Dags......... 

 

JÁ ___ NEI___ Aðrir, hvaða:________________________   Dags.........  

 

JÁ  X NEI___ Framkvæmdastjóri lækninga: _________________   Dags. 20.10.2011 

 

JÁ  X NEI___  Yfirlæknir/-ar : ____________________________ Dags. 20.10.2011 
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JÁ  X NEI___  Aðrir yfirmenn hver(jir): framkvæmdastjór lyflækningasviðs,  

                               framkvæmdastjí skurðlækningasviðs, framkvæmdastjór bráðasviðs,  

                               yfirlyfjafræðingur apóteks LSH og Deildarstjórar            

   Dags. 20.10.2011 
 

24. FYLGISKJÖL MEÐ UMSÓKN. Starfsferilsskrá/ritaskrá ábyrgðarmanns, svo og 

kynningar- og samþykkisblöð vegna þátttöku í rannsókninni skulu ávallt fylgja umsókn til 

siðanefndar. 

___X_ Stutt starfsferilsskrá ábyrgðarmanns  

___X_ Kynningarblað/-samþykkisblöð    

____ Spurningalistar, fjöldi ____ 

____ Afrit af leyfum 

____ Önnur fylgiskjöl (hver?)__________________________ 
 

25. ATHUGASEMDIR UMSÆKJENDA. Hér er hægt að koma á framfæri athugasemdum eða 

skýringum sem ekki komust fyrir annars staðar í umsókninni. 

Vegna þess að verið er að kanna hvort þátttakendur þekki ábendingu lyfjameðferðar sinnar þá er 

ekki hægt að upplýsa þá fyrirfram um efni rannsóknarinnar þar sem það gæti haft í för með sér 

að væntanlegir þátttakendur færu að kynna sér tilgang lyfjameðferðarinnar í þeim tilgangi að 

koma betur út út rannsókninni og þar með hafa áhrif á niðurstöðurnar. 
 

Allar fyrirhugaðar viðbætur og/eða breytingar á rannsóknaráætlun eða samstarfsaðilum sem 

siðanefnd hefur heimilað eru háðar samþykki siðanefndar og einnig leyfisskyldar af hennar 

hálfu. Tilkynna skal siðanefnd um nýja starfsmenn og hlutverk þeirra í verkefninu.   

 

 

Senda skal umsókn og fylgiskjöl á rafrænu formi með tölvupósti á netfangið: 

sidanefnd@landspitali.is 

 

 

 

      Uppfært: 08.06.2010 
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Rannsóknaráætlun  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Við hverju er lyfið ? 
Þekking fólks á tilgangi lyfjameðferðar sinnar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rannsakandi:  Erla Hlín Henrysdóttir 
Leiðbeinendur: Anna Ingibjörg Gunnarsdóttir, MSc, lektor í klínískri lyfjafræði 
Ástráður B. Hreiðarsson Dr. med, yfirlæknir Göngudeildar sykursjúkra 
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Inngangur: 
Ákaflega mikilvægt er að fólk sem tekur lyf hafi skilning á ástæðu þess að það tekur 
viðkomandi lyf ekki síst til að auka meðferðarheldni og þar af leiðandi árangur meðferðar. 
Árið 2009 var gert tilraunaverkefni á almennri skurðdeild á LSH þar sem sjúklingarnir voru 
beðnir um að koma með sín eigin lyf að heiman og lyfjafræðingur tók lyfjasögu sjúklings.  Í 
framhaldinu þá var þetta verklag tekið upp á tveimur deildum og nú er svo komið að 
lyfjafræðingar taka lyfjasögu sjúklinga á 3 deildum LSH.  Við það að taka lyfjasögu og ræða 
við sjúklinga þá hafa lyfjafræðingar orðið þess áskynja að þó nokkuð er um að sjúklingar 
viti ekki ástæðu lyfjameðferðinnar eða telja meðferðina vera við öðrum sjúkdómum en 
raunin er.  Því er áhugavert að kanna þetta nánar.  
 
