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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna viðhorf íslenskra lækna til miðlægs 

lyfjagagnagrunns; einnig að fjalla almennt um miðlægan lyfjagagnagrunn í íslensku 

heilbrigðiskerfi, hvernig hann hefur þróast og hvaða áhrif það hefur að koma á slíkum 

gagnagrunni. Fjallað verður um ávinning þess að koma á miðlægum lyfjagagnagrunni og 

þau jákvæðu áhrif sem það hefur auk þess sem farið verður yfir vankanta gagnagrunnsins. 

Ávinningur þess að vera með miðlægan lyfjagagnagrunn eru þættir eins og aukið öryggi, 

aukið eftirlit, mögulega minni fjöllyfjanotkun, minni tilkostnaður vegna lyfja, mögulegur 

sparnaður innan heilbrigðiskerfisins og grunnur sem byggir á rafrænum færslum. Helsti 

galli gagnagrunnsins er verndun persónugreinanlegra upplýsinga. Í ritgerðinni er gerð 

grein fyrir eftirlitshlutverki ríkisins með tilliti til lyfjanotkunar landsmanna en eftirlitið fer 

að mestu fram í gegnum Embætti landlæknis, Lyfjastofnun, Tryggingastofnun og Sjúkra-

tryggingar Íslands. Gerð verður grein fyrir eftirlitshlutverki ofangreindra stofnana. Lög 

um persónuvernd hafa einnig áhrif á miðlægan lyfjagagnagrunn og hvernig hann er 

notaður. Höfundur ritgerðarinnar framkvæmdi viðhorfskönnun meðal lækna þar sem 

viðhorf þeirra til miðlægs lyfjagagnagrunns var kannað. Svörunin í könnuninni var góð; 

430 læknar svöruðu könnuninni en hún var send til 1.088 lækna. Meginniðurstaðan úr 

könnuninni var sú að 82% lækna voru mjög sammála því að gagnagrunnurinn yrði settur 

á fót og 14% frekar sammála. Einnig mátti sjá að þeir læknar sem hafa starfað í fimm ár 

eða minna voru mjög hlynntir gagnagrunninum eða 92%. Af þeim sem starfað höfðu sem 

læknar í 15-25 ár og 25-35 ár voru 78% mjög sammála. Niðurstöður könnunarinnar gefa 

til kynna að læknar telji mikinn ávinning fást með því að hafa til staðar opinn miðlægan 

lyfjagagnagrunn.  

 

Lyfjagagnagrunnur – miðlægur lyfjagagnagrunnur – heilbrigðiskerfi – heilbrigðisþjónusta 

– viðhorfskönnun. 



Abstract 

The aim of this study was to survey physicians’ views to a centralized drug database. 

Also to discuss the centralized drug database in the Icelandic health care system, how the 

database has evolved and what the effects of establishing a centralized drug database will 

be. I will discuss the benefits of establishing a centralized drug database and the positive 

impact it will entail, as well as the negative effects of a centralized drug database. The 

benefits of having the  database are factors such as increased security, enhanced 

surveillance, possibly less polypharmacy, reduced drug expenditure, the possibility of 

economizing within the health care system and a platform on electronic transactions. The 

primary drawback of a centralized drug database is the protection of personally 

identifiable information. This study presents the supervisory function of the state 

regarding public drug utilization. This supervisory function takes place primarily through 

the Directorate of Health, the Icelandic Medicines Agency, the Social Insurance 

Administration and the Icelandic Health Insurance. An outline will be drawn up of the 

supervisory function of the above organizations. Data protection laws also affect the 

centralized drug database and how it is used, the role of data protection must be viewed 

with respect to the centralized drug database process. The author of this thesis conducted 

a survey examining the attitudes of physicians towards a centralized drug database. 

Response to the survey was good; 430 physicians responded to the survey, which was 

sent to 1088 doctors. The main conclusion from the survey was that 82% of doctors were 

very much in favor of a centralized drug database and 14% were rather in favor of it. A 

further conclusion was that doctors who had been practicing for five years or less were 

very supportive of a centralized drug database or 92%. Those who had been practicing 

doctors for 15-25 years and 25-35 years a 78% were strongly in favor. The result of the 

survey indicates that physicians feel there are great benefits to be obtained by having a 

centralized drug database. 

Pharmaceutical drug database – centralized drug database – health system – health service 

– short survey. 



Þakkir 

Þessi ritgerð er unnin sem 18 eininga lokaverkefni í meistaranámi í stjórnun 

heilbrigðisþjónustu á viðskiptasviði Háskólans á Bifröst. Þeir læknar sem tóku þátt í 

þessari rannsókn fá innilegar þakkir fyrir sitt framlag. Einnig fær Læknafélag Íslands og 

starfsfólk þess þakkir fyrir liðlegheit og velvilja. Verkið var unnið undir leiðsögn Sigrúnar 

Lilju Einarsdóttur, lektors við Háskólann á Bifröst, og fær hún mínar bestu þakkir fyrir 

mjög uppbyggilega og góða leiðsögn.  

Ritgerðin fjallar um miðlægan lyfjagagnagrunn. Markmið ritgerðarinnar er að skoða 

hvernig umræðan um gagnagrunninn hefur þróast, en sú umræða hófst í kringum síðustu 

aldamót, og  hver staðan er á miðlægum lyfjagagnagrunni í íslensku heilbrigðiskerfi í dag. 

Einnig verður væntanlegur ávinningur af miðlægum lyfjagagnagrunni skoðaður og hvaða 

hættur geta fylgt því að koma slíkum grunni á laggirnar. Fjallað verður um 

eftirlitshlutverk ríkisins með tilliti til lyfjanotkunar ásamt viðhorfi lækna til þess að 

miðlægum lyfjagagnagrunni verði komið á. 

Margir aðilar voru hjálplegir og veittu mér dyggan stuðning við gerð þessarar ritgerðar og 

má þar nefna Magnús Jóhannsson, Öldu Margréti Hauksdóttur, Írisi Björnsdóttur og 

Helgu Birgisdóttur. Þórdís Steinarsdóttir fær þakkir fyrir yfirlestur. Einnig vil ég þakka 

Matthíasi Halldórssyni lækni sérstaklega fyrir þann áhuga sem hann sýndi verkefninu sem 

og gagnlegar og skemmtilegar umræður þar að lútandi.    

Ég vil færa fjölskyldu minni bestu þakkir fyrir góðan stuðning; börnunum mínum Höskuldi 

Árna, Rögnu Marí og Davíð Loga fyrir mikla þolinmæði í garð mömmu sinnar, foreldrum 

mínum Rögnu Sigfinnsdóttur og Friðriki Karlssyni fyrir þeirra stuðning og að lokum 

eiginmanni mínum Halldóri Birgi Jóhannssyni fyrir þolinmæði, stuðning og góð ráð. 
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1 Inngangur 

Hér á eftir verður fjallað um bakgrunn rannsóknarinnar og tveimur rannsóknarspurn-

ingum varpað fram. Aðferðafræði rannsóknarinnar verður kynnt sem og fræðileg nálgun. 

Rökstutt verður af hverju rannsakandi valdi þetta viðfangsefni og að lokum verður farið í 

uppbyggingu ritgerðarinnar.  

1.1 Bakgrunnur rannsóknar 

Ein af meginstoðum vestrænna þjóðfélaga er heilbrigðiskerfi. Á síðustu árum hefur 

mikilvægi þess að stuðla að góðu heilsufari þjóðfélagsþegna komið í ljós en það hefur 

áhrif á efnahagslega afkomu heimilanna og sparar verulega í heilbrigðisútgjöldum. Það 

skiptir máli hvernig heilbrigðiskerfi er stjórnað og hvaða ákvarðanir eru teknar. Miklu fé 

hefur verið varið í rekstur íslenska heilbrigðiskerfisins þar sem reynt hefur verið að draga 

úr kostnaði jafnframt því að gera heilbrigðiskerfið skilvirkara. Heilbrigðisþjónustan hefur 

tekið miklum breytingum hér á landi undanfarin ár; miklar framfarir hafa orðið varðandi 

meðferðarúrræði, fækkun hefur orðið á legurúmum sjúkrahúsa og göngudeildarþjónusta 

hefur farið vaxandi svo eitthvað sé nefnt. Bilið hefur breikkað á milli tækni- og 

meðferðarnýjunga á heilbrigðissviði annars vegar og mögulegra opinberra fjárveitinga til 

heilbrigðismála hins vegar. Allir landsmenn hafa jafnan aðgang að heilbrigðisþjónustu 

óháð efnahag og er hún að mestu fjármögnuð með sköttum, eða 80,4% árið 2010, á 

meðan meðaltal OECD ríkjanna hljóðar upp á 72,2% á sama tíma (OECS, 2012). 

Eftirlit með lyfjanotkun og ávísun lyfja er mikilvægur þáttur í skilvirku heilbrigðiskerfi. 

Miðlægur gagnagrunnur sem inniheldur lyfjasögu og sjúkrasögu er talinn mikilvægur svo 

hægt sé að sinna almennu eftirliti með lyfjanotkun og lyfjaútskriftum lækna en það er 

hluti af eftirlitsskyldu ríkisins. Öflugur miðlægur lyfjagagnagrunnur er mikilvægur fyrir 

lækna til að tryggja öryggi sjúklings þegar verið er að skrifa út lyf, einnig fyrir Embætti 

landlæknis sem sinnir eftirlitshlutverki í tengslum við lyfjanotkun landsmanna. Gagna-

grunnurinn nýtist við eftirlit með lyfjaútskriftum lækna á ávanabindandi lyf og einnig við 

samanburð á Íslandi við lyfjanotkun annarra landa (Embætti landlæknis, 2012a).  

Í þessari ritgerð verður leitast við að varpa ljósi á stöðu miðlægs lyfjagagnagrunns, 

jafnframt verður viðhorf lækna til gagnagrunnsins skoðað og leitað eftir þeirra áliti þar 
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sem þeir myndu nota slíkan grunn í hvert sinn sem þeir ávísa lyfjum. Einnig verður fjallað 

um ávinning og vankanta þess að koma á miðlægum lyfjagagnagrunni. 

1.2 Rannsóknarspurningar og rannsóknarmarkmið 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er að greina mikilvægi þess að settur verði á miðlægur 

lyfjagagnagrunnur og hvaða áhrif það hefur. Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi: 

 Hver er ávinningur þess að koma á miðlægum lyfjagagnagrunni í íslensku 

heilbrigðiskerfi? 

 Hverjir eru vankantar þess að setja á fót miðlægan lyfjagagnagrunn í íslensku 

heilbrigðiskerfi? 

1.3  Kynning á aðferðafræði rannsóknar  

Megindleg viðhorfskönnun var framkvæmd til að kanna viðhorf lækna til miðlægs 

lyfjagagnagrunns. Upplýsingar voru fengnar með rafrænni könnun sem gerð var með 

hjálp vefforritsins QuestionPro dagana 20.-31. mars 2012. Notast var við fimm þrepa 

kvarða í lokuðu spurningunum sem voru fimm talsins en einnig voru þrjár opnar 

spurningar sem voru þáttagreindar. Viðhorfskönnunin var ekki löng, hún samanstóð af 

fjórum bakgrunnsbreytum og fjórum spurningum til að fá fram viðhorf læknanna. Stærð 

þýðisins samanstóð af 1.088 læknum sem skráðir voru hjá Læknafélagi Íslands á þeim 

tíma sem viðhorfskönnunin var send út. Alls svöruðu 430 læknar viðhorfskönnuninni eða 

39,5%. Viðhorfskönnunin var send rafrænt á póstlista Læknafélagsins eftir að 

Læknafélagið og Persónuvernd höfðu samþykkt könnunina.  

1.4  Fræðileg nálgun 

Þar sem ekki hefur verið gerð samskonar rannsókn áður og ekki mikið skrifað um 

lyfjagagnagrunn á Íslandi þá var stuðst við heimildir frá Embætti landlæknis, 

Velferðarráðuneytinu, greinar úr Læknablaðinu og Alþingisumræður sem tengdust 

lyfjagagnagrunninum. Einnig var rætt við Matthías Halldórsson fyrrverandi landlækni 

sem hafði mikið að gera með upphaf og þróun lyfjagagnagrunnsins.  

Upplýsingar um lyfjanotkun landsmanna voru vistaðar hjá Tryggingastofnun í allmörg ár 

án þess að rætt væri um not af slíkum grunni. Auk þess var engin lagaheimild fyrir því að 

vinna úr upplýsingum sem lágu fyrir í grunninum en Tryggingastofnun mátti nota 
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upplýsingar ef mikið lá við. Upp úr árinu 2000 hófst umræða um lyfjagagnagrunninn, 

ástæðan var ofskömmtun af lyfinu Contalgin, sem er morfínlyf. Allmörg dauðsföll urðu 

vegna ofskömmtunar og í kjölfarið sköpuðust umræður sem urðu til þess að þetta málefni 

var tekið fyrir á Alþingi en þar var rætt um frekara eftirlit með lyfjanotkun landsmanna 

(Matthías Halldórsson, munnleg heimild, 19. mars 2012).  

