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Ágrip 

Gæði og árangur meðferðar við sykursýki á legudeildum Landspítalans 1. Janúar – 30. 

Júní 2012 

Andreas Bergmann
1
, Rafn Benediktsson

1,2
 

1
Læknadeild Háskóla Íslands, 

2
Innkirtladeild 

Inngangur: Sykursýki er langvinnur alvarlegur sjúkdómur sem til langs tíma veldur 

skemmdum í æðum sem aftur leiðir til skemmda í mörgum líffærum líkamans þar á meðal 

hjarta, augum, nýrum, miðtaugakerfi, úttaugum og ganglimum. Árangur meðferðar við 

sykursýki á Íslandi er almennt talinn góður en þau gögn sem til eru benda til þess að flestir 

fylgikvillarnir séu álíka algengir hér og erlendis. Léleg blóðsykurstjórnun til langs tíma veldur 

þessum kvillum en minna er vitað um afleiðingar lélegrar blóðsykurstjórnunar til skamms 

tíma. Undanfarin ár hafa birst rannsóknir sem benda til þess að mjög mikilvægt sé að ná góðri 

blóðsykurstjórn fljótt eftir innlögn á sjúkrahús, hvort sem um skamm- eða langvinn veikindi 

er að ræða. Tilgangur þessarar rannsóknar er að athuga umfang blóðsykurhækkunar hjá 

inniliggjandi sjúklingum á Landspítala og hversu góð sykurstjórn náðist á fyrstu sólarhringum 

innlagnar. 

Efniviður og aðferðir: Rannsóknin tók til allra innlaga á Landspítalann á 6 mánaða tímabili 

(janúar jún 2012). Með aðstoð tölvudeildar LSH var rannsóknarþýðið valið sem allir sem 

höfðu blóðsykur yfir 8,0mmol/l á fyrstu 2 sólarhringum innlagnar eða höfðu þegar þekkta 

sykursýki. Skráð var í gagnagrunn kyn, aldur, innlagnarástæða og lengd innlagnar. Fyrstu 7 

sólarhringar blóðsykurstjórnunar voru skoðaðir. Meðaltal var tekið af öllum 

blóðsykurmælingum hvers sólarhrings og þau gildi notuð tiltölfræðiútreikninga. Notað var 

forritið statistica og non-parametrískum tölfræðiprófum beitt. 

Niðurstöður: Alls fundust 582 einstaklingar með blóðsykur yfir 8 eða með þekkta sykursýki ( 

354 karlar og 228 konur). Í sykursýkihópnum voru 407 manns og í hópnum með háan 

blóðsykur voru 175 manns. Heildarinnlagnir á tímabilinu voru 8.862 og hópurinn er því 6,6% 

af öllum innlögnum. Hlutfall þeirra sem mældust ≥8 hvern sólarhring var á bilinu 75,5% - 

66,3% fyrir sykursjúka og var lækkun fyrir hvern dag, miðgildið lækkaði frá 10,5 niður í 8,5. 

Fyrir Hyperglycemiu hópinn var hlutfallið á bilinu 52,9% - 30,5% og miðgildið 8 – 6,7 en það 

var ekki alltaf lækkun milli daga. Friedman ANOVA prófið sýndi fram á marktæka lækkun á 

tímabilinu fyrir sykursjúka(p<0,00001) en ekki fyrir Hyperglycemiu hópinn(p=0,39104). Á 

meðan meðferð stóð urðu 14% sjúklinga í sykursýkihópnum fyrir blóðsykurfalli en 4,6% í 

Hyperglycemiu hópnum 

Ályktanir: Það var marktæk lækkun á blóðsykurgildum fyrstu 7 daga innlagnar en þessi 

lækkun hefur lítið klínískt gildi þar sem lækkunin tekur of langan tíma. Of stórt hlutfall 

sjúklinga eru yfir 8 flesta dagana. 
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Inngangur 

Skilgreining 

Sykursýki er hópur efnaskiptasjúkdóma sem skilgreindir eru með langvinnri hækkun á 

blóðsykri sem og truflun í efnaskiptum kolvetna, fitu og próteina. Í einstaklingum með 

sykursýki verður hækkun á blóðsykri annaðhvort vegna þess að briskirtillinn framleiðir ekki 

nóg insúlín eða vegna þess að frumur líkamans svara ekki insúlíninu sem briskirtillinn 

framleiðir.  

Tegundir sykursýki 

Það eru til margar tegundir af sykursýki en þekktastar og algengastar eru SS1(DM1) sem telur 

um 10% sykursjúkra og SS2(DM2) sem telur um 90% sykursjúkra. Sykursýki er flokkuð 

niður í tegundir eftir meingerð sjúkdómsins frekar en meðferð enda er meðferði við sykursýki 

mjög einstaklingsbundin og oft eru sömu lyf notuð gegn mismunandi tegund sykursýki. 

Sykursýki 1 stafar af eyðileggingu insúlínseytandi β-frumum briskirtilsins og leggst aðallega 

á börn sem hafa ekki sterka ættarsögu um sykursýki en getur komið fram á hvaða aldri sem 

er[1] . Sjúkdómsgangur er oft mjög hraður og birtast einkenni á nokkrum vikum. Við 

greiningu mælist blóðsykur einstaklinga mjög hár(15≥ mmol/) og insúlín mælist mjög lágt. 

Einnig má mæla í blóði margra mótefni gegn β-frumum. Sykursýki 1 er einn af algengustu 

langvinnu sjúkdómum barna og einkennist af algjörum insúlínskorti og þarfnast sjúklingar 

insúlínmeðferðar til lífstíðar. 

Sykursýki 1a er hin klassíska sykursýki 1 þar sem má mæla mótefni gegn β-frumum við 

greiningu. Um 90% einstaklinga með sykursýki 1 hafa þessa tegund. 

Sykursýki 1b er að öllu leyti eins og Sykursýki 1a nema að við greiningu mælast engin 

mótefni gegn β-frumum. Fólk með sykursýki þar sem orsökin er ekki af völdum sjálfsónæmis 

eða þar sem orsökin er að öllu leyti óþekkt flokkast í þennan flokk og kallast Idiopathic type 1 

diabetes. 

Latent autoimmune diabetes in adults(LADA) er sjaldgæfari tegund af sykursýki 1 sem hefur 

eins og nafnið gefur til kynna hægari sjúkdómsgang en hefðbundin sykursýki 1. Einstaklingar 

greinast oft eftir 40 ára aldur. Sjúkdómurinn hegðar sér í mörg ár eins og sykursýki 2 en endar 

svo í algjörum insúlínskorti ásamt mælanlegum mótefnum gegn β-frumum í blóði 

einstaklings. 
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Sykursýki 2 er töluvert misleitari flokkur en sykursýki 1  hvað orsakir varðar en sameiginlegt 

hjá öllum er hækkaður blóðsykur, insúlínviðnám og mismunandi mikill skortur á 

insúlínseytun. Sykursýki 2 er algengur sjúkdómur með nýgengi sem vex mikið samfara 

aukningu á offitu[2]. Sjúkdómsgangur sykursýki 2 er hægari en sykursýki 1 og leggst aðallega 

á fullorðið fólk sem hefur ættarsögu um sykursýki en hefur undanfarin ár verið að leggjast á 

börn í auknum mæli, samfara aukningu á offitu. Sykursýki 2 leiðir til insúlinviðnáms í 

rákóttum vöðvum, lifur og fituvef og minnkaðrar losunar insúlíns frá brisi. Insúlínviðnám 

leiðir til hækkunar á blóðsykri vegna lélegar svörunar markvefja við insúlíni. Svar líkamans 

við þessu ástandi er að auka losun insúlíns sem tímabundið yfirvinnur viðnámið og heldur 

blóðsykri innan eðlilegra marka. Þegar insúlínlosun nær hámarki næst ekki að yfirvinna 

insúlínviðnámið og blóðsykurgildi raskast. Þetta ástand kallast skert sykurþol(Impaired 

glucose tolerance) og er undanfari sykursýki 2. Seinna í sjúkdómsgangi fer insúlínlosun 

lækkandi að sökum skemmda á β-frumum brissins. 