Rannsókn var gerð í Cleveland og Boston þar sem læknanemar fylgdust með heimsóknum 
til heimilslækna.  Ef nýju lyfi var ávísað spurðu þeir sjúklinga strax eftir læknaheimsóknina 
ýmissa spurninga til að kanna hversu vel sjúklingar mundu mikilvægar upplýsingar.  Spurt 
var m.a hvort þeir vissu tilgang meðferðarinnar og sýndi sig að  90% sjúklinga mundi 
tilgang meðferðarinnar og voru engin tölfræðilega marktæk tengs milli minnis sjúklinga og 
aldurs, kyns og menntunar og magn þeirra upplýsinga er sjúklngar fengu hjá lækninum (1) 
 
Við ávísun lyfja eru miklar upplýsingar sem sjúklingar þurfa að meðtaka, s.s lyfjaheiti, 
tilgang lyfjameðferðarinnar, skammtastærð, hversu lengi á að taka lyfið, hvenær tíma dags 
eigi að taka lyfið, mögulegar aukaverkanir og fleira.   
Í rannsókn sem mældi gæði samskipta lækna og sjúklinga kom fram að ekki er sjúklingum 
alltaf greint frá tilgangi lyfjameðferðar þegar nýju lyfi er ávísað (2).  
 
Ýmsar ástæður geta vafalaust haft áhrif á þekkingu fólks á tilgangi lyfjameðferðar sinnar, 
s.s. aldur, fjöldi lyfja, hvort oft sé skipt um sérlyf og fleira.  Í mastersverkefni sem gert var 
við lyfjafræðideild HÍ kom til að mynda fram mikill munur  á þekkingu eldra fólks á tilgangi 
lyfjameðferðar eftir því hvort það var í lyfjaskömmtun eða ekki, eða 75%  samanborið við  
11,4% lyfjaskömmtun í óhag (3). 
 
Markmið/Rannsóknarspurningar: 
1. Hversu algengt er að fólk þekki tilgang lyfjameðferðar sinnar ? 
A. Hefur kyn áhrif á þekkingu fólks á tilgangi lyfjameðferðar sinnar ? 
B. Hefur aldrur áhrif á þekkingu fólks á tilgangi lyfjameðferðar sinnar ? 
C. Hefur starf/menntun áhrif á þekkingu fólks á tilgangi lyfjameðferðar sinnar ? 
D. Hefur fjöldi lyfja sem viðkomandi tekur áhrif á þekkingu fólks á ábendingu 
lyfjameðferðar sinnar ?  
E. Hefur áhrif hvort viðkomandi er í lyfjaskömmtun eða ekki á þekkingu fólks á tilgangi 
lyfjameðferðar sinnar ? 
F. Hefur áhrif hvaða lyf (ATC flokkur)/náttúrulyf á í hlut á þekkingu folks á tilgangi 
lyfjameðferðar sinnar ? 
 
2.  Hversu algengt er að tilgangur/ábending er skráð á skömmtunarmiða lyfs ? 
 
3. Hversu algengt er að fólk óski eftir að hafa tilgang lyfjameðferðarinnar á 
skömmtunarmiða lyfsins ? 
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Auk þess verður eftirfarandi kannað: 
4.  Hversu algengt er að þátttakendur sem sem nota innöndunarlyf telji sig hafa fengið 
kennslu í  
      notkun þeirra lyfja  
5.  Hversu hátt hlutfall þáttakenda með sykursýki tekur kólesteróllækkandi lyf ? 
 