Ákveðið var að koma á fót lyfjagagnagrunni sem starfræktur er innan Embættis 

landlæknis. Síðar komu fram röksemdir um að lyfjagagnagrunninn mætti einnig nota í 

rannsóknum, með samanburði á lyfjanotkun Íslendinga og annarra Norðurlandaþjóða og 

jafnvel með samtengingu við aðra gagnagrunna, eins og gert hefur verið. Miðlægur 

lyfjagagnagrunnur hefur áhrif á lyfjanotkun, ekki síst þeirra sem misnota lyf og þann hóp 

fólks sem fer á milli lækna og leysir út lyf eða það sem kallað er læknaráp eða „doctor 

shopping“. Einnig er hægt að sjá hvort einstakir læknar skrifi út meira af ávanabindandi 

lyfjum en eðlilegt getur talist, og hægt að hafa eftirlit með því hvort læknarnir misnoti lyf 

sjálfir. Gagnagrunninn er hægt að nota eingöngu sem fræðslutæki fyrir lækna án þess að 

sérstakar refsingar eða takmarkanir séu hafðar í huga (Matthías Halldórsson, munnleg 

heimild, 19. mars 2012).  

Lyfjagagnagrunninn má einnig nota til beinna vísindalegra rannsókna sem hefur nú þegar 

skilað af sér einni doktorsritgerð (Helga Zoega, 2011), auk annarra vísindagreina sem 

hafa verið birtar í innlendum og erlendum vísindaritum og er það hugsanlega styrkur fyrir 

heilbrigðiskerfið á Íslandi. 

1.5  Rökstuðningur fyrir vali á viðfangsefni 

Ástæðan fyrir því að höfundur valdi þetta viðfangsefni var umræðan um læknadóp og það 

hvernig fólk gat farið lækna á milli og fengið lyf. Aðgengi að læknum er mjög gott og 

fólk getur farið á milli heilsugæslustöðva og læknavakta og fengið lyfjum ávísað. Það að 

koma á miðlægum lyfjagagnagrunni getur hugsanlega minnkað líkurnar mjög á því að 

fólk reyni að misnota kerfið þar sem læknirinn sér lyfjasögu skjólstæðinga sinna og hvar 

og hvenær lyfseðill var sendur í apótek. Út frá þessu vaknaði sú spurning hjá höfundi af 

hverju ekki sé til staðar miðlægur grunnur sem allir læknar hafa aðgang að og geta þar 

með séð hvenær viðkomandi skjólstæðingur fékk uppáskrifuð lyf síðast. Þetta myndi 

einnig getað minnkað sölu á læknadópi. Í kjölfarið vaknaði spurningin um hvort læknar 

vilji hafa svona grunn og jafnframt vaknaði áhugi á því að kanna þeirra viðhorf þar sem 
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þeir eru sá hópur sem myndi notast hvað mest við lyfjagagnagrunninn. Þetta verkefni var 

hugsað sem áhugavert innlegg inn í umræðuna um aðgengi lækna að lyfjagagnagrunni. 

Að þessu sögðu er líka mikilvægt að nefna gallana við það að setja á fót slíkan grunn og 

ber þá helst að nefna verndun persónugreinanlegra upplýsinga. Það er mikilvægt að 

varðveita persónulegar upplýsingar um fólk, annars vegar þannig að starfsfólk geti ekki 

skoðað upplýsingar um sjúklinga nema að það sjáist hver skoðaði viðkomandi sjúkling og 

hins vegar að verja gagnagrunninn frá tölvuþrjótum sem gætu með ólöglegum hætti náð í 

upplýsingar. Þetta er oft viðkvæmt í litlum samfélögum þar sem allir þekkja alla ef svo 

má að orði komast. 

1.6  Uppbygging ritgerðar 

Í kafla tvö verður fjallað um heilbrigðisþjónustu á Íslandi og hvernig hún hefur þróast, 

einnig verður fjallað um ólíkar tegundir heilbrigðiskerfa og mismunandi áherslur þeirra. 

Í kafla þrjú verður hlutverk miðlægs lyfjagagnagrunns skilgreint, upphaf hans skoðað og 

hvernig hann hefur þróast.   

Kafli fjögur fjallar um eftirlit með lyfjamálum og þar verður eftirlitshlutverk Embættis 

landlæknis skoðað og hvernig embættið kemur að miðlægum lyfjagagnagrunni. Einnig 

verður fjallað um stofnanir eins og Lyfjastofnun, Sjúkratryggingar Íslands og Persónu-

vernd og hvernig þær tengjast miðlægum lyfjagagnagrunni. 

Í kafla fimm er fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar, þar á meðal val á 

rannsóknaraðferð, spurningalista, þýði og svarhlutfall. Farið verður yfir styrkleika og 

mikilvægi rannsóknarinnar og helstu takmarkanir hennar, einnig er staða rannsakanda 

innan rannsóknarinnar skoðuð og siðferðileg álitaefni. 

Í sjötta kafla verður rætt um miðlægan lyfjagagnagrunn og hvernig staða og virkni 

gagnagrunnsins er á Íslandi í dag. Viðhorf íslenskra lækna til gagnagrunnsins verður 

kynnt í máli og myndum út frá stuttri viðhorfskönnun sem var lögð fyrir læknana. 

Ávinningur miðlægs lyfjagagnagrunns verður skoðaður, svo sem öryggi, eftirlit og 

hugsanlega minni fjöllyfjanotkun ásamt fleiri þáttum, einnig verður fjallað um gallana við 

miðlægan lyfjagagnagrunn sem lúta þá helst að verndun persónugreinanlegra upplýsinga.  

Í sjöunda kafla eru umræður og ályktanir höfundar. Að lokum er að finna viðauka. 
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2 Íslensk heilbrigðisþjónusta og miðlægur lyfjagagnagrunnur 

Hér verður farið í fræðilegan bakgrunn og skoðað hvernig heilbrigðisþjónusta á Íslandi 

hefur þróast, einnig verður rætt um ólíkar tegundir heilbrigðiskerfa. Áhugavert er að 

skoða hvernig heilbrigðisþjónusta á Íslandi hefur þróast og hvernig miðlægur 

lyfjagagnagrunnur kemur inn í þessa þróun. 

2.1  Heilbrigðisþjónusta á Íslandi 

Íslenska heilbrigðiskerfið þróaðist í félagslegt heilbrigðiskerfi á 20. öldinni. Sú skoðun varð 

síðar útbreidd að heilbrigðisþjónusta væri nauðsynleg almannaþjónusta sem hinu opinbera 

bæri að tryggja svo að almenningur hefði jafnan aðgang að heilbrigðisþjónustu. Þegar 

alþýðutryggingar voru stofnaðar með lögum frá 1935 náðist mikilvægur pólitískur áfangi til 

að koma á félagslegri heilbrigðisþjónustu en þessi lög tóku gildi árið 1936. Heildstæð lög um 

heilbrigðisþjónustu voru síðan sett árið 1973 (Rúnar Vilhjálmsson, 2007). 

Lögin sem sett voru árið 1973 mörkuðu tímamót í uppbyggingu heilsugæslu um land allt. 

Endurskoðun átti sér stað á lögunum árið 1990 en það var ekki fyrr en 2007 að 

heildarlöggjöf var samþykkt. Félagslegt heilbrigðiskerfi Íslendinga er skilgreint í lögum 

og stefnumótun hins opinbera. Markmið laganna eru skýr og segir í fyrstu grein laga um 

heilbrigðisþjónustu (40/2007) að „allir landsmenn eigi kost á fullkomnustu heilbrigðis-

þjónustu sem á hverjum tíma eru tök á að veita til verndar andlegri, líkamlegri og 

félagslegri heilbrigði “. Ef skoðuð eru lög um réttindi sjúklinga nr. 74 frá árinu 1997 er 

einnig kveðið á um að það sé „óheimilt að mismuna sjúklingum“ (1. grein) og að „sjúkl-

ingur eigi rétt á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma eru tök á að veita“ 

(3. grein). Í lögum um almannatryggingar (nr. 117/1993) er meðal annars kveðið á um rétt 

sjúkratryggðra á ókeypis sjúkrahúsþjónustu (sjá 34. og 35. grein), lífsnauðsynlegum 

lyfjum og heimahjúkrun sem og niðurgreiðslu á öðrum lyfjum, almennri læknishjálp, 

rannsókn og meðferð hjá sérgreinalækni (36. grein), og æfingum og þjálfun (33. grein). 

Meginmarkmið í heilbrigðisáætlun stjórnvalda til ársins 2010 er að aðgengi að 

þjónustunni sé auðvelt og sem jafnast fyrir alla landsmenn (markmið 2). Jafnframt skulu 

bein útgjöld einstaklinga aldrei vera það mikil að þau komi í veg fyrir að fólk leiti sér 

nauðsynlegrar heilbrigðisþjónustu (markmið 17) (Rúnar Vilhjálmsson, 2007).  
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Í samanburði við aðrar Evrópuþjóðir er íslensk heilbrigðisþjónusta almennt mjög góð, í 

því sambandi má nefna sem dæmi árangur meðferðar við hjartaáfalli, heilablóðfalli og 

brjóstakrabbameini. Hið sama er þó ekki hægt að segja um tannheilsu þjóðarinnar. Nánast 

ótakmarkað aðgengi er að sérfræðilæknum en takmarkað framboð heimilislækna er víða 

áhyggjuefni. Árið 2010 var kostnaður við heilbrigðisþjónustu á Íslandi um 9,3% af 

landsframleiðslu sem er sambærilegt við aðrar Vestur-Evrópuþjóðir en í kjölfar efnahags-

kreppunnar fór kostnaðurinn árið 2011 niður í 9,1% af landsframleiðslu (Ráðgjafahópur 

velferðarráðherra, 2012). Allir hafa sinn háttinn á og hefur heilbrigðisþjónusta þróast á 

mismunandi hátt í öðrum löndum. Það er því áhugavert að skoða hvernig heilbrigðiskerfi 

geta verið mismunandi og verður fjallað nánar um það í næsta kafla.  

2.2  Ólíkar tegundir heilbrigðiskerfa 

Við veitingu heilbrigðisþjónustu hafa fræðimenn almennt horft til fjögurra helstu kerfa 

sem taka hvert á sinn hátt mið af því hvert sé samband þjónustuþegans og þess sem veitir 

þjónustuna. Hér á eftir verður stuttlega gerð grein fyrir þessum kerfum sem eru:  

• Lágmarksforsjárkerfið   

• Bismarck kerfið  

• Beveridge kerfið   

• Skandinavíska kerfið  

Lágmarksforsjárkerfið: 

Lágmarksforsjárkerfið felur í  sér að einstaklingarnir sjálfir eiga að ráðstafa tekjum sínum 

og í hvað þeir eyða þeim. Þeir sem hafa efni á að kaupa sér tryggingar geta gert það, eða 

fengið þær í gegnum atvinnurekanda samkvæmt samningi. Þeir sem minna mega sín eru 

þá án réttinda og sjúkratrygginga. Bandaríska heilbrigðiskerfið hefur verið þekkt fyrir litla 

opinbera forsjá en aftur á móti stóran hluta einkatryggingafélaga (Stefán Ólafsson, 1999). 

Kostnaður við heilbrigðisþjónustu er að jafnaði hár, í Bandaríkjunum eru heildarútgjöld 

til heilbrigðismála 16% af vergri landsframleiðslu (OECD, 2010). Í lágmarksfor-

sjárkerfinu er skilvirkni fyrir notandann góð, aðgengið gott og þjónusta við sjúklinga góð 

svo framarlega að hann sé tryggður eða hafi fjármuni til að greiða fyrir þjónustuna sjálfur.  
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Bismarck kerfið:  

Kerfið er nefnt eftir Otto von Bismarck sem var kanslari Þýskalands. Hann sameinaði 

Þýskaland og setti fram hugmyndir um velferðarríkið. Árið 1883 fékk hann samþykkt lög 

um sjúkratryggingar, fjármagnaðar með iðgjöldum atvinnurekenda, launþega og ríkisins. 

Sjúkratryggingakerfið nær til allra þegna á vinnumarkaði, reglur eru mjög strangar og 

stjórnvöld hafa eftirlit með kostnaði þess. Enn í dag eru sérkenni kerfisins þau að réttindin 

eru starfstengd og ná til þeirra sem hafa greitt iðgjöld (Stefán Ólafsson, 1999). Kostnaður 

við heilbrigðisþjónustu er um 10,5% af þjóðarframleiðslu í Þýskalandi og 11,2% í 

Frakklandi (OECD, 2010). Skilvirkni kerfisins er góð, aðgengið gott og þjónusta við 

sjúklinga góð. 

Beveridge kerfið:  

Hið opinbera fjármagnar heilbrigðiskerfið með skattgreiðslum launþega og atvinnu-

rekenda en kerfið var fyrst sett fram í skýrslu af nefnd undir forsæti William Beveridge 

árið 1942. Þrjár megináherslur voru í skýrslunni. Þetta kerfi átti að ná til allra þegna 

þjóðfélagsins þannig að þeim yrði tryggð velferðarþjónusta frá vöggu til grafar. 

Fjölskyldur áttu að geta séð sér farborða með aðstoð kerfisins án annarra bjarga. Í þessu 

kerfi er kostnaði einstaklinganna haldið í lágmarki en hið opinbera stendur undir 

meginhluta kostnaðarins (Leaper, 1991). Breska almannatryggingakerfið byggir enn í dag 

á þessum hugmyndum, ásamt kerfum margra annarra þjóða. Kostnaður við heilbrigðis-

þjónustu er um 8,7% af þjóðarframleiðslu í Bretlandi (OECD, 2010). Skilvirkni 

Beveridge kerfisins er góð, aðgengið gott og þjónusta við sjúklingana góð.   