Tafla 1. Samanburður á sykursýki 1 og 2[3] 

 Sykursýki 1 Sykursýki 2 

Aldur við upphaf Hvaða aldur sem er en oftast 

ungt fólk 

Oftast fullorðið fólk 

Lengd einkenna fyrir 

greiningu 

Vikur Mánuðir - ár 

Líkamsþyngd Venjuleg eða lítil Yfirþyngd 

Ketoacidosis Algeng Sjaldgæf 

Fljótur dauðdagi án 

insúlínmeðferðar 

Já Nei 

Sjálfsmótefni Oftast Nei 

Fylgikvillar til staðar við 

greiningu? 

Nei Í um 25% tilvika 

Fjölskyldusaga Sjaldgæf Algeng 

Aðrir sjálfsónæmissjúkdómar 

til staðar 

Algengt Sjaldgæft 

 

 Orsök sykursýki 2 virðist vera flókið samspil umhverfis og erfða og erfðaþátturinn spilar 

sterkt þar inn. Líkur á tiltekinn einstaklingur þrói með sér sykursýki 2 eru verulega auknar ef 
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náinn ættingi hefur sykursýki 2. Í rannsókn sem The American diabetes association gerði kom 

í ljós að 40-80% barna og fullorðna með sykursýki 2 áttu að minnsta kosti einn ættingja sem 

var einnig með sjúkdóminn[4]. Afkvæmi foreldra sem báðir hafa sykursýki 2 eru í mikilli 

hættu að þróa með sér sykursýki 2 seinna á lífsleiðinni. Allt að 40% afkvæma tveggja foreldra 

með sykursýki þróa með sér sykursýki fyrir 60 ára aldur og allt að 60% hafa skert sykurþol 

fyrir 60 ára aldur[5]. Eingena orsakir sykursýki 2 er mjög lítill hluti tilfella og flest tilfelli af 

sykursýki 2 eiga sér uppruna í afbrigðileika margra gena. Í leit að genum sem eiga hlut í 

sjúkdómsyndun sykursýki 2 hafa fundist gallar í genum sem taka þátt í myndun briskirtilsins 

og insúlíns en einnig gen sem skipta máli í seytun og virkni insúlíns[6-8]. 

 Af umhverfisþáttum spilar offita og hreyfingaleysi mest inn.  

Erfðaþættir virðast skipta minna máli í sjúkdómsmyndun sykursýki 1 miðað við sykursýki 2 

en þó hafa rannsóknir bent til þess að gallar í fjöldamörgum genum valda tilhneigingu til að 

þróa með sér sykursýki 1[9]. Svo virðist sem genagallar á svæði sem kallast MHC(Major 

histocompatibility complex) sem hefur mikinn fjölda af genum sem taka þátt í í virkni 

ónæmiskerfisins eru algengir í einstaklingum sem þróa með sér sykursýki 1[10, 11]. 

Genagallar í MHC genasvæðinu eitt og sér er ekki nóg til að þróa með sér sykursýki 1 heldur 

virðist þetta vera samspil margra afbrigðilegra gena líkt og í sykursýki 2[12].  

Í einstaklingum sem hafa erfðafræðilega tilhneigingu til að þróa með sér sykursýki 1 virðist 

útsetning fyrir umhverfisþáttum sem geta meðal annars verið veirusýkingar koma af stað 

ónæmissvari sem að lokum veldur eyðileggingu á β-frumum brissins[13] 

Sykursýki 1 og 2 eru langalgengustu tegundirnar af sykursýki en þó eru til margar aðrar 

tegundir sem eru almennt óalgengar og eru þá oft vegna meðfæddra genagalla eða sjúkdóma. 

Dæmi um slíkar óalgengar tegundir af sykursýki eru 

1. MODY(Maturity onset diabetes of the young) sem stafar af eingena genagöllum sem 

trufla starfsemi β-frumna brissins. 

2. Meðfæddir gallar í virkni Insúlíns 

3. Til eru sjúkdómar sem geta leitt til sykursýki eins og til dæmis briskirtilsbólga, 

slímseigjusjúkdómur, Cushing‘s heilkenni og ýmis konar æxlisvöxtur í briskirtlinum 

4. Sýkingar geta valdið sykursýki eins og til dæmis meðfædd rubellasýking og 

cytomegaloveirusýking sem og lyf eins og sykursterar og skjaldkirtilshormón. 
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Einkenni sykursýki 

Einkenni sykursýki 1 birtast ekki fyrr en veruleg minnkun hefur orðið í starfhæfum β-frumum 

og oft er miðað við 80-90% minnkun þar til einkenni koma fram. Þegar þröskuldnum hefur 

verið náð hefur orðið veruleg minnkun í magni insúlíns í blóði með tilheyrandi hækkun á 

blóðsykri sem veldur hinum hefðbundnu einkennum sykursýki. Þessi einkenni eru meðal 

annars mikill þorsti, tíð þvaglát, þreyta, þyngdartap og hungur. 

Einkenni sykursýki 2 eru ekki jafn augljós og algengast er að fólk greinist fyrir tilviljun 

gegnum aðrar rannsóknir eða endurteknar sýkingar, án þess að hafa nokkurn tímann fundið 

fyrir einkennum sykursýki. Aðrir greinast þegar þeir finna fyrir einkennum fylgikvilla 

sykursýki sem hafa verið að þróast árin á undan. Þegar einkennin eru til staðar eru þau svipuð 

og í sykursýki 1. 

Algengi og nýgengi Sykursýki 

 

Algengi sykursýki 2 hefur aukist gífurlega mikið síðustu áratugi og ástæða þess hefur að 

mestu verið rekin til aukningar á kyrrsetu og offitu[14, 15]. Á 30 ára tímabili á Íslandi(1967-

2002) jókst algengi sykursýki 2 úr 3,3% í 4,9% hjá körlum á aldrinum 45-64 ára og úr 1,9% í 

2,9% hjá konum. Nýgengi jókst úr 315/100.000/ár í 675/100.000/ár hjá körlum og 

106/100.000/ár í 283/100.000/ár hjá konum. Á sama tíma jókst hlutfall þeirra sem teljast of 

feitir um rúmlega 20% 

Í rannsókn þar sem lönd voru flokkuð eftir nýgengni sykursýki 1 í: 

1. Mjög lág nýgengni – <1/100.000/ár 

2. Lág nýgengni – 1-4.99/100.000/ár 

3. Miðlungs nýgengni – 5-9.99/100.000/ár 

4. Há nýgengni – 10-19.99/100.000/ár 

5. Mjög há nýgengni – ≥20/100.000/ár 

kom í ljós að nýgengni er mjög mismunand milli landa og eru dæmi um allt að 100-faldan 

mun í nýgengni eins og til dæmis 0.1/100.000/ár í Kína og Venezúela og 36.5/100.000/ár í 

Finnlandi. Í Evrópskum löndum voru 18 af 39 í flokki 3 en restin í flokki 4 eða 5[16]. Í 

mörgun löndum í Evrópu, Miðausturlöndum og Ástralíu hefur nýgengi sykursýki 1 í börnum 
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yngri en 15 ára hækkað um 2-5% hvert ár en er þó hækkandi um víða veröld, sérstaklega í 

yngri börnum[1, 17] 

Afleiðingar sykursýki 

Einstaklingar með sykursýki og þá sérstaklega sykursýki 2 hafa einnig oft háan blóðþrýsting, 

há LDL kólesteról gildi og lág HDL kólesteról gildi. Allt þetta sem og sykursýki 2 auka 

áhættu á hjarta- og æðasjúkdómum sem er algengasti fylgikvilli sykursýki sem og algengasta 

dánarorsök þeirra sem þjást af þessum sjúkdómi. Þessir fjórir sjíkdómar hafa verið kallaðir 

„Metabolic syndrome“ eða efnaskiptavilla á íslensku. 