Rannsóknaraðferðir, þátttakendur og staðsetning: 
Rannsakandi mun í upphafi hanna lyfjasögublað til að taka viðtal við sjúklinga þar sem öll 
atriði sem varða rannsókanrspurningarnar koma fram.  Fyrirmynd er lyfjasögublað sem 
þegar er í notkun á LSH.  
Haft verður samband við þá sem eiga bókaðann tíma á Göngudeild sykursjúkra og 
Göngudeild lungna og gigtar og þeir beðnir að hafa lyfin sín meðferðis.  Sama gildir um þá 
sem eiga bókaðann tíma á Innskriftarmiðstöð LSH í Fossvogi og á Hringbraut í tengslum við 
fyrirhugaða innlögn á skurðsvið LSH.    
Rannsakandi mun óska eftir þátttöku í rannsókninni og taka í beinu framhaldi viðtal við þá 
sem það samþykkja  á fyrrgreindum deildum á 8 vikna tímabili  (2 vikur á hverri deild) á 
tímabilinu janúar til mars 2012.  Áætlað er að tala við 5-10 þátttakendur á dag eða samtals 
200-400 einstaklinga. 
 
Skoðað verður út frá niðurstöðunum hvort þátttakendur þekki ábendingu þeirra lyfja sem 
þeir taka og hvort tengsl séu milli þeirrar þekkingar og aldurs, kyns, mennturnar/starfs, 
fjölda lyfja, ATC flokks lyfs og hvort viðkomandi er í lyfjaskömmtun. 
 
Skoðað verður út frá niðurstöðunum 
1.  hversu algengt er að tilgangur/ábending er skráð á skömmtunarmiða lyfs  
2. Hversu algengt er að fólk óski eftir að hafa tilgang lyfjameðferðarinnar á 
skömmtunarmiða    
     lyfsins  
3.  Hversu algengt er að þátttakendur sem sem nota innöndunarlyf telji sig hafa fengið 
kennslu í  
      notkun þeirra lyfja  
5.  Hversu hátt hlutfall þáttakenda með sykursýki tekur kólesteróllækkandi lyf  
 
Samþykki fyrir rannsókninni verður fengið frá Siðanefnd LSH, Framkvæmdastjóra 
lækninga LSH, Framkvæmdastjórum lyflækningasviðs, skurðlækningasviðs og bráðasviðs 
LSH, ásamt yfirlæknum og deildarstjórum viðkomandi deilda og yfirlyfjafræðingi apóteks 
LSH. 
Persóuvernd verður tilkynnt um rannsóknina. 
 
 
Heimildir: 
1. Tarn DM, Flocke SA.  New prescriptions: how well do patients remember important 
information ? Family Medicine 2011;43; (4): 254-9  
2. Tarn DM, Heritage J, Paterniti DA et al.  Physician communication when prescribing 
new medications.  Arch Intern Ned 2006; 166:1855-1862 
3. Sólmundsdóttir, A (2002).  Áhrif lyfjaskömmtunar á meðfeðrarfylgni aldraðra.  
Reykajvík,: Háskóli Íslands 
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Svör við athugasemdum Siðanefndar 

Varðandi erindi 47/2011 “Við hverju er lyfið? Þekking fólks á tilgangi lyfjameðferðar 

sinnar .” 

 

1.Siðanefnd óskar eftir að lagt sé fram vinnublað (breytulisti/lyfjasögublað) þar sem fram koma 

allar upplýsingar sem ráðgert er að safna. 

Meðfylgjandi er lyfjasögublað sem notað verður í viðtali þátttakenda, en þar má sjá um 

hvaða upplýsingar er að ræða. 

  

2.Siðanefnd óskar eftir nánari upplýsingum um varðveislu og eyðingu gagna. Ekki kemur fram 

hvað gagnasöfnunarblöð verða varðveitt og á hvað formi. Í umsókninni segir að 

samþykkisblöðum og gagnasöfnunarblöðum verði eytt að úrvinnslu lokinni, hvað er átt við með 

því? 

Lyfjasögublöð verða varðveitt á meðan verið er að vinna úr þeim upplýsingum en þær 

verða skráðar inn í SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) grunn til greiningar.  

Á lyfjasögublöðunum eru engar persónugreinanlegar upplýsingar heldur eingöngu 

rannsóknarnúmer.  Að loknum þeim innslætti verða þau blöð geymd í læstri skúffu í 

Apóteki LSH í Fossvogi sem eingöngu undirrituð hefur aðgang að og verða síðan tætt árið 

2014, þ.e. 2 árum eftir að rannsókn lýkur.   