Skandinavíska kerfið: 

Skandinavíska kerfið felur í sér að sjúkratryggingar eru innifaldar í sköttum og ríkið 

stendur á bak við velferðarkerfið. Lögð er áhersla á jöfnuð og réttindi allra þjóðfélags-

þegna. Skattar eru notaðir til að fjármagna kerfið og veita félags- og heilbrigðisþjónustu. 

Helsti munurinn á skandinavíska kerfinu og kerfi Beveridge er að réttindin eru ekki 

atvinnutengd í skandinavíska kerfinu (Stefán Ólafsson, 1999). Kostnaður við 

heilbrigðisþjónustuna er um 9,7% í Danmörku og 8,5% í Noregi (OECD, 2010). 

Skilvirkni er góð í slíku heilbrigðiskerfi, aðgengið gott og þjónusta við sjúklingana góð. 

Það er athyglisvert að Ísland telst frekar tilheyra Beveridge kerfinu ásamt löndum eins og  

Englandi og þjóðunum í Eyjaálfu, en ekki með skandinavísku frændþjóðunum. 
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Skandinavísku þjóðirnar settu metnað í velferðarkerfi sín og útfærðu réttindi, þjónustu og 

bætur með afgerandi hætti. Ísland fylgdi hins vegar fordæmi Nýja Sjálands og tók upp 

víðtækar tekjutengingar í almannatryggingalögin frá 1946 til að spara útgjöld, þetta skref 

hefur einkennt framþróun velferðarríkisins hér á landi (Stefán Ólafsson 2003). 

Á Íslandi líkt og víða annars staðar hafa útgjöld til heilbrigðismála aukist á undanförnum 

árum og jafnvel áratugum, hvort sem litið er til heildarútgjalda, hlutfalls af vergri 

landsframleiðslu (GDP) eða meðaltalsútgjalda vegna heilbrigðisþjónustu á hvern 

landsmann. Árið 1998 voru heildarútgjöld til heilbrigðismála á Íslandi 8,91% af GDP, 

fóru hæst í 10,38% árið 2003 og lækkuðu síðan verulega á milli áranna 2009 og 2010 og 

eru nú 9,32% af GDP (Elsa B. Friðfinnsdóttir, 2011). 

Íslensk heilbrigðisyfirvöld hafa verið í samstarfi við yfirvöld annarra landa varðandi 

vinnslu upplýsinga úr lyfjagagnagrunnum, samstarfið hefur fyrst og fremst verið við 

Norðurlöndin þar sem sambærilegir lyfjagagnagrunnar eru fyrir hendi. Samstarfið hefur 

verið formlegt og verið að frumkvæði Norræna heilsuverndarháskólans. Skapast hefur 

umræða um að gera sameiginlegar rannsóknir sem gætu reynst mjög mikilvægar, enda eru 

aðrir persónugreinanlegir heilsufarsgagnagrunnar jafnframt í þeim löndum. Það getur haft 

mikið heilsufarslegt gildi fyrir íslenskt heilbrigðiskerfi að geta borið sig saman við aðrar 

þjóðir.  (Þingskjal 471, 2008-2009). Af þessu má sjá mikilvægi þess að öflugur miðlægur 

lyfjagagnagrunnur sé starfræktur og verður það skoðað nánar í næsta kafla. 

2.3  Samantekt 

Heilbrigðisþjónustan á Íslandi hefur þróast frekar hratt og búa Íslendingar við gott 

heilbrigðiskerfi miðað við litla þjóð en heilbrigðiskerfi hafa þróast á mismunandi hátt í hinum 

ýmsu löndum. Ísland telst frekar tilheyra Beveridge kerfinu fremur en því skandinavíska og 

miðlægi lyfjagagnagrunnurinn er ekki kominn alveg jafn langt á veg hér líkt og hjá Dönum 

og Svíum. Í næsta kafla verður umfjöllun um miðlægan lyfjagagnagrunn á Íslandi. 
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3 Miðlægur lyfjagagnagrunnur á Íslandi 

Lyfjagagnagrunnur býr yfir mikilvægum upplýsingum og getur haft margvísleg áhrif á heil-

brigðisþjónustu á Íslandi. Áður en lengra er haldið er ágætt að skoða nánar hvað lyfjaga-

gnagrunnur er og skilgreina hann og hlutverk hans í lagalegum og hefðbundnum skilningi.  

3.1  Lyfjagagnagrunnur – skilgreining og hlutverk 

Í 25. grein lyfjalaga stendur:  

Starfrækja skal tvo gagnagrunna, tölfræðigagnagrunn og lyfjagagnagrunn, 

sem hafa að geyma upplýsingar sem [sjúkratryggingastofnunin]1) fær 

afhentar frá lyfsölum, sbr. 2. mgr. 24. gr. Markmiðið með rekstri 

gagnagrunnanna er að gera [sjúkratryggingastofnuninni],1) landlækni og 

Lyfjastofnun kleift að sinna lögbundnu eftirlitshlutverki sínu með ávana- 

og fíknilyfjum og lyfjaávísunum almennt, auk þess að hafa eftirlit með 

lyfjakostnaði og vinna tölfræðiupplýsingar um lyfjanotkun landsmanna 

(Lyfjalög nr. 93/1994). 

Miðlægur lyfjagagnagrunnur:  

Miðlægur gagnagrunnur er safn allra lyfjaupplýsinga sem unnar eru úr 

lyfseðlum úr apótekum, dulkóðaðar og geymdar á tölvutæku formi á einum 

stað. Gagnagrunnurinn er tæki til eftirlits og vísindarannsókna (Matthías 

Halldórsson, munnleg heimild, ágúst 2012). 

Ekki er um opinn miðlægan lyfjagagnagrunn að ræða á Íslandi eins og staðan er í dag, 

opinn miðlægur lyfjagagnagrunnur þýðir að læknar hafa aðgang að lyfjasögu sjúklinga 

sinna. Miklar umræður hafa skapast um miðlægan lyfjagagnagrunn og þá aðallega 

hvernig er öruggast að meðhöndla hann þannig að læknar hafi aðgang en persónuvernd 

sjúklings sé um leið tryggð. Læknar hafa um langt skeið ekki haft neina yfirsýn yfir þau 

lyf sem skjólstæðingar þeirra taka og verða að treysta á orð skjólstæðinga sinna eða 

hringja í Embætti landlæknis eftir upplýsingum um viðkomandi ef læknirinn er í vafa 

hvort skjólstæðingur hans segir satt.  
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3.2  Upphaf og þróun lyfjagagnagrunns á Íslandi 

Fram kemur í Læknablaðinu frá 20. maí 2012 að það var ekki fyrr en Embætti landlæknis 

hóf eftirlit í kringum árið 2000 sem læknar gátu hringt og kannað lyfjasögu sjúklings ef 

einhver vafi kviknaði hjá þeim um lyfjamisnotkun. Embætti landlæknis hefur reynt að 

virkja eftirlit með læknum og skjólstæðingum þeirra, þannig voru einungis tveir 

starfsmenn í hlutastarfi árið 2005 sem sinntu eftirliti þegar lyfjagagnagrunnurinn komst í 

notkun. Í upphafi voru þeir Matthías Halldórsson aðstoðarlandlæknir og Ólafur B. 

Einarsson líffræðingur einu starfsmenn embættisins sem sinntu eftirliti með lyfjanotkun 

sjúklinga og ávísunum lyfja hjá læknum. Þegar Matthías lét af störfum sinnti Ólafur þessu 

einn þar til árið 2011 en þá bættust við tveir nýir starfsmenn, þau Magnús Jóhannsson og 

Ingunn Björnsdóttir (Magnús Jóhannsson, Ingunn Björnsdóttir og Ólafur B. Einarsson, 

2012). Ráðning þessara tveggja nýju starfsmanna markaði ákveðið upphaf sem snýr að 

öflugra eftirliti sem hægt er sinna og vinna úr lyfjagagnagrunninum.  

Í samtali við Matthías Halldórsson fyrrum landlækni kom fram að áður en umræður um 

lyfjagagnagrunn hófust sá Tryggingastofnun um að safna saman og varðveita allar 

upplýsingar um lyf og lyfjanotkun, það var því til lyfjagrunnur þó svo að hann bæri ekki 

það nafn. Á þeim tíma mátti ekki vinna úr neinum upplýsingum sem voru geymdar í 

þessum gagnagrunni. Eina undantekningin á þessu var ef Tryggingastofnun þurfti á 

upplýsingum að halda. Ástæðan fyrir því að umræður hófust um að lyfjagagnagrunnurinn 

yrði eftirlitstæki Embættis landlæknis var vitneskja um allnokkur dauðsföll af völdum 

morfínlyfsins Contalgin (Magnús Jóhannsson, Ingunn Björnsdóttir og Ólafur B. 

Einarsson, 2012).  

Eftir mikla umræðu árið 2002 um meinta misnotkun mikilvirkra ávana- og fíknilyfja var 

skipaður stýrihópur sem hafði það hlutverk að skilgreina og meta þarfir Lyfjastofnunar, 

Embættis landlæknis og Tryggingastofnunar ríkisins fyrir upplýsingar úr lyfjaga-

gnagrunni (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2002). Þessi stýrihópur vann að því 

að koma á breytingum um lyfjalög og læknalög þannig að starfsemi Tryggingastofnunar 

ríkisins gæti byggt á tveimur lyfjagagnagrunnum, annar grunnurinn er með öllu 

ópersónugreinanlegur og hinn grunnurinn persónugreinanlegur. Á þessum tímapunkti 

þurftu aðgangsheimildir einnig að vera skýrar hjá Tryggingastofnun, Embætti landlæknis 

og Lyfjastofnun. Þörfin fyrir skilvirkara eftirlit á sviði ávana- og fíknilyfja var sett fram 
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og nauðsyn þess að lögfesta skýra heimild Tryggingastofnunar ríkisins til að koma á fót 

og reka lyfjagagnagrunn. Þá þarf samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga að gæta þess hver sé ábyrgðaraðili grunnanna (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2002).   

Fram kemur í skýrslu Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins að ákjósanlegt væri að 

beinn aðgangur Embættis landlæknis að greinanlega gagnagrunninum yrði lögfestur 

þannig að hann þyrfti að kalla eftir gögnum í tölvutæku formi til viðkomandi lyfsala. 

Mikilvægt var talið að kveða skýrar á um eftirlit embættisins og Lyfjastofnunar með 

ávana og fíknilyfjum. Áríðandi var talið fyrir Embætti landlæknis, Lyfjastofnun og 

Tryggingastofnun að hafa aðgang að ópersónugreinanlegum upplýsingum, einkum til að 

geta haft almennt eftirlit með lyfjum, lyfjanotkun og lyfjakostnaði til tölfræðirannsókna 

sem geta gefið mikilvægar upplýsingar. Einnig var erlent samstarf talið mikilvægt til að 

geta borið Ísland saman við önnur lönd og fengið þannig vísbendingar um hvert við 

stefnum. Gagnagrunnur sem þessi er talinn mikilvægur fyrir heilbrigðisyfirvöld til að fá 

góða yfirsýn yfir lyfjanotkun landsmanna, geta fylgst með þróun í þessum málum og í 

kjölfarið ákveðið aðgerðir (Jón Kristinsson, 2003). Eftir miklar umræður og greiningu á 

því hver þörfin væri var lyfjalögum nr. 93/1994 og læknalögum nr. 53/1998 breytt 14. 

mars 2003 og tóku þau gildi 1. janúar 2005 (Matthías Halldórsson, 2007).  

Helstu lagaákvæðin voru þau að það yrðu tveir gagnagrunnar með lyfjaupplýsingum, 

bæði tölfræðigrunnur og lyfjagagnagrunnur og þessir grunnar eiga að geyma upplýsingar 

sem Tryggingastofnun fær frá lyfsölum. Þannig er markmiðið að gera Tryggingastofnun, 

Embætti landlæknis og Lyfjastofnun kleift að sinna lögboðnu eftirlitshlutverki sínu. 

Annað atriði sem kom fram var að einungis lyfjagagnagrunnur Embættis landlæknis væri 

persónugreinanlegur og að geymslutími gagna væri aðeins þrjú ár. Ákveðið var að 

embættið dulkóði gögn fyrir Tryggingastofnun og Lyfjastofnun, en Persónuvernd hefur 

eftirlit með öryggi persónuupplýsinga í grunnunum (Matthías Halldórsson, 2007). Nýr 

gagnagrunnskafli var settur inn í lögin; grein 27 fjallar um að Embætti landlæknis 

starfræki lyfjagagnagrunn sem sér um afgreiðslu lyfja í þeim tilgangi að hafa almennt 

eftirlit með ávísunum lækna á lyf og vegna eftirlits með ávana- og fíknilyfjum. Ákveðið 

var að persónuauðkenni sjúklinga og lækna væru sérstaklega dulkóðuð í 

lyfjagagnagrunninum og þeim eytt þegar þau væru orðin þriggja ára. Embætti landlæknis 

ber ábyrgð á dulkóðun persónuauðkennanna og varðveitir eitt lykil að henni, bæði til 
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dulkóðunar og afkóðunar (Matthías Halldórsson, 2007). Þegar grunnur sem þessi er settur 

á er eftirlit mikilvægt og verður það skoðað nánar í næsta kafla. 