Viðvarandi hækkun á blóðsykri veldur skemmdum í æðum líkamans og er fylgikvillum skipt í 

megindráttum eftir því hvort skemmdirnar í líffærum eru af sökum skemmda í háræðum eða 

stærri æðum og kallast þá smáæða(microvascular)- eða stóræðasjúkdómar(macrovascular 

disease). 

Stóræðasjúkdómar af völdum sykursýki er í megindráttum æðakölkun sem er talsvert 

algengari í sykursýkisjúklingum miðað við hið almenna þýði. Æðar sem verða fyrir 

skemmdum eru meðal annars kransæðarnar, ósæðin og stærstu æðarnar sem fara til heilans og 

útlima. Algengustu fylgikvillarnir eru hjarta- og æðasjúkdómar sem eru 2-4 falt algengari í 

hinu sykursjúka þýði miðað við hið almenna þýði. Sykursjúkar konur eru í mikilli hættu að 

þróa með sér hjarta- og æðasjúkdóma fyrir tíðarhvörf ólíkt konum sem hafa ekki 

sykursýki(textbook of diabetes). Stór hluti sykursjúka deyja úr hjarta- og æðasjúkdómum eða 

um það bil 70% og þar af 30% úr hjartaáföllum. 

Smáæðasjúkdómar valda skemmdum í augum, nýrum og taugum 

Sjónukvilli eða Diabetic retinopathy er algengasti smáæðafylgikvilli sykursýki og spilar stórt 

hlutverk í sjúkleika sykursjúkra. Nýgengi blindu er 25 sinnum algengari í sjúklingum með 

sykursýki miðað við almennt þýði. Sjónukvilli er algengasta orsök blindu í miðaldra 

einstaklingum og samkvæmt The American Diabetes association eru 12.000 ný tilfelli hvert 

ár. 

Diabetic nephropathy er algengasta orsök nýrnabilunar í hinum vestræna heimi en fer þó 

minnkandi[18]. Í sjúkdómsferli nýrnabilunar af sökum sykursýki er fyrsta breytingin þykknun 

í grunnhimnu gaukla nýrnanna. Þykknunin veldur því að albumin lekur í þvag og kallast 
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albúmínmiga. Með áframhaldandi skemmdum á gauklum eykst albumíntapið og endar í 

stórfelldri röskun á starfsemi nýrnanna og kallast þá lokastigs nýrnabilun. 

Taugaskemmdir af völdum sykursýki geta átt sér stað í taugum miðtaugakerfis, úttaugakerfis 

eða hvort tveggja. Faraldsfræðilegar rannsóknir hafa sýnt fram á að mikilvægur áhættuþáttur í 

þróun taugaskaða er tímalengd og alvarleiki blóðsykurhækkunar bæði hjá sjúklingum með 

sykursýki 1 og 2[19]. Flókið samspil efnaskipta- og æðaþátta leiða til skemmda á taugum sem 

veldur tapi á skyni og/eða starfsemi sem taugarnar þjóna. 

Ljóst er að sykursýki er langvinnur og hættulegur sjúkdómur sem hefur í för með sér fjöldann 

allan af fylgikvillum sem skerða lífsgæði sjúklinga og versta falli leiða til dauða. Því er 

mikilvægt að fylgjast grannt með blóðsykurstjórnun þessara einstaklinga og halda blóðsykri 

innan viðmiðunarmarka. Léleg stjórnun til langs tíma veldur því að fylgikvillar sykursýki 

koma fyrr fram og ágerast hraðar.[20, 21] 

Kostnaður vegna sykursýki 

 

Sykursýki þarfnast regulegs eftirlits sem og læknismeðferð til að sporna við og meðhöndla 

fylgikvilla. Ljóst er að efnahagsleg byrði sykursýki er mikil og því mikilvægt að fylgjast vel 

með þessu fólki til þess að minnka þörf á læknismeðferð sem og auka lífsgæði fólks og 

minnka tap samfélagsins vegna veikinda. Rannsókn sem var gerð í Svíþjóð 1994 sýndi fram á 

að kostnaður við að meðhöndla síðkomna fylgikvilla sykursýki var þrefalt hærri en kostnaður 

við að stjórna sjúkdómnum[22]. Árlegur kostnaður við sykursýki 2 eingöngu var metin á 29 

milljarða evra í Belgíu, Frakklandi, Þýskalandi, Italíu, Hollandi, Spáni, Svíþjóð og Bretlandi. 

Kostnaður fyrir hvern sjúkling var metinn á 2834 evrur[23]. Niðurstaðan virðist vera sú að til 

lengdar kostar minna að greina fólk fyrr og meðhöndla markvisst heldur en að takast á við 

vandamálið of seint. 
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Afhverju að fylgjast með blóðsykri? 

 

Blóðsykur er mældur annaðhvort í 

 mg/dl í Bandaríkjunum, Japan, Frakklandi o.fl. eða 

 mmol/l eins og gert er á Íslandi. Hægt er að fá upphæðina í mmol/l með því að deila 

upphæðinni í mg/dl með 18. 

Léleg blóðsykurstjórnun til langs tíma ásamt litlu eftirliti leiðir til þess að fylgikvillar koma 

fyrr fram og ágerast hraðar. Því er mikilvægt að hafa góða blóðsykurstjórnun og lifa 

heilbrigðu líferni til þess að seinka eða koma í veg fyrir síðbúna fylgikvilla.  

Minna er vitað um áhrif lélegar blóðsykurstjórnunar til skamms tíma. Niðurstöður úr 

erlendum rannsóknum benda til þess að of hár blóðsykur fyrir og í innlögn er algengt 

vandamál og er mikilvægur forspársþáttur fyrir lélega svörun við læknismeðferð sem og 

lengri dvöl á spítala fyrir bæði einstaklinga með og án sykursýki. Sjúklingar nýgreindir með 

hyperglycemiu vöru með marktækt hærri dánartíðni miðað við fólk með þekkta sögu um 

sykursýki og fólk með normoglycemiu[24]. Erlendar gjörgæslurannsóknir benda einnig til 

þess að það sé ávinningur fyrir gjörgæslasjúklinga að vera undir 8 í blóðsykri. Dánartíðni 

minnkaði marktækt fyrir þá sem voru undir 8 og fór hægt vaxandi hjá fólki sem mældist 8,1 

og ofar[25].Markviss insúlínmeðferð sem miðar að því að lækka blóðsykur niður í eðlileg 

gildi hefur einnig í för með sér aukna hættu á hypoglycemiu og sumar rannsóknir hafa bent til 

þess að þessi meðferð sé ekki alltaf gagnleg.[26, 27] 

Lítið er vitað um hvernig blóðsykurstjórnun á Íslandi en er þau gögn sem eru til benda til þess 

að hún sé svipuð og á öðrum Norðurlöndum miðað við algengi fylgikvilla[28]. 

Hver eru tengsl hyperglycemiu og verri horfum sjúklinga á spítala? 

Tengsl hárra blóðsykurgilda og lakari virkni ónæmiskerfisins hefur lengi verið þekkt. Umfang 

vandamálsins er þó enn nokkuð óljós[29]. Að lækka blóðsykurgildi hefur jákvæð áhrif á 

virkni átfruma, meðal annars hæfni þeirra til að komast á sýkingarstað og hæfni þeirra til að 

útrýma sýkingarvöldum[30]. Þegar verið er að eiga við erfiðar sýkingar á sjúkrahúsum gæti 

því verið gagnlegt að leiðrétta blóðsykurgildi sjúklinga ef þau eru há.  