Skrá sem inniheldur rannsóknarnúmer og kennitölu verður eytt að úrvinnslu lokinni í mai 

2012.  Samþykkisblöð fyrir þátttöku í rannsókninni innihalda kennitölu og nafn 

þátttakenda.  Þau blöð verða geymd í læstri skúffu í apóteki LSH í Fossvogi sem eingöngu 

undirrituð hefur aðgang að.  (Þessi blöð verða tætt þrem árum eftir að rannsókn lýkur.)  

 

3.Siðanefnd óskar eftir nánari upplýsingum um hvernig kynning(í síma) fer fram og hvernig 

þátttakendur verða valdir þegar þér koma á göngudeildina? Hve mikil viðbót er þetta við 

venjulega heimsókn? Hvernig er aðstaða fyrir þessa viðbót við venjubundna heimsókn sjúklings 

á göngudeild? 

Á Innskriftarmiðstöð á Hringbraut og í Fossvogi munu innlagnarstjórar, sem hringja í fólk 

og boða það á innskriftarmiðstöðina, hnykkja á að viðkomandi komi með lyfin sín (þær 

gera það nú þegar sem hluti af vinnuferlinu að biðja fólk að koma með lyfin). 

Á Innskriftarmiðstöðinni mun lyfjafræðineminn, að gefnu samþykki hjúkrunarfræðinga,  

tala við væntanlega þátttakendur og óska eftir þátttöku þeirra í rannsókninni og leyfi til að 

nota eina stofu til viðtalsins (í Fossvogi er stofa sem leyfi hefur verið fengið að nota).  Á 

innskriftarmiðstöðinni er ekki gert ráð fyrir að þetta sé viðbót, tímalega, við venjulega 

heimsókn þar sem ferlið á innskriftarmiðstöð tekur töluverðann tíma og oft þurfa 

sjúklingar að bíða milli viðtala. 

  

Á Göngudeild Sykursjúkra eru um 20-25 komur á dag. Lyfjafræðineminn mun ekki ná að 

tala við alla þá sem eiga bókaðann tíma, heldur slembivelja sjúklinga 1-3 lækna á dag. 

Ritari deildarinnar mun hafa samband við þáttakendur og óska eftir að þeir komi með 

lyfin sín meðferðis í bókaðann tíma.  (Ritarinn mun óska eftir að viðkomandi komi með lyfin 

sem hann/hún  tekur heima meðferðis og 20 mín fyrr en bókaður tími er.  Ritarinn mun segja 

að lyfjafræðinemi sem er að vinna meistaraverkefni muni óska eftir þátttöku þinni í rannsókn 

sem hún kynnir fyrir þér þegar þú kemur á göngudeildina en þér beri að sjálfsögðu engin 

skylda til að taka þátt.) 

Á Göngudeild Lungna og Gigtar eru einnig mun fleiri komur á dag en lyfjafræðineminn 

nær að tala við.  Slembivaldir verða sjúklingar 1-3 lækna á dag og óskað eftir þátttöku 



 U 

þeirra sjúklinga í rannsókninni.   Munu ritarar hafa samband við þá sem eiga bókaðann 

tíma á því  2ja vikna tímabili sem fyrirhugað er að tala við sjúklinga þar og óska eftir 

þátttöku í rannsókninni.   (Ritarinn mun óska eftir að viðkomandi komi með lyfin sem 

hann/hún tekur heima meðferðis og 20 mín fyrr en bókaður tími er.  Ritarinn mun segja að 

lyfjafræðinemi sem er að vinna meistaraverkefni muni óska eftir þátttöku þinni í rannsókn 

sem hún kynnir fyrir þér þegar þú kemur á göngudeildina en þér beri að sjálfsögðu engin 

skylda til að taka þátt.) 

  

4.Vinsamlegast sendið afrit af tilkynningu til og/eða heimild Persónuverndar 

Meðfylgjandi er tilkynning sem send var persónuvernd 

  

Siðanefnd telur rétt að gera eftirfarandi breytingar á samþykkisblaði: 

1. 