3.3  Samantekt 

Áður en umræður um lyfjagagnagrunn hófust sá Tryggingastofnun um að safna saman og 

varðveita allar upplýsingar um lyf og lyfjanotkun. Lyfjagrunnur var því til þó svo að hann 

bæri ekki það nafn. Það var ekki fyrr en Embætti landlæknis hóf eftirlit í kringum árið 

2000 að læknar gátu hringt og kannað lyfjasögu sjúklings ef einhver vafi kviknaði um 

lyfjamisnotkun. Einnig var talið ákjósanlegt að beinn aðgangur embættisins að 

greinanlega gagnagrunninum yrði lögfestur þannig að hann þyrfti að kalla eftir gögnum í 

tölvutæku formi til viðkomandi lyfsala. Helstu lagaákvæðin voru þau að tveir gagna-

grunnar með lyfjaupplýsingum yrðu til staðar, bæði tölfræðigrunnur og lyfjaga-

gnagrunnur. Þróun lyfjagagnagrunnsins hefur verið stöðug, mikilvægt er að hafa allar 

upplýsingarnar á einum stað en til að geta nýtt þær er samstarf á milli stofnana og 

skilvirkt eftirlit nauðsynlegt og verður það skoðað í næsta kafla. 
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4 Rekstur og eftirlit með miðlægum lyfjagagnagrunni 

Í þessum kafla verður fjallað um þær stofnanir sem koma með einum eða öðrum hætti að 

eftirliti og rekstri miðlægs lyfjagagnagrunns og hlutverk þeirra skýrð. 

4.1  Embætti landlæknis   

Eftirlitsþáttur Embættis landlæknis felst í því að læknar komi með ábendingar um 

óeðlilega lyfjasókn eða ráp fólks á milli lækna. Lyfjastofnun skal koma með ábendingu 

um lyfjafalsanir og lögregla með ábendingar um stuld, sölu eða annað misferli með lyf. 

Eftirlitið kemur einnig við sögu þegar aðstandendur hafa miklar áhyggjur af lyfjanotkun 

einstaklinga og ef grunur vaknar um að læknar skrifi upp á of mikið af lyfjum. 

Framkvæmt er reglubundið eftirlit og er mikil notkun ávanabindandi lyfja þá skoðuð 

ásamt því þegar einstaklingur fer milli margra lækna í lyfjaleit á tilteknum tíma. Unnin er 

rannsóknarvinna þar sem einstaklingsbundnar  upplýsingar eru nauðsynlegar, til dæmis 

um meðferðarheldni, fjöllyfjanotkun, milliverkanir og aukaverkanir. Gerðir eru lyfja-

prófílar eða notkunarmynstur einstakra lækna þeim til upplýsinga og er eftirlitsþátturinn 

bundinn trúnaði. Allar kennitölur eru dulkóðaðar í grunninum og allar upplýsingar eru 

bundnar trúnaði. Aðgangur er takmarkaður eins og frekast er kostur og einungis læknar 

eru upplýstir um lyfjanotkun einstaklinga. Embætti landlæknis hefur ekki önnur samskipti 

við lögreglu eða aðstandendur en að taka við upplýsingum (Matthías Halldórsson, 2007).  

Árið 2003 kom fram í framsöguræðu Jóns Kristjánssonar þáverandi heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðherra að eftirlit Embættis landlæknis og Lyfjastofnunar með ávana- og 

fíknilyfjum væri þannig háttað að þessar stofnanir gætu nýtt sér þær upplýsingar sem til 

væru í lyfjagagnagrunni Tryggingastofnunar en jafnframt hugað að því að persónu-

verndarsjónarmiða væri gætt. Einnig kom fram að Embætti landlæknis og Trygginga-

stofnun hefðu samvinnu um að vinna með markvissari hætti en áður úr ópersónu-

greinanlegum upplýsingum um lyfjanotkun og lyfjakostnað sem er að finna í 

lyfjagagnagrunninum í þeim tilgangi að auka almennt faglegt og fjárhagslegt eftirlit með 

lyfjaávísunum (Jón Kristinsson, 2003). 

Fram kom í Læknablaðinu 20. maí 2012 að umræðan í þjóðfélaginu hafði aukist mjög og 

þá sérstaklega hvað varðar aukningu á misnotkun sterkra ávana- og fíknilyfja þar sem 
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fíkniefnaneytendur eru sagðir fara lækna á milli og fá skrifað upp á ávana- og fíknilyf til 

eigin neyslu eða jafnvel sölu til annarra og fjármagna þannig sína eigin neyslu. Þessi 

þróun sem um ræðir er bara eitt dæmi af mörgum í hinu opinbera kerfi. Þegar gallar eru á 

kerfinu tekur tíma að lagfæra þá vegna þess lagaramma sem er í gildi og það þarf að setja 

reglur, umgjörð og skilgreina vandann og loks að finna góða skilvirka lausn og peninga til 

að vinna verkið. Þegar hér er komið við sögu er ljóst að auka þarf eftirlit og til að það sé 

mögulegt þarf Embætti landlæknis starfsfólk og tíma til að vinna það eftirlitshlutverk sem 

þarf að vera til staðar. Það voru einungis tveir starfsmenn í hlutastarfi við lyfjaeftirlit hjá 

embættinu árið 2005 þegar lyfjagagnagrunnurinn komst í notkun. Þessir starfsmenn voru 

Ólafur B. Einarsson og Matthías Halldórsson þáverandi landlæknir og svo einungis 

Ólafur eftir að Matthías lét af störfum (Magnús Jóhannsson, Ingunn Björnsdóttir og 

Ólafur B. Einarsson, 2012). 

Árið 2008 var síðan gerð þarfagreining fyrir Embætti landlæknis um upplýsingar úr 

lyfjagagnagrunninum. Þarfagreining fyrir persónugreinanlegar og  ópersónugreinanlegar 

upplýsingar úr lyfjagagnagrunni var endurskoðuð. Ein helstu rökin fyrir þessari endurskoðun 

voru ný lög um embættið nr. 41/2007 sem tóku gildi 1. september 2007, þar sem verkefni og 

hlutverk Embættis landlæknis voru skilgreind og skýrari áherslur settar fram um eftirlits- og 

stjórnsýsluhlutverk þess. Önnur ástæða sem nefnd var fyrir uppfærslu eldri þarfagreiningar er 

efnisákvæði frumvarps til nýrra lyfjalaga þar sem lögð er til breyting á 27. grein lyfjalaga nr. 

93/1994. Þetta frumvarp var lagt fyrir Alþingi á 135. löggjafarþingi 2007–2008, og kveður 

meðal annars á um varðveislutíma persónugreinanlegra dulkóðaðra gagna í lyfjagagnagrunni 

Embættis landlæknis og er þar óskað eftir að varðveislutíminn verði framlengdur úr þremur 

árum í 30 ár  (Landlæknisembættið, 2008). 

Lyfjagagnagrunnur geymir viðkvæmar persónuupplýsingar sem lúta eftirliti Persónu-

verndar um öryggi persónuupplýsinga, þess vegna þarf að skoða alla vinnu Embættis 

landlæknis á persónu- og tölfræðiupplýsingum úr lyfjagagnagrunni með hliðsjón af 

lögbundnu hlutverki embættisins. Ný lög nr. 41/2007 voru sett um embættið og þar var 

skerpt á meginverkefnum  þess. Þessi lög kveða skýrar á um eftirlits- og stjórnsýslu-

hlutverk embættisins, söfnun, skráningu og miðlun upplýsinga á heilbrigðissviði, eftirlit 

hans með heilbrigðisstarfsfólki og heilbrigðisþjónustu og ráðgjafarhlutverk (Landlæknis-

embættið, 2008). 
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Skilgreind hlutverk Embættis landlæknis sem fram koma í 4. grein laganna eru: 

• að hafa eftirlit með lyfjaávísunum og fylgjast með og stuðla að 

skynsamlegri lyfjanotkun,  

• að fylgjast með heilbrigði landsmanna,  

• að hafa eftirlit með heilbrigðisstarfsmönnum,  

• að stuðla að rannsóknum á sviði heilbrigðisþjónustu,  

• að vinna að gæðaþróun innan heilbrigðisþjónustu,  

• að safna og vinna upplýsingar um heilsufar og heilbrigðisþjónustu,  

• að veita ráðherra og öðrum stjórnvöldum, heilbrigðisstarfsfólki og 

almenningi ráðgjöf um heilbrigðismál (Lög um landlækni og lýðheilsu, nr. 

41/2007).  

Fram kemur í endurskoðun þarfagreiningar embættisins frá september 2002 að í 18. gr. 

laganna um Embætti landlæknis sé tekið fram að sérstakt eftirlit verði með ávísunum 

lækna og tannlækna á ávana- og fíknilyf, þar á meðal ávísunum þeirra á slík lyf til eigin 

nota. Einnig var tekið mið af reynslu embættisins af vinnslu gagna úr lyfjagagnagrunni og 

tölfræðigrunni Tryggingastofnunar ríkisins, eftirliti með lyfjaávísunum undangengin þrjú 

ár, möguleikum til rannsókna úr lyfjagagnagrunni,  sem og samstarfi við Norðurlöndin 

um uppbyggingu og varðveislu gagna í norrænum lyfjagagnagrunnum og þeim reglum 

sem um þá gilda (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2002).  

Árið 2012 voru enn frekari breytingar á lyfjalögum nr. 93/1994 sem voru samþykktar 1. 

júní 2012. Í 27. grein laganna segir: 

Landlæknir starfrækir lyfjagagnagrunn um lyfjaávísanir og afgreiðslu lyfja í 

þeim tilgangi að tryggja gæði heilbrigðisþjónustunnar og öryggi sjúklinga, 

hafa almennt eftirlit með ávísunum lækna á lyf og vegna eftirlits með ávana- 

og fíknilyfjum, sem og til að miðla upplýsingum um lyfjaávísanir einstakl-

inga, m.a. til að auka öryggi í lyfjaávísunum lækna og vegna eftirlits sjúkra-

tryggingastofnunar með lyfjakostnaði, ásamt því að nota upplýsingar úr 

grunninum við gerð áætlana um gæðaþróun í heilbrigðisþjónustu og 

vísindarannsóknum. Persónuauðkenni sjúklinga og lækna skulu vera 
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sérstaklega dulkóðuð í lyfjagagnagrunninum. Dulkóðuðum persónuauð-

kennum sem eldri eru en 30 ára skal eytt úr honum. Landlæknir ber ábyrgð á 

dulkóðun persónuauðkennanna og varðveitir einn lykil að henni, bæði til 

dulkóðunar og afkóðunar. Lyfjastofnun getur sótt um aðgang að persónu-

upplýsingum úr lyfjagagnagrunninum. Landlæknir getur veitt slíkt leyfi ef: 

a) rökstuddur grunur er um fölsun lyfseðils fyrir ávana- og fíknilyf eða að 

tilurð hans hafi  orðið með öðrum ólögmætum hætti eða  

b) rökstuddur grunur er um ranga afgreiðslu lyfseðils fyrir ávana- og fíknilyf  

(Lyfjalög nr. 93/1994). 

Reglur Embættis landlæknis um hvenær hann má notast við grunninn eru skýrar en jafnframt er 

sagt í lögunum að sjúklingur skuli hafa aðgang að eigin lyfjaupplýsingum í lyfjagagnagrunni þó 

það komi ekki fram með hvaða hætti það á að vera. Fram kemur að læknar fái aðgang að 

lyfjasögu sjúklings vegna meðferðar og að þeir fái aðgang að lyfjaupplýsingum sjúklingsins 

síðastliðin þrjú ár. Algjör trúnaðar- og þagnarskylda lækna gildir um persónulegar upplýsingar 

sem kunna að verða á vegi þeirra í starfi, þar á meðal lyfjaupplýsingar. Um trúnaðar- og 

þagnarskyldu gilda ákveðin lög svo sem ákvæði læknalaga, ákvæði laga um réttindi sjúklinga 

og eftir atvikum önnur lög sem við eiga (Lög um breytingu á lögum um sjúkratryggingar, nr. 