Aðrar rannsóknir hafa einnig bent til þess að hár blóðsykur gæti orsakað blóðstorkuhneigð 

með því að hafa áhrif á þætti sem viðhalda jafnvægi í heilbrigðum einstaklingum[31]. Einnig 
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hefur verið sýnt fram á aukna virkni blóðflagna í sykursýkisjúklingum[32]. Vanstarfsemi 

æðaþels kemur einnig fram í sjúklingum með blóðsykurgildi sem sjást oft á sjúkrahúsum(7,9-

16,7mmol/l)[33]. Hyperglycemia hefur mikil áhrif á jafnvægi líkamans og er það sem nefnt 

var hér að ofan aðeins nasaþefur af vandamálum sem fylgja í kjölfarið. Þessi vandamál geta 

leitt til lengri innlagnar, hærri dánartíðni og sjúkleika hjá sjúklingum sem hafa of háan 

blóðsykur. 

 

Markmið rannsóknar 

Ljóst er að sykursýki er alvarlegur sjúkdómur sem hefur í för með sér alvarlega fylgikvilla ef 

markvissri meðferð er ekki beitt. Léleg blóðsykurstjórnun til langs tíma veldur miklum 

fylgikvillum en minna er vitað um afleiðingar lélegar blóðsykurstjórnunar til skamms tíma en 

margt bendir til þess að það sé afar mikilvægt að hafa góða blóðsykurstjórnun hjá 

inniliggjandi sjúklingum þó að um skammvinn veikindi sé að ræða líkt og erlendar rannsóknir 

hafa bent til. 

Tilgangur þessarar rannsóknar er þess vegna að 

- að athuga umfang sykursýki og blóðsykurstjórnun sem aðal- eða aukavandamál 

inniliggjandi sjúklinga á Landspítala 

- að skoða hvar þessir sjúklingar lágu og hlutfall innlagna hópsins miðað við allar 

innlagnir á tímabilinu 

- að athuga hvort það tókst að lækka blóðsykur niður að settum mörkum 
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Efniviður og aðferðir 

Rannsóknarþýði 

Rannsóknin tók til allra innlagna á Landspítala á 6 mánaða tímabili sem stóð frá 1. janúar til 

30. júní.  Til þess að kanna umfang sykursýki sem og blóðsykurstjórnunar var með aðstoð 

tölvudeildar Landspítalans rannsóknarþýðið valið sem allir þeir sem í rannsóknarkerfi 

Landspítala höfðu blóðsykur yfir 8,0mmol/l á fyrst tveimur sólarhringum innlagnar eða höfðu 

þegar þekkta sykursýki, E10(sykursýki 1) eða E11(sykursýki 2). Við skoðun á sjúkraskrám til 

úrvinnslu kom í ljós að þó nokkur fjöldi einstaklinga í hyperglycemiu hópnum voru í raun 

með sykursýki. Valdir voru af handahófi 20 einstaklingar í hyperglycemiu hópnum og þeir 

skoðaðir með tilliti til þess hvort þeir höfðu sykursýki eður ei. Af þessum 20 einstaklingum 

höfðu 9 sykursýki og því ljóst að þörf væri á því að skoða alla í hyperglycemiu hópnum og 

færa þá yfir í réttan hóp. Skráð var í gagnagrunn: kyn, aldur, innlagnarástæða, lengd innlagnar 

og blóðsykurgildi(bæði gildi úr rannsóknarkerfi og handmælum á deildum) hvers sólarhrings 

fyrstu sjö daga innlagnar. Meðaltal var tekið af öllum blóðsykurmælingum hvers sólarhrings 

og þeim raðað eftir gildi í bilin <8, 8-10 og >10. Þessi gildi voru svo notuð 

tölfræðiútreikninga. 

Við upphaf rannsóknar var óljóst hvert umfang vinnunnar yrði þar sem engar fyrri rannsóknir 

eru til um þetta vandamál hér á landi. Það var því óljóst hvort næðist að fara yfir öll gögn á 6 

mánaða tímabili þar sem kanna þurfti áreiðanleika skráningargagna samanber hér að ofan. 

Síðan varð ljóst þegar leið á verkefnið að mögulegt væri að auka stærð úrtaks með því að bæta 

við mánuðunum apríl, maí og júni og þannig miða við 6 mánaða tímabil. 

Tölfræði 

Notast var við tölfræðiforritið Statistica við tölfræðilega úrvinnslu. Samanburður milli daga 

var skoðað með sign test, þar sem tvær háðar breytur voru skoðaðar í hvert sinn. Til þess að 

bera saman allar breyturnar í einu var notuð non-parametrísk útgáfa af ANOVA prófinu sem 

kallast Friedman ANOVA. Það má færa rök fyrir því að það ætti að nota parametrísk próf 

vegna þess að fjöldi einstaklinga í rannsóknarhópnum var nægilega stór(n>100) en það þarf 

að hafa í huga að fyrir hvern sólarhring sem leið lækkaði fjöldi gilda þar sem fólk lá mislengi 

inni, stysta innlögnin var tæplega einn dagur en lengsta tæplega heilt ár. Á síðustu 

sólarhringnum í hyperglycemiu hópnum fór fjöldi mælinga undir 100 og því var ákveðið að 

nota non-parametrísk próf. Lýsandi tölfræðiúrvinnsla var unnin í Excel. 
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Niðurstöður 

 

Heildarinnlagnir á Lyf- og skurðlækningasviði á tímabilinu 1. janúar – 31. mars 2012 voru 

2614 manns á lyflækningasviði og 2030 manns á skurðlækningasviði sem gera 4569 manns 

samtals. Einstaklingar með sykursýki 1, sykursýki 2 eða blóðsykur ≥8 voru 263 og var 

skipting milli hópa nokkuð jöfn. Eftir leiðréttingu voru 179 manns í SS hópnum og 84 í 

hyperglycemiu hópnum.  

Í apríl-júní hópnum bættust við 228 manns í sykursýkihópinn og 91 manns í hyperglycemiu 

hópinn eftir leiðréttingu líkt og í fyrra hópnum. Á seinna tímabilinu voru heildarinnlagnir á 

lyflækningasvið 2478 og á skurðlækningasvið 1740 sem gera 4218 samtals. Samtals innlagnir 

á lyf- og skurðlækningasviði á þessu 6 mánaða tímabili voru 5092 manns á lyflækningasviði 

og 3770 á skurðlækningasviði sem gera 8862 samtals. 

Deildir sem tilheyra lyflækningasviði(ásamt barnasviði og geðsviði) eru: Almennar 

lyflækningar, barnalækningar, blóðlækningar, endurhæfingarlækningar, geðlækningar, 

gigtarlækningar, hjartalyflækningar, húðlækningar, líknarmeðferð, lungnalækningar, 

lyflækningar krabbameina, meðganga og fæðing, meltingarlækningar, nýrnalækningar, 

smitsjúkdómalækningar, taugalækningar og öldrunarlækningar. Samtals innlagnir á þessar 

deildir voru 334 fyrir sykursjúka og 110 fyrir hyperglycemiuhópinn. Þetta eru 444 sjúklingar 

samtals eða 76% af hópnum. 

Einstaklingar á barnadeild voru 16 sem gera 2,7% af hópnum sem telst til lyflækningadeildar. 

Skipting milli hópa var jöfn og voru 8 börn í sykursýkihóp og 8 börn í hyperglycemiuhóp 

Deildir sem tilheyra skurðlækningasviði eru almennar skurðlækningar, 

bæklunarskurðlækningar, heila- og taugaskurðlækningar, hjarta- og lungnaskurðlækningar, 

þvagfæraskurðlækningar og æðaskurðlækningar. Samtals innlagnir á þessar deildir voru 73 

fyrir sykursjúka og 65 fyrir hyperglycemiuhópinn. Þetta eru samtals 138 einstaklingar sem 

gera 24% af hópnum. 