Gera þarf nýtt samþykkisblað og er umsækjendum bent á leiðbeiningar á heimasíðu siðanefndar 

um gerð upplýsts samþykkis. Einnig má sjá athugasemdir í meðfylgjandi skjali. 

Meðfylgjandi er nýtt samþykkisblað fyrir þátttöku í rannsókninni 

  

Bestu kveðjur,  

Anna Ingibjörg Gunnarsdóttir 
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Reglur nr. 170/2001; Upplýst samþykki í vísindarannsókn á 
heilbrigðissviði 

 
8. gr. 

Fræðsluskylda þegar vilji sjúklings til þátttöku í rannsókn er kannaður. 

1. Þegar læknir kannar vilja sjúklings til þátttöku í tiltekinni vísindarannsókn, sbr. 7. gr., 
ber honum að upplýsa sjúklinginn að lágmarki um eftirtalin atriði: 

a. Hver sé ábyrgðarmaður rannsóknar. 

b. Hver sé tilgangur rannsóknarinnar og möguleg gagnsemi. 

c. Hver sé möguleg áhætta þátttakenda í rannsókninni og í hverju þátttakan sé fólgin. 

d. Að sjúklingi sé hvenær sem er frjálst að hafna þátttöku í rannsókninni og þurfi ekki að 
veita sérstaka ástæðu fyrir því. 

 

Lög 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. 

 
20. gr. 

Fræðsluskylda þegar persónuupplýsinga er aflað hjá hinum skráða. 

     Þegar safnað er persónuupplýsingum hjá hinum skráða skal fræða hann um hver sé 
ábyrgðaraðili, hvert sé markmið söfnunarinnar, hvernig hagað verði auðkenningu 
upplýsinga, hverjum upplýsingarnar verði afhentar, hvort honum sé skylt eða valfrjálst 
að veita umbeðnar upplýsingar og hvaða afleiðingar það kunni að hafa í för með sér sé 
það ekki gert. Fræðsluskyldan hvílir á ábyrgðaraðila, eða eftir atvikum vinnsluaðila, en 
fellur brott hafi hinn skráði þegar fengið vitneskju um þessi atriði. 

     Frekari fræðslu skal veita ef slíkt er nauðsynlegt til að tryggja að hinn skráði geti gætt 
hagsmuna sinna, t.d. fræða hann um upplýsingarétt sinn skv. 18., sbr. 19. gr., og rétt 
hans til að krefjast þess að upplýsingar verði leiðréttar eða þeim eytt. 
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9.3 Viðauki III 

 

- Tölvupóstur til innkirtlasérfræðinga á LSH CC 

- Tölvupóstur til lungna- og gigtarlækna á LSH DD 

- Undirrituð samþykki: 

 framkvæmdastjóra lyflækningarsviðs EE 

 verkefnastjóra innskriftarmiðstöðvar Fossvogi FF 

 deildarstjóra göngudeildar lungna og gigtar GG 

 yfirlyfjafræðings LSH HH 

 framkvæmdastjóra skurðlækningasviðs II 

 deildarstjóra almennrar göngudeilar 10E JJ 

 yfirlæknis lyflækningasviðs KK 

 framkvæmdastjóra bráðasviðs LL 

 yfirlæknis göngudeildar gigtar MM 
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To: Ari J Jóhannesson/LYF/Landspitali/IS@Landspitali, Arna Guðmundsdóttir 

<arnagu@landspitali.is>, Gunnar Sigurðsson <gunnars@landspitali.is>, 

helgaags@landspitali.is, Rafn Benediktsson <rafnbe@landspitali.is> 

From: Ástráður B Hreiðarsson/LYF/Landspitali/IS 

Date: 01/10/2012 12:50PM 

Cc: annaig@landspitali.is, erlahenrys@gmail.com 

Subject: Rannsóknin „Við hverju er lyfið ? Þekking fólks á tilgangi lyfjameðferðar 

sinnar.” 

 

Ágætu kollegar.  