112/2008, og lyfjalögum, nr. 93/1994, með síðari breytingum (greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði) 

nr. 45/2012). Það er heimilt að nota upplýsingar úr lyfjagagnagrunni við gerð áætlana um 

gæðaþróun og til vísindarannsókna. Aðgangur að persónugreinanlegum upplýsingum úr 

lyfjagagnagrunni vegna vísindarannsókna lýtur lögum um réttindi sjúklinga, reglugerð um 

vísindarannsóknir á heilbrigðissviði og lögum um persónuvernd og meðferð persónu-

upplýsinga. Embætti landlæknis skal hafa virkt eftirlit með aðgangi að lyfjagagnagrunninum 

samkvæmt ákvæði þessu. Embættið setur verklagsreglur um aðgang að lyfjagagnagrunninum. Í 

þeim skulu meðal annars koma fram reglur um aðgangsstýringu og rekjanleika. Óski 

einstaklingur eftir upplýsingum um það hverjir hafa aflað upplýsinga úr lyfjagagnagrunni ber 

embættinu að veita þær upplýsingar. Þessi lög gengu í gildi 1. október 2012 (Lög um breytingu 

á lögum um sjúkratryggingar, nr. 112/2008, og lyfjalögum, nr. 93/1994, með síðari breytingum 

(greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði) nr. 45/2012).  
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4.2  Lyfjastofnun 

Lyfjastofnun hefur samkvæmt lyfjalögum nr. 93/1994, eftirlit með allri starfsemi apóteka, 

lyfjaframleiðslufyrirtækja, lyfjaheildsala, lyfjaumboðsmanna og einnig starfsemi 

dýralækna, heilsugæslustöðva, sjúkrahúsa, hjúkrunarstofnana eða læknastöðva. Eftirlitið 

nær til hvers kyns umsýslu með lyf, þar með talið geymslu þeirra, afhendingu, notkun og 

fleira. Þá hefur Lyfjastofnun eftirlit með gerð lyfseðla og afgreiðslu auk ávísunar lyfja í 

samvinnu við Embætti landlæknis. Lyfjastofnun aðstoðar Tollgæsluna við eftirlit með 

innflutningi lyfja. Lyfjastofnun tilkynnir meinta ólögmæta háttsemi til lögreglu eða 

Embættis landlæknis sé fyrir hendi rökstuddur grunur um falsanir, þjófnað, óeðlilega 

notkun og fleira. Jafnan er gripið til aðgerða í samvinnu við Embætti landlæknis. 

Embættið kannar nánar meint ólögmætt athæfi, til dæmis með því að afla upplýsinga frá 

hlutaðeigandi lækni eða sjúklingi en í sumum tilvikum getur verið um eðlilegar skýringar 

að ræða og aðgerða því ekki þörf. Til að sinna eftirlitshlutverki sínu þarf Lyfjastofnun í 

undantekningartilvikum, sem nánar eru tilgreind í þarfagreiningu stofnunarinnar, að hafa 

aðgang að persónuupplýsingum í samvinnu við Embætti landlæknis. Einnig er mikilvægt 

fyrir Lyfjastofnun að vinna ýmsar tölfræðilegar upplýsingar um lyf og lyfjanotkun með 

öðrum heilbrigðisyfirvöldum til að auka þekkingu og fræðslu, stemma stigu við óhóflegri 

lyfjanotkun og efla virka samkeppni (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2002). 

4.3  Sjúkratryggingar Íslands  

Sjúkratryggingar Íslands heyra undir velferðarráðuneyti og annast framkvæmd 

sjúkratrygginga. Jafnframt semur stofnunin um og greiðir fyrir heilbrigðisþjónustu. 

Sjúkratryggingar Íslands hafa aðgang að lyfjagagnagrunninum í samræmi við 

eftirlitshlutverk stofnunarinnar og samkvæmt lögum um sjúkratryggingar þegar eitthvert 

af eftirtöldum skilyrðum er uppfyllt: 

a) Þegar sannreyna þarf upplýsingar um lyfjasögu sjúklings vegna 

kostnaðareftirlits    sjúkratrygginga. 

b) Til að kanna lyfjaávísanir og ávísanavenjur lækna vegna eftirlits með 

lyfjakostnaði  
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(Lög um breytingu á lögum um sjúkratryggingar, nr. 112/2008, og 

lyfjalögum, nr. 93/1994, með síðari breytingum (greiðsluþátttaka í 

lyfjakostnaði) nr. 45/2012).  

Persónuauðkenni einstakra sjúklinga munu ekki koma fram nema það sé ótvírætt 

nauðsynlegt vegna einstakra eftirlitsaðgerða.  

Það skiptir máli gagnvart Persónuvernd að það sé Landlæknir sem hefur 

aðgang að lyfjagagnagrunninum í samræmi við eftirlitshlutverk 

embættisins samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu, lögum um 

landlækni og lýðheilsu og lögum þessum þegar eitthvert af eftirtöldum 

skilyrðum er uppfyllt: 

a. Þegar ástæða er til að ætla að einstaklingur hafi fengið ávísað miklu af ávana- 

og fíknilyfjum frá mörgum læknum.  

b. Þegar ástæða er til að ætla að læknir hafi ávísað ávana- og fíknilyfjum á sjálfan sig.  

c. Þegar ástæða er til að ætla að einstaklingur hafi fengið ávísað meira af ávana- 

og fíknilyfjum en eðlilegt getur talist á tilteknu tímabili.  

d. Til að hafa almennt eftirlit með lyfjaávísunum og fylgjast með og stuðla að 

skynsamlegri lyfjanotkun landsmanna (Lög um breytingu á lögum um 

sjúkratryggingar, nr. 112/2008, og lyfjalögum, nr. 93/1994, með síðari 

breytingum (greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði) nr. 45/2012).  

Tryggingastofnun ríkisins, Lyfjastofnun og Embætti landlæknis hafa unnið upplýsingar úr 

lyfjagagnagrunni frá því hann tók til starfa, samanber skilyrði 27. gr. lyfjalaga, nr. 

93/1994. Sjúkratryggingar Íslands hafa nú aðgang að ópersónugreinanlegum 

tölfræðigagnagrunni sem veitir meðal annars upplýsingar um: 

 heildarlyfjakostnað og notkun lyfja,  

 lyfjakostnað og notkun einstakra lyfjaflokka og lyfja,  

 greiðslumerkingu lyfja,  

 hvaða hópar nota lyfin, þ.e. almennir/örorku- og ellilífeyrisþegar,  

 aldursdreifingu notenda og kynjaskiptingu.  
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Upplýsingar úr tölfræðigagnagrunninum eru notaðar til að hafa eftirlit með lyfjakostnaði 

og vinna tölfræðiupplýsingar um lyfjanotkun landsmanna, við áætlanagerð og þegar metin 

eru áhrif ýmissa breytinga eins og verðlækkana eða verðhækkana lyfja. Einnig á fundum 

með læknum og í bréfum og tölvupóstum sem send eru til lækna, til að bera saman 

lyfjakostnað og lyfjanotkun á Norðurlöndunum. Upplýsingarnar eru síðan notaðar til 

rannsókna (Þingskjal 471, 2008-2009). 

Embætti landlæknis starfrækir persónugreinanlegan lyfjagagnagrunn, en samkvæmt 27. 

gr. lyfjalaga geta Sjúkratryggingar Íslands nú óskað eftir aðgangi að persónuupplýsingum 

úr lyfjagagnagrunninum í nánar skilgreindum tilvikum (Þingskjal 471, 2008-2009). 

Sjúkratryggingar Íslands hafa umsjón með útgáfu lyfjaskírteina fyrir Ritalin og skyld lyf. 

Um þau lyf gilda strangar verklagsreglur, aðallega vegna hugsanlegrar lyfjamisnotkunar 

sem getur átt sér stað í tengslum við þessi lyf. Til að auðvelda útgáfu lyfjaskírteina hefur 

lyfjafræðingi hjá lyfjamáladeild stofnunarinnar verið veittar upplýsingar um slík atriði, 

ríkið vill forðast að greiða niður lyf sem hugsanlega yrðu misnotuð. TR óskar eftir  

upplýsingum úr persónugreinanlega lyfjagagnagrunninum í eftirfarandi tilvikum: 

1. Sjúkratryggingar Íslands ákvarða út frá umsókn læknis greiðsluþátttöku í 

lyfjum við ofvirkni til einstaklinga. Þegar um er að ræða frávik frá 

vinnureglum eða þegar grunur leikur á misnotkun er óskað eftir mati 

landlæknisembættisins. 

2. Þegar lyfseðill úr apóteki stöðvast í rafræna lyfseðlaeftirlitskerfi TR, t.d. þegar 

einstaklingur fær óeðlilega margar pakkningar ávísað á einn lyfseðil, eru 

ábendingar sendar til landlæknisembættisins. Starfsmenn lyfjadeildar byrja á 

því að hafa samband við viðkomandi apótek og lækni og óska eftir skýringum 

en að auki eru ábendingar sendar til landlæknisembættisins. Það er mat land-

læknisembættisins hvort sendar eru athugasemdir til viðkomandi læknis vegna 

lyfjanotkunar einstaklingsins. TR fær ekki upplýsingar um lyfjanotkun 

einstaklingsins.  

3. Lyfjafræðingar á lyfjadeild TR hafa á undanförnum mánuðum haldið fundi 

með læknum heilsugæslustöðva og ýmissa sérfræðinga á LSH. Í kjölfarið var 

ákveðið með samþykki læknanna að sendar yrðu upplýsingar til hvers og eins 

læknis um þeirra eigin lyfjaávísanir til samanburðar við aðra lækna á landinu 
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og einnig til samanburðar við lyfjaávísanir lækna annars staðar á 

Norðurlöndum. Starfsmenn lyfjadeildar hafa sinnt þessu verkefni á 

undanförnum vikum. Lyfjadeild TR fær upplýsingar úr lyfjagagnagrunni 

landlæknisembættisins um ávísanir þeirra lækna sem hafa gefið samþykki fyrir 

að þessara upplýsinga sé aflað og setja þær á myndrænt form sem síðan er sent 

læknunum. Nánari rökstuðningur og skýringar koma fram í þarfagreiningu 

Tryggingastofnunar í fylgiskjali 4 (Þingskjal 471, 2008-2009). 

4.4 Persónuvernd 

Samkvæmt 25. gr. í lyfjalögum segir að Persónuvernd hafi . . . 

 . . í samræmi við hlutverk stofnunarinnar samkvæmt lögum um persónu-

vernd og meðferð persónuupplýsinga, eftirlit með öryggi persónuupp-

lýsinga í tölfræðigagnagrunni og lyfjagagnagrunni og starfrækslu þeirra að 

öðru leyti (Lyfjalög nr. 93/1994). 

Þegar verið er að meðhöndla sjúkraskrárupplýsingar er mikilvægt að gæta vel að vernd 

persónuupplýsinga í sjúkraskrám þar sem allar sjúkraskrárupplýsingar teljast til 

viðkvæmra persónuupplýsinga. Í rafrænu sjúkraskrárkerfi verða sjúkraskrárupplýsingar 

óhjákvæmilega aðgengilegar stærri hópi heilbrigðisstarfsmanna og starfsmanna í 

heilbrigðisþjónustu en sjúkraskrár sem einungis eru varðveittar í pappírsformi. Réttindi 

einstaklinga eru varin í stjórnarskrá lýðveldisins, mannréttindasáttmálum og almennri 

löggjöf. Vegna ákvæða 71. gr. stjórnarskrárinnar um friðhelgi einkalífs, heimilis og 

fjölskyldu, samanber 8. gr. mannréttindasáttmála Evrópu, hefur sú regla komist á að 

sjúklingur eigi rétt á aðgangi að eigin sjúkraskrá og afriti af henni. Einnig er hægt að 

skoða lög nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, en samkvæmt 1. 

gr. þeirra laga er markmiðið að stuðla að því að farið sé með persónuupplýsingar í 

samræmi við grundvallarsjónarmið og reglur um persónuvernd og friðhelgi einkalífs og 

að tryggja áreiðanleika og gæði slíkra upplýsinga. Mikil þróun hefur verið í Evrópu á 

þessu sviði á undanförnum árum vegna möguleikanna sem þessi tækni býður upp á til að 

bæta gæði heilbrigðisþjónustu, lækka kostnað við meðferð og til að nýta upplýsingar til 

gæðastjórnunar, tölfræðivinnslu og skipulags í heilbrigðisþjónustu. 
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Almennar grundvallarreglur um meðferð persónuupplýsinga gilda um meðferð sjúkra-

skrárupplýsinga enda teljist sjúkraskrárupplýsingar til viðkvæmra persónuupplýsinga. Er í 

þessu sambandi meðal annars vísað til eftirtalinna grunnreglna: 

1. Tilgangsreglan: Felur m.a. í sér meginreglu um að upplýsingar í sjúkraskrám 

skuli ekki notaðar nema í samræmi við tilgang sinn.  

2. Meðalhófsreglan: Felur m.a. í sér meginreglu um að ekki skuli safna meiri 

upplýsingum í sjúkraskrá en nauðsynlegt er vegna meðferðar sjúklings.  

3. Áreiðanleikareglan: Felur m.a. í sér þá meginreglu að reynt skuli að sjá til þess 

að upplýsingar í sjúkraskrám séu eins áreiðanlegar og unnt er.  

4. Upplýsingaréttur: Felur m.a. í sér að tryggja verður rétt sjúklinga til aðgangs að 

sjúkraskrá sinni og til að fá upplýsingar um það hvernig hún er notuð.  

5. Öryggiskröfur: Felur m.a. í sér að gera verður ráðstafanir til að tryggja öryggi 

sjúkraskrárupplýsinga og að óviðkomandi hafi ekki aðgang að þeim (Þingskjal 

1086, 2008-2009). 