Það má sjá út frá þessum tölum að stórt hlutfall sykursjúkra lágu á lyflækningasviði en hjá 

hyperglycemiuhópnum var skipting milli lyflæknissviðs og skurðalækningasviðs nokkuð 

jafnari.  
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Kynskipting 

 

 

Hlutföllinn milli kvenna og karla eru nokkuð jöfn milli hópanna. Karlar eru um 60% af 

heildarfjölda í hópunum. Mikill munur er á nýgengni og algengni sykursýki 2 kvenna og karla 

í heiminum en í norðurlöndum virðist sykursýki 2 vera algengari í körlum[34, 35] og 

skiptingin í rannsóknarþýðinu nokkurn veginn í samræmi við það. Í sykursýki 1 er skiptingin 

ekki jafn augljós. Það mætti áætla út frá því að sjálfsónæmissjúkdómar eru algengari í konum 

að sykursýki 1 væri þá líka algengari í konum en sú er ekki raunin. Hlutfallið milli kvenna og 

karla með sykursýki 1 er nokkuð jöfn og er sum staðar algengari í körlum[36-38] 
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Aldur úrtaksins 

 

 

 

Í sykursýkihópnum eru flestir á bilinu 61-90 ára en 51-80 ára í hyperglycemiu hópnum. 

Miðgildi aldurs í sykursýkihópnum er 70 en 64 í hyperglycemiu hópnum og var munurinn 

marktækur(p = 0,02). Einnig var marktækur munur(p = 0,002) í lengd innlagnar milli þessara 

tveggja hópa. Miðgildi lengd innlagnar var 14 dagar í hyperglycemiuhópnum en 7 dagar hjá 

sykursýkihópnum 
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Ástæður innlagnar 

 

Eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að athuga hvort algengt væri að fólk væri að leggjast 

inn vegna lélegar blóðsykurstjórnunar/meðferðar og þá hvort algengt væri að fólk væri að 

leggjast inn vegna hyperglycemiu, hypoglycemiu, diabetic ketoacidosis eða hyperosmolar 

hyperglycemic state.  Tíu algengustu innlagnarástæður voru 

 Hjartavandamál – 125 manns – 21,5% af rannsóknarþýði 

 Slappleiki – 60 manns – 10,3% af rannsóknarþýði 

 Sýking – 41 manns – 7% af rannsóknarþýði 

 Lungnavandamál – 37 manns – 6,4% af rannsóknarþýði 

 Krabbamein – 36 manns – 6,2% af rannsóknarþýði 

 DKA, HHS, hyperglycemia eða hypoglycemia – 31 manns – 7,6% af sykursýkihóp 

 Beinbrot – 26 manns – 4,5% af rannsóknarþýði 

 Verkir – 21 manns – 3,6% af rannsóknarþýði 

 Heilablóðfall – 19 manns – 3,3% af rannsóknarþýði 

 Kviðverkir – 16 manns – 2,5% af rannsóknarþýði 

Þetta eru samtals 412 manns sem er rúmlega 70% af öllum í rannsóknarhópnum. Allir sem 

lögðust inn vegna DKA, HSS, hyperglycemiu eða hypoglycemiu voru í sykursýkihópnum og 

því ljóst að 7,6% þeirra sem lögðust inn í sykursýkihópnum lögðust inn vegna vandamála við 

blóðsykurstjórnun. 
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Blóðsykurfall? 

Á fyrstu 7 dögum innlagnar urðu 14% sjúklinga í sykursýkihópnum fyrir blóðsykurfalli en 

4,6% í hyperglycemiu hópnum. Blóðsykurfall er langoftast vegna þess að sjúklingum er gefið 

of mikið insúlín þegar þeir mælast háir. Blóðsykurfall var skilgreint sem blóðsykurmæling 

upp á 3.9mmol/l eða minna. Reiknaðar voru út líkur á því(OR) fyrir einstakling í 

sykursýkihópnum að lenda í blóðsykurfalli miðað við einstakling í hyperglycemiu og reyndist 

það vera 3,4(95% CI = 1,58 – 7,28). Öryggisbilið er stórt og er það vegna lítils fjölda 

einstaklinga í hópnum. Þetta líkindahlutfall skal einnig taka með fyrirvara. Ekki var skoðað 

hvers konar meðferð hver einstaklingur fékk til þess að ná sínum blóðsykri í réttan farveg eða 

hvort þau fengu einhverja meðferð yfirhöfuð. Einstaklingur í sykursýkihópnum er líklega 

líklegri til þess að fá insúlínmeðferð og þá um leið líklegri til þess að fá blóðsykurfall. 

 

Blóðsykurfall 

Tafla 2.  Sykursýki Hyperglycemia 

Nei 350 167 

já 57 8 

 

Nægilegur fjöldi mælinga? 

 

Þegar það er verið að fylgjast með blóðsykri er hann oftast mældur 4 sinnum á sólarhring: Á 

morgnanna, eftir hádegi, fyrir kvöldmat og svo að lokum fyrir svefn. Í þessari rannsókn var 

miðað við að minnsta kosti eina mælingu hvern sólarhring. Í sykursýkihópnum var blóðsykur 

almennt mældur oftar en hjá hyperglycemiu hópnum, allt að 10 sinnum á dag eða oftar. Í 

hyperglycemiu hópnum var mælingarnar flesta daga ein og var hún aldrei færð inn í 

„Lífsmörk og mælingar“ heldur þurfti að fara í rannóknarkerfið og skoða niðurstöður úr 

blóðprufum. Blóðsykurgildi sem fengust fyrir hyperglycemiuhópnum voru því oftar 

nákvæmari en mælingar sykursjúkra sem eru fengnar með fingurmælingum.. Í 

sykursýkihópnum var í rúmlega 22% tilfella ekki nægilegur fjöldi mælinga og í 

hyperglycemiu hópnum var í rúmlega 29% tilvika ekki nægilegur fjöldi mælinga. 
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Hvar lágu einstaklingar með sykursýki? 

 

 

 

 

Þetta endurspeglar nokkuð vel fylgikvilla sykursýki. Flestir liggja inn á hjartalyflækningadeild 

en svo einnig töluverður fjöldi á lungnalækningum, nýrnalækningum, taugalækningum, 

almennum lyflækningum og öldunarlækningum. 
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Hvar lágu einstaklingar með hyperglycemiu? 

 

 

 

Hér má sjá að dreifingin er nokkuð jafnari á milli deilda miðað við sykursýkihópinn. 
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Hvað tekur langan tíma að ná blóðsykurgildum niður að settum markmiðum? 

 

Dagur 1 

Heildarfjöldi mælinga á degi 1 voru 384 fyrir sykursjúka og 170 fyrir Hyperglycemiu 

Sykursýki 

Bil <8 8-10 >10 

Fjöldi 94 80 210 

Hlutfall af heild 24,5% 20,8% 54,7% 

Miðgildi 10,5 

Meðaltal 11,56 

Hæsta gildi 30,6 

Lægsta gildi 2,9 

Hyperglycemia 

Bil <8 8-10 ≥10 

Fjöldi 80 55 35 

Hlutfall af heild 47,1% 32,4% 20,5% 

Miðgildi 8 

Meðaltal 8,4 

Hæsta gildi 25 

Lægsta gildi 3,3 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 3. Einingar eru mmol/l 
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Dagur 2 

Heildarfjöldi mælinga á degi 2 voru 369 fyrir sykursjúka og 148 fyrir Hyperglycemiu 

Sykursýki 

Bil <8 8-10 ≥10 

Fjöldi 96 97 176 

Hlutfall af heild 26% 26,3% 47,7% 

Miðgildi 9,7 

Meðaltal 10,61 

Hæsta gildi 25,1 

Lægsta gildi 3,6 

Hyperglycemia 

Bil <8 8-10 ≥10 

Fjöldi 63 60 25 

Hlutfall af heild 42,6% 40,5% 16,9% 

Miðgildi 8,15 

Meðaltal 8,2 

Hæsta gildi 15,7 

Lægsta gildi 4,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 4. Einingar eru mmol/l 
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Dagur 3 