Fyrirhugað er að framkvæma ofangreinda rannsókn á göngudeildum og 

innskriftarmiðstöðum Landspítala á tímabilinu janúar til mars 2012.  

Rannsóknin er hluti af meistaraverkefni Erlu Hlínar Henriksdóttur  í lyfjafræði við 

Háskóla Íslands. 

Einstaklingum sem eiga pantaðan tíma á þessum deildum er boðin þátttaka í  

rannsókninni.  

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Anna Ingibjörg Gunnarsdóttir, klínískur 

lyfjafræðingur og lektor við lyfjafræðideild HÍ.  Undirrritaður er einnig aðili að þessari 

rannsókn..  Rannsóknarverkefnið hefur hlotið öll tilskilin leyfi.  

Meistaraneminn mun ræða við þá sjúklinga sem samþykkja að taka þátt í rannsókninni 

og fylla út spurningaskema í tengslum við göngudeildarkomu sjúklings.  Hringt verður í 

viðkomandi sjúklinga fyrir göngudeildarkomuna og þeir beðnir að hafa með sér lyfin 

sín.  

Fyrirhugað er að Erla Hlín verði í Göngudeild sykursjúkra í þessum tilgangi vikurnar 

16. til 20. og 23. til 27. jan. 

Vinsamlegast látið undirritaðan vita ef þið viljið ekki að ykkar sjúklingar taki þátt. 

Einnig ef nánari upplýsinga er óskað. 

Með kveðju og þökk, 

Ástráður 

 

 

 

 

______________________________ 

Ástrádur B. Hreidarsson, MD, PhD 

Clinical Professor 

Chief Physician 

Diabetes Clinic 

Landspitali University Hospital 

G3 Fossvogur/108 Reykjavik, Iceland. 

Tel.: 354-543-1000/Faxno.: 354-543-6333 
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E-mail:  astradur@landspitali.is 

To: Magni Jónsson/LYF/Landspitali/IS@Landspitali, Gunnar 

Guðmundsson/LYF/Landspitali/IS@Landspitali, Þórarinn 

Gíslason/LYF/Landspitali/IS@Landspitali, Eyþór Hreinn 

Björnsson/LYF/Landspitali/IS@Landspitali, Ólafur 

Baldursson/SLF/Landspitali/IS@Landspitali, Steinn 

Jónsson/SKF/Landspitali/IS@Landspitali, Óskar 

Einarsson/LYF/Landspitali/IS@Landspitali, Sigríður Ólína 

Haraldsdóttir/LYF/Landspitali/IS@Landspitali, Hrönn 

Harðardóttir/LYF/Landspitali/IS@Landspitali, Dóra 

Lúðvíksdóttir/LYF/Landspitali/IS@Landspitali, Andrés 

Sigvaldason/LYF/Landspitali/IS@Landspitali, thostbl@landspitali.is 

From: Anna I Gunnarsdóttir/APO/Landspitali/IS 

Date: 02/21/2012 03:15PM 

Cc: Ástráður B Hreiðarsson/LYF/Landspitali/IS@Landspitali 

Subject: Meistaraverkefni í lyfjafræði á göngudeild lugna og gigtar 

 

Ágætu læknar  

Undanfarnar vikur hefur lyfjafræðineminn Erla Hlín Henrysdóttir unnið að meistaraverkefni sínu 

við lyfjafræðideild HÍ hér á LSH (sjá Rannsóknaráætlun).  Rannsóknin felur í sér viðtöl við 

einstaklinga sem eiga bókaðann tíma á göngudeild gigtar og lungna, göngudeild sykursjúkra og á 

innskriftarmiðstöð í Fossvogi og Hringbraut.  

Fyrirhugað er að Erla Hlín verði í Göngudeild lungna og gigtar í þessum tilgangi vikurnar 27. 

febrúar til  9. mars 

Valdir eru sjúklingar 1-2 lækna af handahófi sem eiga pantaðan tíma á þessum deildum og óskað 

eftir þátttöku þeirra í  rannsókninni. 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Anna Ingibjörg Gunnarsdóttir, klínískur lyfjafræðingur og 

lektor við lyfjafræðideild HÍ.  Rannsakandi er einnig Ástráður B. Hreiðarsson yfirlæknir 

Göngudeildar sykursjúkra. 