Allar upplýsingar í sjúkraskrám teljast viðkvæmar persónuupplýsingar, samanber c-lið 8. 

töluliðar 2. gr. laga nr. 77/2000, um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Um 

slíkar upplýsingar gildir sú meginregla að vinnsla þeirra er óheimil nema með samþykki 

þeirra einstaklinga sem í hlut eiga. Frá þessu verða þó gerðar undantekningar þegar 

mikilvægir hagsmunir einstaklinga krefjast þess. Þegar um sjúklinga er að ræða hefur 

verið litið svo á að heimilt sé að víkja frá þessu skilyrði vegna vinnslu sjúkraskrár-

upplýsinga í tengslum við meðferð sem sjúklingur fær. Vinnslan sé þannig framkvæmd af 

heilbrigðisstarfsmönnum sem bundnir eru trúnaðar- og þagnarskyldu eða öðrum 

starfsmönnum sem undirgengist hafa sambærilegar trúnaðar- og þagnarskyldu og þurfa 

nauðsynlega á sjúkraskrárupplýsingunum að halda vegna starfa sinna í þágu sjúklings 

(Þingskjal 1086, 2008-2009). 

Við setningu lagareglna um rafrænar sjúkraskrár og rafræn sjúkraskrárkerfi má í fyrsta lagi 

nefna sjónarmið um sjálfsákvörðunarrétt sjúklinga. Í öðru lagi að auðkenning sjúklinga og 

starfsfólks sé með tryggum hætti við færslu upplýsinga í sjúkraskrá. Í þriðja lagi að beitt sé bæði 

almennum og sérstökum aðgangstakmörkunum sem sjúklingur geti sjálfur haft áhrif á en 

meginreglan sé sú að einungis þeir heilbrigðisstarfsmenn sem hafi sjúkling til meðferðar hafi 
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aðgang að sjúkraskrá hans. Í fjórða lagi að skýrar reglur gildi um aðgang að rafrænum 

sjúkraskrám í öðrum tilgangi en vegna meðferðar sjúklinga. Í fimmta lagi að gætt sé meðalhófs 

við skráningu upplýsinga í rafræna sjúkraskrá þannig að einungis séu skráðar upplýsingar sem 

teljast nauðsynlegar vegna meðferðar. Í sjötta lagi að öryggisráðstafanir í rafrænum 

sjúkraskrárkerfum séu fullnægjandi og í sjöunda lagi að gagnsæi sé tryggt á þann hátt að 

sjúklingur geti auðveldlega fengið upplýsingar um það sem skráð er í sjúkraskrá hans og hverjir 

hafi haft aðgang að henni (Þingskjal 1086, 2008-2009).  

Með rafrænni sjúkraskrá og rafrænum sjúkraskrárkerfum verða persónulegar upplýsingar 

sjúklings aðgengilegri þeim sem aðgang hafa að sjúkraskrám í rafrænu sjúkraskrárkerfi 

auk þess sem fjöldi þeirra sem möguleika eiga á aðgangi eykst. Hætta á misnotkun verður 

því umtalsvert meiri. Ýmsar annarlegar hvatir gætu freistað þeirra sem aðgang hafa að 

slíkum kerfum til að misnota aðstöðu sína. Nauðsynlegt er því að tryggja eins og framast 

er unnt að slík misnotkun eigi sér ekki stað en í því sambandi er mikilvægt að ábyrgð 

heilbrigðisstarfsmanna og annarra sem hafa aðgang að sjúkraskrám sé skýr sem og að 

réttur sjúklings til friðhelgi einkalífs og trúnaðar heilbrigðisupplýsinga sé ávallt virtur. 

Upplýsingakerfin þurfa að vera þannig hönnuð að auðvelt sé að veita heilbrigðisstarfs-

mönnum mismunandi aðgang að mismunandi upplýsingum og allt eftirlit með notendum 

sé auðvelt. Þjónusta við kerfin þarf að tryggja varðveislu gagna og öryggi gegn utanað-

komandi árásum og allir stjórnendur þurfa að viðhafa skilvirkt eftirlit (Þingskjal 1086, 

2008-2009). 

Íslenskur ISO-staðall um stjórnun upplýsingaöryggis, ÍST ISO/IEC 17799:2005, tók gildi 

árið 2006. Staðallinn er alþjóðlegur og samkvæmt honum felst upplýsingaöryggi meðal 

annars í varðveislu á eftirfarandi: 

 Trúnaði: Upplýsingar eiga eingöngu að vera aðgengilegar þeim sem hafa til 

þess tilskilin leyfi og aðgangsheimild.  

 Aðgengi: Aðgangur þarf að vera tryggður hvar og hvenær sem þörf er á.  

 Réttmæti: Gæði upplýsinganna eru tryggð, réttar og nákvæmar upplýsingar, 

engu breytt eða eytt án tilskilinnar heimildar.  

 Ábyrgð: Rekjanleiki upplýsinga, þ.e. hver opnar sjúkraskrá, hvaða sjúkraskrá, 

hvar og hvenær. 
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Staðlar þurfa að vera þannig fram settir að þeir stuðli að þróun og nýrri þekkingu, en 

tryggi jafnframt öryggi upplýsinga og hindri misnotkun (Þingskjal 1239, 2007-2008).  

Allir sem sinna heilbrigðisþjónustu á Íslandi eru bundnir trúnaðar- og þagnarskyldu og 

þurfa að fylgja ákveðnum siðferðilegum kröfum. Öryggi persónuupplýsinga í rafrænu 

sjúkraskrárkerfi lýtur lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga og reglum 

Persónuverndar um öryggi persónuupplýsinga. 

Grunnviðhorf Persónuverndar er að það þyki eðlilegra þegar verið er að búa til tæki sem á 

að nota við meðferð sjúklinga að það sé inni í sjúkraskrárkerfunum, vegna þess að 

sjúkraskráin sýnir samhengið í lyfjasögu sem og almenna sögu sjúklings. Embætti 

landlæknis er eftirlitstæki og á að vera það, þess vegna þykir ekki eðlilegt að læknar hafi 

aðgang að þeim grunni. Lyfjagagnagrunnurinn býr aðeins yfir hráum upplýsingum á 

meðan sjúkraskrá hefur alla sögu sjúklings, þar á meðal lyf (Þórður Sveinsson, munnleg 

heimild, 15 mars 2013). 

4.5 Samantekt 

Eftirlitsþáttur Embættis landlæknis hvað snertir lyfjagagnagrunninn felst í því að læknar 

komi með ábendingar um óeðlilega lyfjasókn eða ráp fólks á milli lækna. Lyfjastofnun 

kemur með ábendingu um lyfjafalsanir og síðan kemur lögregla með ábendingar um stuld 

eða misferli með lyf. Sjúkratryggingar Íslands heyra undir velferðarráðuneytið og annast 

framkvæmd sjúkratrygginga. Jafnframt semur stofnunin um og greiðir fyrir 

heilbrigðisþjónustu. Sjúkratryggingastofnunin hefur aðgang að lyfjagagnagrunninum í 

samræmi við eftirlitshlutverk stofnunarinnar. Að lokum hefur Persónuvernd í samræmi 

við lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, eftirlit með öryggi 

persónuupplýsinga í tölfræðigagnagrunni og lyfjagagnagrunni og starfrækslu þeirra að 

öðru leyti. Lyfjagagnagrunnurinn hefur áhrif á allar þessar stofnanir með einum eða 

öðrum hætti og það þarf að skoða marga þætti til að lyfjagagnagrunnurinn verði opinn líkt 

og læknarnir vilja. Í næsta kafla verður farið yfir aðferðafræðina sem var notuð í 

viðhorfskönnuninni. 
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5 Aðferðafræði rannsóknar 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar, greint verður frá vali á 

rannsóknaraðferð, uppbyggingu spurningalista og gerð verður grein fyrir þýði og 

svarhlutfalli. Að sama skapi verða helstu takmarkanir og siðferðileg álitamál reifuð, svo 

og staða rannsakanda innan rannsóknar. Þessi rannsókn var gerð til að kanna viðhorf 

lækna til miðlægs lyfjagagnagrunns. Um stutta megindlega rannsókn er að ræða þar sem 

gagna var aflað með rafrænni könnun sem gerð var með hjálp vefforritsins QuestionPro 

dagana 20.-31. mars 2012. 

5.1  Val á rannsóknaraðferð og greining gagna 

Sú rannsóknaraðferð sem varð fyrir valinu var rafræn könnun þar sem hentugast var að ná 

til læknanna með rafrænum hætti. Könnunin var send með tölvupósti til læknanna í 

gegnum Læknafélagið eftir að hún var samþykkt af lögfræðingi þeirra. Notkun rafrænna 

kannana hefur aukist mikið og helstu kostir þeirra eru að það tekur styttri tíma að fá svör 

frá þátttakendum, áreiðanleiki eykst þar sem ekki þarf að slá gögnin inn heldur eru forritin 

samkeyrð, kostnaður er minni því einungis þarf að greiða fyrir nettenginguna í stað 

póstburðargjalda. Einnig eru meiri líkur á því að svör þátttakenda verði lengri við opnu 

spurningunum og að auki sparar þessi aðferð gríðarlegan tíma. Líkur á svörun aukast 

einnig til muna þar sem það vill oft farast fyrir að fara með spurningalista sem svarað 

hefur verið út á pósthús svo dæmi sé tekið. Samhliða könnuninni eru lög og reglugerðir 

um lyfjagagnagrunn skoðaðar og notað sem greiningargleraugu.  

Helsta gagnrýnin á rafrænar kannanir hefur beinst að því hvort úrtakið sé nægilega 

lýsandi eða réttmætt og hvort niðurstöður endurspegli afstöðu þýðisins þar sem aðgengi 

að tölvum og tölvulæsi fólks er mismunandi (Chizawsky, Estabrooks og Sales, 2009; Fan 

ogYan, 2010; Shih og Fan, 2009). Annað atriði sem hefur verið gagnrýnt er að ruslpóstur 

er orðinn algengur sem gerir það að verkum að einstaklingar í úrtaki líta ekki við beiðnum 

um þátttöku í rafrænum könnunum, og telja þær jafnvel ekki nógu áreiðanlegar (Fan og 

Yan, 2010; Shih og Fan, 2009). Til að lágmarka þessa gagnrýni var könnunin á viðhorfi 

læknanna send með tölvupósti í gegnum Læknafélagið sem læknar bera traust til og sá 

póstur er að öllum líkindum lesinn af flestum meðlimum. Í þriðja lagi hefur verið 
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gagnrýnt að meiri líkur séu á illa uppfærðum netfangalista fyrir rafræna könnun en 

heimilisfangalista fyrir pappírskannanir (Chizawsky, Estabrooks og Sales, 2009; Fan 

ogYan, 2010; Shih og Fan, 2009). Einnig ber að nefna að rannsakandi getur ekki verið 

fullviss um að hugtakaskilningur þátttakenda sé sá sami hvort sem um ræðir rafræna- eða 

pappírskönnun. Að lokum getur rannsakandi ekki verið viss um að sá einstaklingur sem 

lenti í úrtakinu hafi svarað könnuninni (Maronick, 2009).   

Svarhlutfall rannsókna er mjög misjafnt hvort sem um rafræna eða póstlagða könnun er 

að ræða. Þegar pappírskannanir eru aftur á móti lagðar fyrir eru þær líklegri til að gefa 

betri svörun samkvæmt þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið á þessum rann-

sóknaraðferðum.  Rafrænar kannanir og pappírskannanir skila hins vegar nánast sömu 

svörun á meðal hópa sem hafa góða tölvukunnáttu og gott tölvuaðgengi (Shih og Fan, 

2009). Þegar farið var af stað með þessa rannsókn var í upphafi ákveðið að gera 

megindlega rannsókn á viðhorfi lækna til miðlægs lyfjagagnagrunns. Þar sem læknar eru í 

stöðugum samskiptum við sína skjólstæðinga og skrifa út lyf, þá þótti rannsakanda mjög 

mikilvægt að fá þeirra viðhorf á mikilvægi þess að hafa aðgang að miðlægum lyfjagagna-

grunni sem sýnir lyfjasögu skjólstæðings og fá þannig betri yfirsýn yfir þeirra mál. Til að 

spara tíma og ná til sem flestra var því ákveðið að leggja rafræna viðhorfskönnun fyrir 

lækna á Íslandi. Þar sem tölvu- og netnotkun Íslendinga er mjög mikil og nettenging til 

staðar á 93% íslenskra heimila þótti það nægjanleg forsenda til þess að senda út rafræna 

könnun frekar en skriflegan spurningalista (Hagstofa Íslands, 2011). 

5.2  Spurningalisti 

Viðhorfskönnunin sem var gerð á að varpa ljósi á viðhorf lækna til þess að settur verði á 

fót miðlægur lyfjagagnagrunnur sem þeir hafa beinan aðgang að. Notaðar voru nokkrar 

bakgrunnsbreytur til að fá rétta mynd af læknahópnum sem fékk könnunina senda. Með 

réttum bakgrunnsbreytum er hægt að skoða hvaða læknahópar hafa tiltekna skoðun, en 

þessum bakgrunnsbreytum var haldið í lágmarki til að tryggja nafnleysi þátttakenda.  