Heildarfjöldi mælinga á degi 3 voru 344 fyrir sykursjúka og 125 fyrir Hyperglycemiu 

Sykursýki 

Bil <8 8-10 ≥10 

Fjöldi 93 103 148 

Hlutfall af heild 27% 30% 43% 

Miðgildi 9,5 

Meðaltal 10,23 

Hæsta gildi 22,7 

Lægsta gildi 4,4 

Hyperglycemia 

Bil <8 8-10 ≥10 

Fjöldi 71 41 13 

Hlutfall af heild 56,8% 32,8% 10,4% 

Miðgildi 7,1 

Meðaltal 7,6 

Hæsta gildi 19,2 

Lægsta gildi 4,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 5. Einingar eru mmol/l 



 

22 
 

Dagur 4 

Heildarfjöldi mælinga á degi 4 voru 305 fyrir sykursjúka og 105 fyrir Hyperglycemiu 

Sykursýki 

Bil <8 8-10 ≥10 

Fjöldi 84 84 137 

Hlutfall af heild 27,5% 27,5% 45% 

Miðgildi 9,6 

Meðaltal 10,25 

Hæsta gildi 31,1 

Lægsta gildi 2,8 

Hyperglycemia 

Bil <8 8-10 ≥10 

Fjöldi 72 24 9 

Hlutfall af heild 68,6% 22,9% 8,5% 

Miðgildi 6,7 

Meðaltal 7,2 

Hæsta gildi 17,5 

Lægsta gildi 2,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 6. Einingar eru mmol/l 
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Dagur 5 

Heildarfjöldi mælinga á degi 5 voru 270 fyrir sykursjúka og 87 fyrir Hyperglycemiu 

Sykursýki 

Bil <8 8-10 ≥10 

Fjöldi 82 82 106 

Hlutfall af heild 32% 32% 36% 

Miðgildi 9,25 

Meðaltal 9,73 

Hæsta gildi 22,5 

Lægsta gildi 1,6 

Hyperglycemia 

Bil <8 8-10 ≥10 

Fjöldi 54 25 8 

Hlutfall af heild 62,1% 28,7% 9,2% 

Miðgildi 7,4 

Meðaltal 7,5 

Hæsta gildi 16,6 

Lægsta gildi 3,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 7. Einingar eru mmol/l 
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Dagur 6 

Heildarfjöldi mælinga á degi 6 voru 228 fyrir sykursjúka og 67 fyrir Hyperglycemiu 

Sykursýki 

Bil <8 8-10 ≥10 

Fjöldi 76 68 84 

Hlutfall af heild 33,3% 30% 36,7% 

Miðgildi 8,9 

Meðaltal 9,52 

Hæsta gildi 20,5 

Lægsta gildi 5,1 

Hyperglycemia 

Bil <8 8-10 ≥10 

Fjöldi 44 16 7 

Hlutfall af heild 65,7% 23,9% 10,4% 

Miðgildi 6,9 

Meðaltal 7,3 

Hæsta gildi 14,2 

Lægsta gildi 4,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 8. Einingar eru mmol/l 
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Dagur 7 

Heildarfjöldi mælinga á degi 7 voru 202 fyrir sykursýki og 59 fyrir Hyperglycemiu 

Sykursýki 

Bil <8 8-10 ≥10 

Fjöldi 68 62 72 

Hlutfall af heild 33,7% 30,7% 35,6% 

Miðgildi 8,5 

Meðaltal 9,48 

Hæsta gildi 29,4 

Lægsta gildi 4,3 

Hyperglycemia 

Bil <8 8-10 ≥10 

Fjöldi 41 11 7 

Hlutfall af heild 69,5% 18,6% 11,9% 

Miðgildi 6,7 

Meðaltal 7,3 

Hæsta gildi 16,5 

Lægsta gildi 4,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 9. Einingar eru mmol/l 
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Samanburður milli daga 

 

Tafla 10. Samanburður milli daga 

Sykursýki. Einingar eru mmol/l 

Mælingar sykursjúkra 

 Fjöldi 

mælinga 

Miðgildi meðaltal % ≥8 % >10 Hæsta 

gildi 

Lægsta 

gildi 

P - gildi 

Dagur 

1 

384 10,5 11,56 75,5% 54,7% 30,6 2,9 n/a 

Dagur 

2 

369 9,7 10,61 74% 47,7% 25,1 3,6 <0,000001 

Dagur 

3 

344 9,5 10,23 73% 43% 22,7 4,4 0,0037 

Dagur 

4 

305 9,6 10,25 72,5% 45% 31,1 2,8 0,274 

Dagur 

5 

270 9,25 9,73 68% 36% 22,5 1,6 0,00042 

Dagur 

6 

228 8,9 9,52 66,7% 36,7% 20,5 5,1 0,00854 

Dagur 

7 

202 8,5 9,48 66,3% 35,6% 29,4 4,3 0,327 

 

 

 

Tafla 11. Samanburður milli daga 

Hyperglycemia. Einingar eru mmol/l 

Mælingar hyperglycemiu hópsins 

 Fjöldi 

mælinga 

Miðgildi meðaltal % ≥8 % >10 Hæsta 

gildi 

Lægsta 

gildi 

P - 

gildi 

Dagur 

1 

170 8 8,4 52,9% 20,5% 25 3,3 n/a 

Dagur 

2 

148 8,15 8,2 57,4% 16,9% 15,7 4,2 0,934 

Dagur 

3 

125 7,1 7,58 43,2% 10,4% 19,2 4,2 0,0042 

Dagur 

4 

105 6,7 7,20 31,1% 8,5% 17,5 2,1 0,022 

Dagur 

5 

87 7,4 7,47 37,9% 9,2% 16,9 3,9 0,385 

Dagur 

6 

67 6,9 7,33 34,3% 10,4% 14,2 4,2 0,374 

Dagur 

7 

59 6,7 7,33 30,5% 11,9% 16,5 4,1 0,895 
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Blóðsykurmælingar sykursjúkra
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Graf 7. Box plot – 

Samanburður daga hjá 

sykursjúkum. Einingar 

eru mmol/l á Y-ás 
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Blóðsykurmælingar hyperglycemiuhópsins
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Þegar athugað var hvort það var marktæk lækkun var borið saman við daginn á undan. Að því 

sögðu má sjá að það var marktæk lækkun í fjögur skipti hjá sykursýkihópnum en tvö skipti 

hjá hyperglycemiuhópnum. Einnig má sjá að miðgildið og hlutfall þeirra sem mældist átta eða 

hærri lækkaði fyrir hvern dag hjá sykursýkihópnum en lækkunin var þó ekki mikil. Hjá 

hyperglycemiuhópnum er ekki alltaf lækkun milli daga. Miðgildið og hlutfall þeirra sem 

mælast 8 eða hærri lækkar og hækkar nokkurn veginn til skiptis. Á box-plotinu hjá 

sykursýkihópnum má sjá ákveðið trend í átt að lækkun sem og að boxið sem lýsir 50% 

hópsins er að þrengjast, það er að segja að bilið sem helmingur 50% af hópnum mælist í er að 

þrengjast. Þetta er óljósara í box-plotinu hjá hyperglycemiuhópnum og sést að það er lækkun 

og þrenging til skiptis. 

Til þess að bera saman alla dagana í einu var notað Friedman ANOVA til þess að bera saman 

öll gildin í hverjum hóp fyrir sig í einu. Lækkunin var marktæk á heildina litið hjá 

Graf 8. Samanburður 

daga hjá 

hyperglycemiuhóp. 