Rannsóknarverkefnið hefur hlotið öll tilskilin leyfi.  

Meistaraneminn mun ræða við þá einstaklinga sem samþykkja að taka þátt í rannsókninni.  

Hringt verður í væntanlega þátttakendur fyrir göngudeildarkomuna og þeir beðnir að hafa með 

sér lyfin sín meðferðis og koma 15 mínútum fyrr en bókaður tími er.  

Vinsamlegast látið undirritaða vita ef þið viljið ekki að ykkar sjúklingar taki þátt.  

Einnig ef nánari upplýsinga er óskað.  

 

Með kveðju og þökk,  

Anna Ingibjörg Gunnarsdóttir, lyfjafræðingur 

  

 

 

Fyrirvari / Disclaimer 

http://www.landspitali.is/disclaimer/ 
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9.4 Viðauki IV 

 
- Listi yfir heiti ATC-flokka, fyrsta og annað stig PP 
- Tafla 13. Hlutfallsleg þekking þátttakenda á eigin lyfja- 

meðferð flokkuð eftir annars stigs ATC-flokki RR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PP 

ATC – lyfjaflokkar, fyrsta og annað stig 

 
A: Meltingafæra- og efnaskiptalyf 

 A 02 Sýrubindandi lyf. Lyf við sárasjúkdómi og uppþembu 

 A 03 Lyf gegn strafrænum meldingartruflunum 

 A 05 Galllyf og lifrarlyf 

 A 06 Hægðalyf 

 A 07 Stoppandi lyf, lyf gegn þarmasýkingum og þarmabólgum 

 A 10 Sykursýkilyf  

 A 11 Vítamín 

 A 12 Málmlyf 

 

B: Blóðlyf 

 B 01 Segavarnarlyf 

 B 03 Blóðskortslyf 

 

C: Hjarta- og æðasjúkdómalyf 

 C 01 Hjartasjúkdómalyf 

 C 02 Blóðþrýstingslækkandi lyf 

 C 03 Þvagræsilyf 

 C 05 Æðaverndandi lyf 

 C 07 Beta-blokkar 

 C 08 Kalsíumgangalokar 

 C 09 Lyf með verkun á renínangíótensín-kerfið 

 C 10 Blóðfitulækkandi lyf 

 

D: Húðlyf 

 D 01 Sveppalyf 

 D 05 Psoriasislyf 

 D 07 Barksterar (kortíkósteróíðar) húðlyf 

 

G: Þvagfæralyf, kvensjúkdómalyf og kynhormónar 

 G 01 Lyf við sýkingum í kynfærum kvenna 

 G 02 Önnur kvensjúkdómalyf 

 G 03 Kynhormónar og lyf, sem hafa mótandi áhrif á kynfæri 

 G 04 Þvagfæralyf 

 

H: Hormónalyf, önnur en kynhormónar 

 H 01 Hormónar heiladinguls og undirstúku og hliðstæður 

 H 02 Barksterar (kortíkósteróíðar) 

 H 03 Skjaldkirtilslyf 

 



 QQ 

J: Sýkingalyf 

 J 01 Sýklalyf 

 J 02 Sveppalyf 

 J 05 Veirusýkingalyf 

 

L: Æxlishemjandi lyf og lyf til ónæmistemprunar 

 L 01 Æxlishemjandi lyf 

 L 02 Lyf með verkun á innkirtla 

 L 04 Lyf til ónæmisbælingar 

 

M: Vöðvasjúkdóma- og beinagrindarlyf 

 M 01 Bólgueyðandi lyf og gigtarlyf 

 M 02 Lyf til staðbundinnar notkunar við lið- og vöðvaverkjum 

 M 03 Vöðvaslakandi lyf 

 M 04 Þvagsýrugigtarlyf 

 M 05 Lyf við sjúkdómum í beinum 

 