Í þessari viðhorfskönnun var ekki spurt um aldur þátttakenda heldur aldursbil sem spannaði 

tíu ár, fjölda spurninga var haldið í lágmarki til að auka líkurnar á því að læknarnir gæfu sér 

tíma til að svara viðhorfskönnuninni. Reynt var að hafa uppsetningu könnunarinnar eins 

einfalda og hægt var og forritið sem var notað bauð upp á einfalda og þægilega 

notkunarmöguleika. Með aðstoð Læknafélags Íslands var öllum læknum send viðhorfs-
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könnunin ásamt beiðni um þátttöku í tölvupósti. Þegar tveir dagar voru þangað til könnuninni 

yrði lokað var sendur annar tölvupóstur til að minna læknana á þátttöku í könnuninni.  

Spurningalistinn samanstóð af átta spurningum, fjórum bakgrunnsspurningum og fjórum 

spurningum sem snerta viðhorf lækna til miðlægs lyfjagagnagrunns og aðgengi að 

röntgenmyndum og blóðprufum sjúklinga (sjá viðauka 2).  

5.3  Þýði og svarhlutfall 

Þýði er samansafn eða mengi allra einstaklinga eða staka með tiltekna eiginleika. Í 

rannsóknum er þetta sá hópur sem ætlunin er að draga einhverja ályktun um. Þar sem álykta á 

um þýðið væri að sjálfsögðu besti kosturinn að rannsaka það í heild sinni. Því miður er þetta 

sjaldnast raunhæfur möguleiki (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). 

Í öllum rannsóknum geta rannsakendur átt von á því að þeir sem svara viðkomandi 

viðhorfskönnun hafi sterkari skoðun á umfjöllunarefninu en þeir sem ekki svara. Þannig 

getur komið skekkja nema svarhlutfallið sé mjög hátt. Rannsókn telst aldrei marktæk 

nema fyrir þá þátttakendur sem tóku þátt í rannsókninni á þeim tímapunkti sem þeir tóku 

þátt (Fan og Yan 2010). 

Þátttakendur þessarar rannsóknar voru allir læknar sem skráðir eru með netföng hjá 

Læknafélagi Íslands og voru jafnframt 67 ára og yngri. Ástæðan fyrir því að læknar eldri 

en 67 ára fengu ekki rannsóknina er sú að aðeins starfandi læknar skráðir hjá 

Læknafélaginu fengu póstinn. Alls var rafræna viðhorfskönnunin send á 1.088 lækna. 

Læknafélagið áframsendi könnunina eftir að hún var samþykkt ásamt beiðni til læknanna 

að taka þátt og síðan var sent ítrekunarbréf þegar tveir dagar voru í að loka átti 

könnuninni. Með því að senda viðhorfskönnunina í gegnum Læknafélag Íslands fékk 

rannsakandi ekki aðgang að nafna- eða netfangalista þátttakenda, en jafnframt var 

könnunin send á allt þýðið, þannig að ekki var þörf á að skilgreina úrtak. 

Svarhlutfall er mjög mikilvægt í könnunum þar sem lágt svarhlutfall getur skekkt 

niðurstöður og þar með dregið úr marktækni þeirra (Shih og Fan, 2009). Með tilkomu 

rafrænna kannana hefur viðhorf rannsakenda verið að breytast á síðustu árum samkvæmt 

rituðum fræðigreinum um rannsóknarstörf (Chizawsky, Eastbrooks og Sales, 2009; Shih 

og Fan, 2009). Höfundar rafrænna kannana tala um fjölda útfylltra spurningalista eða 

nothæfra frekar en að tala um svarhlutfall (Chizawsky, Eastbrooks og Sales, 2009). Á 
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flestum tölvupóstforritum er einskonar sía sem síar frá póst eins og rafræna könnun, 

þannig að eigandinn sér ekki beiðnina um viðhorfskönnunina og getur því ekki tekið 

afstöðu um það hvort hann vilji svara könnuninni eða ekki (Fan og Yan, 2010).  

Fjöldi einstaklinga sem barst beiðni um þátttöku í þessari rannsókn var alls 1.088 en það 

er fjöldi starfandi lækna á Íslandi samkvæmt Læknafélagi Íslands. Svarhlutfallið var 

frekar gott en 39,5% þátttakenda svöruðu könnuninni. Ekki er vitað hve margir hafa 

reglulegan aðgang að tölvu og opna allan póst sem þeim berst. Talið er að frekar margir 

hafi fengið póstinn þar sem pósturinn var sendur út frá Læknafélagi Íslands og þykir 

líklegra að læknar opni póst frá þeim þar sem hann kemur frá þeirra félagi, hjá 

Læknafélaginu tengist netfangalistinn heimasíðu félagsins og uppfærist sjálfkrafa þegar 

læknar eða skrifstofa Læknafélagsins breyta eða bæta við netföngum (sjá viðauka 1). 

Í þessari rannsókn var vefforritið QuestionPro notað. Forritið býður upp á ýmsa 

möguleika  hvað varðar uppsetningu og hægt er að skilgreina hvort um er að ræða opnar 

eða lokaðar spurningar, einnig er hægt að skoða gagnsæi spurninga. Til að takmarka ekki 

fjölda þeirra lækna sem gátu svarað viðhorfskönnuninni, þá gat fleiri en einn svarað 

könnuninni á hverri IP tölu. Tölvukerfin á fjölmennum vinnustöðum eins og sjúkrahúsum 

eða læknastofum eru keyrð á færri IP tölum og proxy þjónum en þær tölvur sem tengjast 

þar internetinu. Það þykir of takmarkandi aðferð að hafa aðeins einn þátttakenda frá 

hverri IP tölu, þannig er búið að útiloka ákveðinn hóp þátttakenda sem er ekki gott fyrir 

rannsóknina (Basso og Miraglia, 2008).  

Það eru tvær leiðir til að tryggja að hver þátttakandi svari aðeins einu sinni í netkönnun. Í 

fyrsta lagi er hægt að senda könnunina í gegnum QuestionPro vefforritið, þannig getur 

rannsakandi tengt saman einstök svör og netföng þátttakenda, ef þessi aðferð er notuð er 

nafnleysi ekkert. Í öðru lagi er hægt að nota forrit þar sem hver þátttakandi fær fyrirfram 

gefið lykilorð sem slegið er inn við upphaf rannsóknar. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

þátttakendur upplifi gjarnan að notkun á lykilorði grafi undan nafnleyndinni og hika þar 

með að svara slíkum könnunum (Chizawsky, Eastbrooks og Sales, 2009; Shih og Fan, 

2009). Hvorug þessara leiða var valin þar sem langalgengast er að fólk vilji algera 

nafnleynd þegar það svarar könnunum, því var talið að mikilvægast væri að tryggja 

raunverulegt nafnleysi þátttakenda í þessari viðhorfskönnun. Sá möguleiki er fyrir hendi 
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að einhverjir hefðu getað svarað spurningalistanum oftar en einu sinni en svörin voru 

lesin yfir með tilliti til þess.  

5.4  Styrkleikar, mikilvægi og helstu takmarkanir rannsóknar 

Helstu styrkleikar þessarar rannsóknar liggja í þeirri staðreynd að viðfangsefnið hefur lítið verið 

rannsakað hér á landi. Tímasetning rannsóknarinnar telst einnig vera styrkleiki hennar þar sem 

læknadóp hefur verið mikið í umræðunni. Hópurinn sem tók þátt í rannsókninni gefur henni 

einnig aukið vægi því að miðlægur lyfjagagnagrunnur snertir alla þátttakendur í gegnum starf 

þeirra með einum eða öðrum hætti. Viðhorf þeirra gefa góða vísbendingu um mikilvægi þess að 

koma á miðlægum lyfjagagnagrunni sem er opinn læknum. Höfundur leitaði eftir erlendum 

rannsóknum en fann enga sambærilega könnun sem hafði verið lögð fyrir til að athuga viðhorf 

lækna til miðlægs lyfjagagnagrunns.  

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar felast í því að um stuttan spurningalista var að ræða, 

þar sem fjallað var um viðhorf lækna til miðlægs lyfjagagnagrunns á almennum nótum. 

Niðurstaðan hefði getað verið skýrari ef spurningarnar hefðu verið fleiri og jafnvel 

ítarlegri en með því hefðu líklega færri svarað viðhorfskönnuninni vegna tímans sem færi 

í að svara. Mörgum finnst erfitt að svara viðhorfsspurningum í könnunum og kemur það 

fram í lægra svarhlutfalli (Fan og Yan; Ryynänen, Myllykangas, Kinnunen og Takala, 

1999). Einnig hefði verið hægt að notast við djúp viðtöl og þá talað bæði við eldri og 

yngri lækna af báðum kynjum. Aðrar takmarkanir snerta fyrst og fremst samsetningu 

úrtaks, svarhlutfall og hugtakanotkun í spurningalistanum. Rannsóknir eins og þessi sem 

gerðar eru á úrtaki hafa ekki alhæfingargildi, nema fyrir þá þátttakendur sem tóku þátt og 

á þeirri stundu sem þeir svöruðu. Niðurstöður hennar gefa samt sem áður sterka 

vísbendingu um viðhorf læknanna og ber að taka sem slíkri. Orðalag spurningalistans er 

almennt og dæmi ekki útskýrð í þaula, enda um almennar aðstæður að ræða, og getur það 

haft áhrif á niðurstöðurnar. 

5.5  Staða rannsakanda innan rannsóknar og siðferðileg álitaefni 

Í rannsóknum skiptir innra réttmæti miklu máli, að hve miklu leyti hægt sé að halda því 

fram að svörin sem fengust hafi svarað þeim spurningum sem lagðar voru fram. Ytra 

réttmæti segir til um hvort alhæfa megi niðurstöðurnar yfir á aðrar aðstæður og gera að 

eins konar lögmáli. Mikil áhersla er lögð á áreiðanleika þeirra mælitækja sem beitt er í 

megindlegum rannsóknum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Hlutverk rannsakenda er að sjá 
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til þess að val þátttakandans sé eins frjálst og óþvingað og hægt er, einnig að veita nægar 

upplýsingar um könnunina sjálfa og hvernig niðurstöður hennar verði notaðar (Sigurður 

Kristinsson, 2003). Valfrjálst var að svara könnuninni, forritið hefði getað þvingað fram 

svör við öllum spurningum en þeim möguleika var sleppt. Nafnleynd þátttakenda var 

tryggð eins og hægt var. Að úrvinnslu lokinni var frumgögnum rannsóknarinnar eytt. 

Áður en könnunin var lögð fyrir læknana var send fyrirspurn til Persónuverndar um 

framkvæmd könnunarinnar. Í svari hennar kom fram að könnunin var hvorki háð 

tilkynningarskyldu né leyfi frá Persónuvernd. 

Eftir að höfundur þessarar ritgerðar fór að kynna sér þessi mál nánar virtust kostir þess að 

koma á miðlægum lyfjagagnagrunni sterkari heldur en gallarnir. Allar líkur eru á því að 

minni misnotkun lyfja, skilvirkni og öryggi aukist með því að hafa miðlægan lyfjagagna-

grunn. Að því sögðu telur rannsakandi mikilvægt að tryggja að persónugreinanlegar 

upplýsingar verði ekki aðgengilegar neinum óheiðarlegum aðilum og að það verði að vera 

hægt að sjá með læknanúmerum eða fingrafarakerfi hvaða persónuupplýsingar hver 

heilbrigðisstarfsmaður hefur skoðað. Það kann að vera að afstaða höfundar hafi haft áhrif 

á val spurninga en reynt var að gæta fyllstu óhlutlægni til að mynda með því að hafa 

opnar spurningar. Það getur verið galli, þátttakendur voru til dæmis beðnir um að benda á 

galla miðlægs lyfjagagnagrunns en þar væri ef til vill betra að hafa fyrirfram ákveðin svör 

til að velja á milli þar sem einhverjir hafa kannski ekki kynnt sér málið nægilega vel. Eins 

og í öllum rannsóknum eru alltaf kostir og gallar við þá aðferð sem stuðst er við og það 

ber að hafa í huga. 

5.6  Samantekt 

Megindleg rafræn rannsókn var gerð til að kanna viðhorf lækna til miðlægs 

lyfjagagnagrunns sem þeir myndu hafa aðgang að til að sjá yfirlit yfir lyfjanotkun 

skjólstæðinga sinna, ásamt þeirra mati á helstu kostum og göllum þess að hafa 

lyfjagagnagrunninn opinn og miðlægan. Notast var við vefforritið QuestionPro. 

Bakgrunnsbreytum var haldið í lágmarki til að tryggja nafnleysi þátttakenda. Fjölda 

spurninga var stillt í hóf til að hámarka líkurnar á að fólk gæfi sér tíma til að svara 

viðhorfskönnuninni, einnig var uppsetning höfð eins aðgengileg og forritið sem notað var 

bauð upp á. Gætt var að hlutlægni spurningalistans til að samþykkisáhrif yrðu sem 

minnst. Öll svör voru flokkuð og sjálfkrafa umreiknuð í forritinu. Áður en könnunin var 
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lögð fyrir var send fyrirspurn til Persónuverndar um framkvæmd könnunarinnar. Í svari 

hennar kom fram að könnunin var hvorki háð tilkynningarskyldu né leyfi frá 

Persónuvernd. Könnunin var send í tölvupóst til læknanna í gegnum Læknafélagið eftir að 

hún var samþykkt af lögfræðingi þeirra.  