Einingar eru mmol/l á Y-

ás 
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sykursýkihópnum(p<0.0001) en ekki hjá hyperglycemiuhópnum(p = 0,391). 

Hyperglycemiuhópurinn samanstóð af færri einstaklingum en sykursýkihópurinn og fjöldi 

mælinga í þeim hóp þess vegna töluvert minni. Tölfræðilegt afl hjá hyperglycemiuhópnum er 

þess vegna minna. 

Athugavert var að svo mikill fjöldi einstaklinga í hyperglycemiu hópnum voru í raun með 

sykursýki. Ástæður fyrir þessu geta verið nokkrar, til dæmis getur verið að fólk var greint með 

sykursýki seinna í legunni en við yfirferð kom í ljós að margir voru með margra ára sögu um 

sykursýki. Líklegasta ástæðan er þess vegna sú að fólk var ekki skráð með sykursýki þegar 

það lagðist inn og þess vegna fann tölvan ekki þessa einstaklinga þegar greiningarskilmerkin 

E10 og E11 voru notuð en fann þau svo þegar blóðsykur ≥8 var notað. Spurningin er þá: Hvar 

eru einstaklingar sem lágu inni á tímabilinu sem var skoðað, eru með sykursýki sem var ekki 

skráð í innlögn og blóðsykur <8? 
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Sykursjúkir á lyflækningasviði 

Sykursjúkir á lyflækningasviði voru samtals 333 og að neðan má sjá niðurstöður þeirra. 

Tafla 12. Sykursjúkir á lyflækningasviði. 

Einingar eru mmol/l 

Blóðsykurmælingar sykursjúkra - lyflækningasvið 

 Fjöldi 

mælinga 

Miðgildi meðaltal % ≥8 Hæsta 

gildi 

Lægsta 

gildi 

P - gildi 

Dagur 1 317 10,5 11,7 75,4% 30,6 2,9 n/a 

Dagur 2 306 9,55 10,5 73,2% 25 3,6 <0,00001 

Dagur 3 288 9,6 10,2 72% 22,3 4,4 0,0243 

Dagur 4 257 9,5 10,3 71,6% 31,1 2,8 0,150 

Dagur 5 225 9,1 9,7 67,6% 22,5 1,6 0,0066 

Dagur 6 189 8,8 9,5 65% 20,5 5,1 0,1057 

Dagur 7 166 8,5 9,5 65% 29,4 4,3 0,6944 

 

Það var marktæk lækkun á tímabilinu fyrir sykursjúka á lyflækningadeildum(p<0,00001). 

Sykursjúkir á skurðlækningasviði 

Tafla 13. Sykursjúkir á skurðlækningasviði. 

Einingar eru mmol/l 

Blóðsykurmælingar sykursjúkra - skurðlækningasvið 

 Fjöldi 

mælinga 

Miðgildi Meðaltal % ≥8 Hæsta 

gildi 

Lægsta 

gildi 

P - gildi 

Dagur 1 68 10,7 10,9 76,5% 23,3 4 n/a 

Dagur 2 64 10,6 11 78% 25,1 5,1 0,801 

Dagur 3 57 9,4 10,3 79% 22,7 5 0,063 

Dagur 4 49 9,8 10,2 77,6% 15,9 5,1 1 

Dagur 5 46 9,7 9,3 78,2% 15 5,9 0,036 

Dagur 6 40 9,1 9,4 72,5% 15,2 5,2 0,144 

Dagur 7 37 8,6 9,4 73% 14 4,8 0,742 

 

Það var ekki marktæk lækkun á tímabilinu fyrir sykursjúka á skurðlækningasviði(p = 0,985) 
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Einstaklingar með háan blóðsykur á lyflækningasviði 

Tafla 14. Einstaklingar með háan blóðsykur á 

lyflækningasviði. Einingar eru mmol/l 

Blóðsykurmælingar hyperglycemiuhóps - skurðlækningasvið 

 Fjöldi 

mælinga 

Miðgildi Meðaltal % ≥8 Hæsta 

gildi 

Lægsta 

gildi 

P - gildi 

Dagur 1 107 8,1 8,6 53,3% 25 3,3 n/a 

Dagur 2 96 8,4 8,5 60,4% 15,7 4,2 0,406 

Dagur 3 79 7,8 8 49,5% 19,2 4,3 0,176 

Dagur 4 66 6,7 7,3 30,3% 17,5 2,1 0,033 

Dagur 5 55 7,8 7,9 45,5% 16,6 4 0,683 

Dagur 6 44 7,1 7,5 36,4% 13,6 4,2 0,211 

Dagur 7 40 6,6 7,5 30% 16,5 4,2 1 

 

Það var ekki marktæk lækkun á tímabilinu fyrir einstaklinga með háan blóðsykur á 

lyflækningasviði(p = 0,230) 

Einstaklingar með háan blóðsykur á skurðlækningasviði 

Tafla 15. Einstaklingar með háan blóðsykur á 

skurðlækningasviði. Einingar eru mmol/l 

Blóðsykurmælingar sykursjúkra - skurðlækningasvið 

 Fjöldi 

mælinga 

Miðgildi Meðaltal % ≥8 Hæsta 

gildi 

Lægsta 

gildi 

P - gildi 

Dagur 1 70 8 8,4 54,3% 22,5 4,3 n/a 

Dagur 2 58 8 7,7 51,7% 14,9 4,8 0,426 

Dagur 3 49 6,9 7 33,3% 10,7 4,2 0,010 

Dagur 4 42 6,6 6,8 31% 10,4 4,3 0,211 

Dagur 5 34 6,8 6,8 23,5% 10,3 3,9 0,486 

Dagur 6 25 6,8 6,9 28% 14,2 4,4 1 

Dagur 7 21 6,8 7 28,6% 9,4 4,1 1 

Það var ekki marktæk lækkun á tímabilinu hjá einstaklingum með háan blóðsykur á 

skurðlækningasviði(p = 0,903) 
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Umræður og ályktun 

Það er ljóst að sykursjúkir er talsverður hluti af sjúklingum sem leggjast inn á Landspítalann. 

Oftast er innlagnarástæðan önnur en sykursýki eins og kom í ljós hér. Rannsóknir hafa bent til 

þess að langtímablóðsykurgildi spái fyrir um líkur á innlögn[39, 40]. Áhugavert væri að skoða 

Hba1c gildi rannsóknarþýðisins og sjá hvort það séu einhver tengsl við lengd innlagnar en 

ekki fékkst tími til þess í þessari rannsókn. 

Aðalmarkmið í meðferð sykursjúkra sem leggjast inn er að minnka brenglun í efnaskiptum 

sem mest og koma blóðsykurgildi í réttan farveg eins fljótt og hægt er. Þessum markmiðum er 

oft erfitt að ná vegna ýmissa ástæðna. Stress sem sjúklingar verða fyrir vegna veikinda 

hækkar blóðsykur. Matarvenjur sjúklinga sjúklinga breytist mikið við dvöl þeirra á sjúkrahúsi 

og leiðir það oftast til lækkun á blóðsykri, sérstaklega þegar sjúklingar þurfa að fasta fyrir 

inngrip svo sem aðgerðir og speglanir. Mikilvægt er að setja ekki alla sjúklinga í sama flokk 

og einblína að ná öllum niður í viðmiðunargildi. Eins og var greint frá fyrr í þessari ritgerð 

hafa rannsóknir sýnt fram á það ströng og markviss insúlínmeðferð gagnast líklega 

sjúklingum sem stríða við bráð veikindi eins og til dæmis hjartáföll[26, 41, 42] en það er 

aðeins óljósara með sjúklinga sem liggja á almennum deildum hvort betra sé að beita 

markvissri insúlínmeðferð eða meðferð sem er ekki jafn áköf[24, 43, 44].  