N: Tauga- og geðlyf 

 N 01 Svæfinga- og deyfingalyf 

 N 02 Verkjalyf 

 N 03 Flogaveikilyf 

 N 04 Lyf við Parkinsonsjúkdómi 

 N 05 Geðlyf (róandi) 

 N 06 Geðlyf (örvandi) 

 N 07 Önnur lyf með verkun á taugakerfið 

 

P: Sníklalyf (skordýraeitur og skordýrafælur) 

 P 01 Lyf gegn frumdýrum 

 

R: Öndunarfæralyf 

 R 01 Neflyf 

 R 02 Hálslyf 

 R 03 Lyf gegn teppusjúkdómum í öndunarvegi 

 R 05 Hósta- og kveflyf 

 R 06 Ofnæmislyf til almennrar verkunar 

 

S: Augn- og eyrnalyf 

 S 01 Augnlyf 

 S 03 Eyrnalyf 

 

 

 



 RR 

Tafla 13. Hlutfallsleg þekking þátttakenda á eigin lyfjameðferð flokkuð eftir því hvaða 
annars stigs ATC-flokki lyfið tilheyrir auk heildarfjölda lyfja flokkuð eftir þeim 
svörum sem gefin voru við tilgangi lyfjameðferðar. 

Lyfjaflokkur 
Fjöldi lyfja flokkað eftir svari Heildarfjöldi 

lyfja í flokki 
Meðalþekking 

-1 0 1 2 

       

A02 2 2 2 66 72 91,67% 

A03 0 0 0 6 6 100% 

A05 0 0 1 0 1 50,00% 

A06 0 0 1 7 8 93,75% 

A07 0 1 1 10 12 87,50% 

A10 4 6 9 116 135 87,78% 

A11 3 63 18 45 129 40,70% 

A12 3 13 6 39 61 66,39% 

B01 2 7 11 40 60 74,17% 

B03 4 7 3 35 49 70,41% 

C01 2 6 3 7 18 41,67% 

C02 0 1 0 1 2 50,00% 

C03 1 6 3 39 49 81,63% 

C05 0 0 0 2 2 100% 

C07 4 9 6 44 63 71,43% 

C08 2 6 4 18 30 63,33% 

C09 5 12 7 64 88 73,86% 

C10 9 16 6 45 76 57,24% 

D01 0 0 1 6 7 92,86% 

D05 0 0 0 1 1 100% 

D07 0 2 0 22 24 91,67% 

G01 0 0 1 1 2 75,00% 

G02 0 0 0 2 2 100% 

G03 2 0 1 20 23 84,78% 

G04 0 5 2 16 23 73,91% 

H01 0 0 0 7 7 100% 

H02 1 1 2 27 31 88,71% 



 SS 

H03 1 0 2 25 28 91,07% 

J01 2 0 2 13 17 76,47% 

J02 0 0 0 1 1 100% 

J05 0 0 1 1 2 75,00% 

L01 0 0 0 26 26 100% 

L02 0 0 0 4 4 100% 

L04 0 0 0 19 19 100% 

M01 0 1 5 107 113 96,90% 

M02 0 0 0 2 2 100% 

M03 0 0 0 2 2 100% 

M04 0 0 0 8 8 100% 

M05 0 1 0 14 15 93,33% 

N01 0 0 0 2 2 100% 

N02 1 2 1 140 144 97,22% 

N03 1 1 0 19 21 88,10% 

N04 0 0 0 1 1 100% 

N05 0 4 2 71 77 93,51% 

N06 1 0 3 39 43 93,02% 

N07 0 0 0 2 2 100% 

P01 0 0 0 13 13 100% 

R01 0 0 1 17 18 97,22% 

R02 0 0 0 1 1 100% 

R03 1 0 5 65 71 94,37% 

R05 0 0 0 1 1 100% 

R06 0 0 1 20 21 97,62% 

S01 0 0 2 21 23 95,65% 

S03 0 0 0 2 2 100% 

Heildarfjöldi 51 172 113 1322 1658  

 

 

 

 