Þegar talað er um góða blóðsykurstjórnun er ekki einungis átt við það að það tókst að ná 

sjúklingum niður að settum mörkum þó að það sé vissulega mikilvægur þáttur. Mikilvægt er 

að meta hvern einstakling fyrir sig eins og nefnt hér að ofan og fylgjast vel með blóðsykri og 

leggja sérstaka áherslu á að forðast blóðsykurfall. Meðferðin má alls ekki verða verri en 

sjúkdómurinn sjálfur. Góð meðferð lækkar blóðsykur eins hratt og mögulegt er á sama tíma 

sem áhætta á blóðsykurfalli er í algjöru lágmarki. 

Í þessari rannsókn skilgreindum blóðsykurgildi ≤8mmol/l sem ásættanlegt. Þetta var gert 

vegna rannsókna sem sýna fram á að við þetta gildi eru horfur og dánartíðni og svipuð og hjá 

sjúklingum innan viðmiðunarmarka en áhætta á blóðsykurfalli í lágmarki[24]. Aðrar 

rannsóknir hafa einnig bent til þess að ávinningur sé fyrir sjúklinga sem leggjast inn vegna 

hjartaáfalls að vera innan viðmiðunarmarka svo lengi sem þau fara ekki í blóðsykurfall, ef það 

gerist er meðferðin lítið gagnleg[45]. Bandarísku sykursýkisamtökin mæla með því að að fyrir 

flesta bráðveika sjúklinga eru æskileg mörk  7,8-10mmol/l og ≤7,8 fyrir sjúklinga sem eru 

ekki bráðveikir. Á sama tíma mæla þau með því að enginn fari lægra en 5-5,6mmol/l ef ske 

kynni að blóðsykur lækkar meira en áætlað var. 
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Þessi rannsókn sýnir að blóðsykurstjórnun á legudeildum Landspítalans mætti vera betri og 

aukin þátttaka starfsmanna spítala í skráningu gagna gæti leitt til betri meðferðar inniliggjandi 

einstaklinga með háan blóðsykur[46]. Það var marktæk lækkun í blóðsykurmælingum 

sykursjúkra á tímabilinu en ekki fyrir fólk í hyperglycemiuhópnum. Lækkunin hefur þó lítið 

klínískt gildi vegna þess að hún er ekki nógu mikil og kemur of seint. Rannsóknir sem hafa 

verið gerðar í þessum málefnum benda til þess að ávinningur felst í því að lækka blóðsykurinn 

niður fyrir 8-10mmol/l og að lækkunin skuli eiga sér stað fljótt eftir innlögn[25, 42]. Of hátt 

hlutfall sjúklinga mældust ≥8 á þessu sjö daga tímabili og þá sérstaklega hjá 

sykursýkihópnum. Í erlendum íhlutunarrannsóknum sem vísað hefur verið í oft[24, 25, 45] í 

þessari ritgerð var sjúklingum skipt í hópa eftir því hvers konar meðferð þau fengu við sínu 

blóðsykurvandamáli og á sama tíma hvert blóðsykurtakmark þeirra var. Ágætlega tókst að ná 

fólkinu í sín settu blóðsykurgildistakmörk og því ekki fráleitt að mögulegt sé að lækka hlutfall 

þeirra sem mældust of háir verulega ef markvissri meðferð er beitt. 

Einnig skal hafa í huga að ákveðinn galli felst í því að að nota meðaltal til tölfræðilegra 

útreikninga. Sem dæmi má nefna að einstaklingur sem mælist með blóðsykurgildi 2mmol/l og 

10mmol/l sem eru annars vegar mjög lágt og hins vegar frekar hátt myndi fá meðaltalið 

6mmol/l sem er innan viðmiðunarmarka fyrir það sem telst eðlilegur blóðsykur. Rökin fyrir 

því að meðaltölin gefa grófa nálgun á því hvernig blóðsykurinn var á þessu 7 daga tímabili 

eru að í fyrsta lagi var oftast fylgst grannt með blóðsykri sykursjúkra og mælingar á hverjum 

degi margar og því meðaltal ágæt nálgun. Í öðru lagi voru mælingar hyperglycemiuhópsins 

oftast ein hvern dag og því er sú tala notuð til tölfræðilegra útreikninga.  

Nýgreind börn með sykursýki 1 skekkja niðurstöður eitthvað en vegna þess hve þau voru lítill 

hluti af hópnum er þetta ekki afgerandi.. Þegar börn leggjast inn vegna gruns um sykursýki 

eru blóðsykurgildi þeirra oft 25mmol/l eða hærri. Svarið við því er ekki að gefa þeim mikið af 

insúlíni og koma þeim strax aftur í viðmiðunarmörk. Frekar á að gera þetta hægt og rólega og 

auka insúlínskammta smám saman hvern dag. Það er því ljóst að þessir sjúklingar voru líklega 

með mjög háar blóðsykurmælingar alla 7 dagana.  

Þýðið var á öllum aldri og var yngsti þátttakandinn nýfætt stúlkubarn en sá elsti 103 ára. 

Einnig var ekki skoðað sérstaklega hvernig blóðsykurstjórnun var háttað hjá fólki með 

sykursýki 1 miðað við sykursýki 2 né skoðað hver var með hvaða sjúkdóm. Það er ekki 

raunhæft að ætlast til þess að allir mælist undir 8 á öðrum degi innlagnar og því mikilvægt að 
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taka tillit til þess að sjúkdómur hvers og eins er miserfiður sem og meðferð sem hver 

einstaklingur þarf getur verið mjög mismunandi. 

Einnig virðast hóparnir vera mismunandi varðandi veikindi sín. Hyperglycemiuhópurinn var 

marktækt yngri og lá inni í marktækt lengri tíma en sykursýkihópurinn og út frá þeim 

niðurstöðum má álykta að hlutfallslega fleiri í hyperglycemiuhópnum lágu inni vegna bráðra 

veikinda. Sú staðreynd að hlutfallslega lágu fleiri í hyperglycemiuhópnum á 

skurðlækningasviði styður einnig þá ályktun.Það er einnig áhugavert að árangur virðist 

svipaður á skurðlækningasviði og lyflækningasviði hjá hyperglycemiuhópnum samanber tafla 

14 og 15. Það skal þó tekið fram vegna meðal annars manneklu og fækkun á rúmum á 

landspítala leggjast sjúklingar ekkert endilega á þá deild sem þær ættu að leggjast inn á 

samkvæmt sínum vandamálum. 

Markmið þessarar rannsóknar í upphafi má sjá í myndinni á næstu blaðsíðu 
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Mynd 1. Markmið rannsóknar í upphafi 
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Eins og sést er mörgum spurningum ósvarað. Það þarf að skoða betur hvort 

blóðsykurhækkunin hafi verið vandamál til lengri tíma áður en fólk lagðist inn á spítala. Hægt 

er að skoða Hba1c gildi þeirra sem og leggja fyrir spurningalista um hvar eftirlit er og hversu 

sáttur viðkomandi einstaklingur er með eftirlit. Einnig væri áhugavert að skoða hvernig 

eftirliti er háttað eftir útskrift er.  

Brýnasta verkefnið er hins vegar að gera framsýna íhlutunarrannsókn á deildum landspítalans. 

Hana væri hægt að framkvæma þannig að finna alla sem leggjast inn og hafa háan 

blóðsykur/sykursýki og skipta fólki í hópa þar sem mismunandi blóðsykursgildimarkmið eru 

sett. Þegar búið er að skoða nægilegan fjöldan einstaklinga og flokka þá niður í bil er hægt að 

bera saman lengd innlagnar, dánartíðni, blóðsykurfall og fylgikvilla og svo framvegis. 

 

Þakkir 

Ég vil þakka Rafni Benediktssyni leiðbeinandanum fyrir frábæra handleiðslu og framlag hans 

til verkefnisins. Einnig vil ég þakka Ingibjörgu Richter hjá tölvudeild landspítalans. 
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