Helsta gagnrýnin á rafrænar kannanir er hvort úrtakið sé nægilega lýsandi eða réttmætt og 

hvort niðurstöður endurspegli afstöðu þýðisins þar sem aðgengi að tölvum og tölvulæsi 

fólks er mismunandi, einnig hefur verið gagnrýnt að ruslpóstur sé algengur og 

einstaklingar í úrtaki geti sleppt beiðnum um þátttöku í rafrænum könnunum, og telji þær 

jafnvel ekki nógu áreiðanlegar. Svarhlutfall rannsókna er mjög misjafnt hvort sem um 

rafræna eða póstlagða könnun er að ræða en í þessari rannsókn var svörunin mjög góð eða 

39,5%. Í viðhorfskönnun þessarar rannsóknar voru allir læknar sem skráðir eru með 

netföng hjá Læknafélagi Íslands þátttakendur. 
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6 Miðlægur lyfjagagnagrunnur á Íslandi – staða og  

viðhorf íslenskra lækna 

Í þessum kafla verður fjallað um stöðu lyfjagagnagrunnsins í dag og einnig viðhorf lækna 

til miðlægs lyfjagagnagrunns.  

6.1  Staða lyfjagagnagrunns á Íslandi í dag 

Staða lyfjagagnagrunnsins er þannig í dag að Embætti landlæknis er ábyrgðaraðili grunnsins og 

vinnsluaðilar að honum ásamt embættinu eru Tryggingastofnun ríkisins, Sjúkratryggingar 

Íslands og Lyfjastofnun. Tilgangur með lyfjagagnagrunninum í dag er að veita upplýsingar til 

þess að hafa almennt eftirlit með ávísunum lækna á lyf, fylgjast með þróun lyfjanotkunar og 

hafa eftirlit með ávana- og fíknilyfjum (Geir Gunnlaugsson, 2011). Lyfjagagnagrunnurinn 

inniheldur upplýsingar um öll lyfseðilskyld lyf sem afgreidd eru úr apótekum landsins. Gögn úr 

honum nýtast Embætti landlæknis við eftirlit, Sjúkratryggingum Íslands við greiningu á 

lyfjaávísanavenjum með hliðsjón af kostnaði og einstökum læknum eða starfsstöðvum lækna til 

að skoða þróun lyfjaávísana (Geir Gunnlaugsson, 2011). Það er athyglisvert hvernig notkun 

amfetamíns dróst saman eftir að Lyfjagagnagrunnur Embættis landlæknis var tekinn í notkun í 

ársbyrjun 2005 (sjá mynd 1).  

Mynd 1: Þróun ávísana lækna á amfetamín á árunum 1992-2010.  (Geir Gunnlaugsson, 2011) 
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Allir læknar geta í dag fengið upplýsingar úr lyfjagagnagrunninum um ávísanir til þeirra 

einstaklinga sem til þeirra leita. Árið 2010 komst á verklag með rafrænum svarsendingum 

við fyrirspurnum lækna og berast þau því læknum oftast samdægurs. Verklag þetta var 

kynnt á Læknadögum í janúar 2011 og eru margir læknar byrjaðir að nota þessa þjónustu 

embættisins. Gallinn við þetta er sá að upplýsingar úr grunninum fást ekki á rauntíma því 

uppfærslan er keyrð á tveggja vikna fresti en með breytingu laga sem samþykkt var 1. 

júní 2012 verður uppfærslan á rauntíma. Læknar geta þó nýtt sér þetta núna og notað sem 

leiðbeiningar ef þá vantar upplýsingar (Geir Gunnlaugsson, 2011).  

Embætti landlæknis hefur eftirlit með ávísunum á ávanabindandi lyf í samræmi við 

sérstaka handbók um lyfjagagnagrunninn. Eftirlitið er ýmist tilfallandi eða reglubundið 

eftirlit með ávísunum og í hverri fyrirspurn í grunninn eru skoðaðar ávísanir yfir 130 

ávanabindandi lyf. Ef lyfjaávísanir eru skoðaðar í lyfjagagnagrunni þar sem kennitölu 

einstaklings eða læknanúmeri læknis er flett upp skráist keyrslan sjálfvirkt í tilvikaskrá 

grunnsins. Þetta er gert að kröfu Persónuverndar (Geir Gunnlaugsson, 2011). 

Árið 2010 var búið að skrá samtals 1641 tilefni til uppflettinga þar af voru 

858 fyrirspurnir vegna ábendingar eða fyrirspurnar læknis þá eru líka taldir 

með embættislæknar, 552 vegna afgreiðslu lyfjaskírteina, 134 vegna 

reglubundins eftirlits embættisins, en einnig komu til ábendingar annarra, 

s.s. aðstandenda, lögreglu og stofnana sem fjalla um lyfjamál (Geir 

Gunnlaugsson, 2011). 

Embætti landlæknis birtir aldrei opinberlega nöfn lækna eða einstaklinga sem eru til 

skoðunar. Á þriggja mánaða fresti eru þeir einstaklingar skoðaðir sem fara yfir tiltekin 

viðmiðunarmörk fyrir ávanabindandi lyf í fjölda ávísana, fjölda dagskammta eða þegar 

einstaklingur sækir lyf til margra lækna. Einnig er einstaklingur skoðaður ef magn ávísana 

af tilteknu lyfi er óeðlilega mikið og samsetning lyfja óeðlileg en það er háð mati læknis. Í 

þeim tilvikum sem farið er yfir ofangreind viðmiðunarmörk í ávísunum til einstaklings og 

um greinilega misnotkun að ræða er lyfjameðferð þess einstaklings takmörkuð í samráði 

við viðkomandi lækna. Undanskildir þessu eru einstaklingar sem eru í krabbameins-

meðferð eða nýkomnir úr erfiðum aðgerðum. Eftirlit er einnig haft með lyfjaávísunum 

lækna á þá sjálfa. Ef þær reynast óeðlilegar á einhvern hátt er það skoðað sérstaklega. 
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Árið 2010 var 51 læknir til skoðunar vegna slíkra ávísana. Ef ekki liggur fyrir 

eðlileg skýring fyrir ávísunum lækna á lyf fyrir sjálfa sig er brugðist við því. Það 

er ljóst að með tilkomu lyfjagagnagrunns hafa möguleikar 

Landlæknisembættisins til eftirlits batnað til muna og að notkun hans hefur haft 

jákvæð áhrif á ávísanir tiltekinna lyfja þó að enn sé töluvert um misnotkun 

lyfseðisskyldra [svo] lyfja í þjóðfélaginu. Misnotkun lyfseðisskyldra [svo] lyfja 

verður aðeins fyrirbyggð með samstilltu átaki lækna og umsýsluaðila lyfja og 

öflugu eftirliti. Fjölgun lækna sem leitar eftir upplýsingum úr lyfjagagnagrunni 

um lyfjanotkun, áður en lyfjum er ávísað, er því jákvæð þróun. 

Landlæknisembættið vill stemma stigu við misnotkun lyfseðilsskyldra lyfja og 

mun gera allt sem það getur til að svo megi verða (Geir Gunnlaugsson, 2011). 

Þegar læknir sendir lyfjaávísun í apótek skráir lyfsali upplýsingarnar af lyfseðlinum við 

afgreiðslu lyfjanna og það er mikilvægt gagnasafn. Til ársloka 2009 voru lyfjaávísanir 

heilbrigðisstofnana utan við þetta gagnasafn. Árið 2010 byrjaði fyrirtækið Lyfjaver, sem 

sér um vélskömmtun lyfja fyrir fjölda hjúkrunarheimila, að senda inn gögn um 

lyfjaávísanir fyrir íbúa þeirra hjúkrunarheimila sem þeir sáu um. Rafræn skrá með 

gögnum hefur verið í notkun frá og með 1. janúar 2002. Þar koma í kringum 2.300.000 

færslur á ári. Gögn sem koma af lyfseðlum eru skráð í upplýsingakerfi apóteka og eru þau 

send rafrænt í lyfjagagnagrunn. Þær upplýsingar sem eru skráðar niður eru: 

afgreiðslustaður, dagsetning afgreiðslu, póstnúmer, læknanúmer, ATC kóði lyfs og magn. 

Tölfræðigagnagrunnur Tryggingastofnunar ríkisins er með sambærilegt gagnasafn 

(Embætti landlæknis, 2012b). 

Embætti landlæknis þarf að sinna reglubundinni úrvinnslu sem er nýtt til eftirlits. Einnig 

er stefnt á að birta reglulega úrvinnslu á vef embættisins. Hlutverk embættisins er einnig 

að stuðla að rannsóknum á heilbrigðissviði, þar með talið að sinna rannsóknum á 

lyfjanotkun landsmanna en þegar slíkar rannsóknir eru framkvæmdar eru þær háðar 

samþykki Vísindasiðanefndar og Persónuverndar (Embætti landlæknis, 2012b).  

6.2 Viðhorf íslenskra lækna til miðlægs lyfjagagnagrunns 

Til að svara þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp með í þessari rannsókn var 

stutt viðhorfskönnun lögð fyrir þátttakendur. Í þessum kafla verður gerð grein fyrir 

niðurstöðum viðhorfskönnunarinnar.  



Miðlægur lyfjagagnagrunnur í íslensku heilbrigðiskerfi 2013 

 

Sigurbjörg Bergsdóttir 41 
 

Alls svöruðu 430 læknar viðhorfskönnuninni. Allir læknar sem voru skráðir hjá 

Læknafélagi Íslands fengu viðhorfskönnunina senda með rafrænum hætti. Alls voru það 

1.088 læknar og var svarhlutfallið því 39,5%. 

Mynd 2 (spurning 1): Hvort ert þú karl eða kona? 

Þegar kynjahlutfall er skoðað á mynd tvö kemur í ljós að karlmenn sem svöruðu voru 282 

eða 66% en konur sem svöruðu voru 148 eða 34%. Eins og sjá má svöruðu áberandi fleiri 

karlar en konur en ekki er alveg ljóst hvað veldur þessu. Samkvæmt rannsókn Hávars 

Sigurjónssonar frá 2006 var kynjaskipting lækna þá um það bil 59% karla á móti 41% 

kvenna (Harpa Guðnadóttir og Sólveig Jóhannsdóttir, 2006). Þetta svarhlutfall er ekki svo 

langt frá kynjaskiptingu úrtaksins en þó er munurinn heldur mikill. Það getur verið að 

karlkyns læknar hafi sterkari skoðun á viðfangsefninu og hafi því frekar svarað en það er 

nokkuð ljóst að frekar erfitt er að halda því fram. Við athugun gagnanna kom ekki fram 

neinn viðhorfsmunur eftir kynjum. 

Á mynd þrjú sést aldursdreifing svarenda. Fjöldi lækna á aldrinum 25-35 ára og 35-45 ára 

sem svöruðu var um 16% í hvorum hóp fyrir sig eða samtals 32%. Næsta aldursbil frá 45-

55 ára var 28% svarenda og aldursbilið 55-65 ára var 27%. Í síðasta aldursflokknum voru 

læknar 65 ára og eldri og þar voru 12% svarenda. Langflestir þeirra sem svöruðu voru á 

aldrinum 45-65 ára eða 55% svarenda. Ekki fékkst neinn marktækur viðhorfsmunur eftir 

aldursbilum til miðlæga lyfjagagnagrunnsins.  
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Mynd 3 (spurning 2): Aldursdreifing svarenda. 

Mynd 4 (spurning 3): Skipting svarenda eftir fjölda ára í starfi. 

Á mynd fjögur má sjá skiptingu á fjölda svarenda eftir því hversu lengi þeir hafa starfað 

sem læknar. Læknar sem hafa starfað í 5-15 ár eru 28% svarenda. Stærsti hópurinn sem 

svaraði voru þeir læknar sem höfðu verið að vinna sem læknar í 15-35 ár eða 55% 

svarenda. Þeir sem hafa starfað í 35 ár eða lengur voru 18% svarenda. Þetta er alveg í takt 

við spurningu tvö þar sem flestir læknar voru í eldri aldursbilum.  



Miðlægur lyfjagagnagrunnur í íslensku heilbrigðiskerfi 2013 

 

Sigurbjörg Bergsdóttir 43 
 

Starfsaldur og lífaldur hljóta að teljast tengdar breytur og því ættu þær að hafa svipað 

skýringargildi. Enda kemur það á daginn að samtals eru 55% lækna á aldursbilinu 45-65 

ára og síðan er 15-35 ára starfsaldur einnig með 55% svarhlutfall. Ekki fannst heldur 

neinn marktækur munur á starfsaldri og viðhorfi til miðlægs lyfjagagnagrunns þar sem 

næstum allir eru mjög jákvæðir.  

Tafla 1. Sérfræðiréttindi þátttakenda 

 
Fjöldi % 

Sérfræðiréttindi ekki tilgreind  64 14,9% 

Ekki með sérfræðiréttindi 48 11,2% 

Heimilislæknir 77 17,9% 

Bæklunarlæknir 50 11,6% 

Geðlæknir 27 6,3% 

Skurðlæknir 26 6,0% 

Barnalæknir 20 4,7% 

Svæfinga- og gjörgæslulæknir 18 4,2% 

Lyflæknir 11 2,6% 

Kvensjúkdómalæknir 10 2,3% 

Meinefnafræðingur 10 2,3% 

Endurhæfingarlæknir 8 1,9% 

Lungnalæknir 8 1,9% 

Augnlæknir 7 1,6% 

Smitsjúkdómar 7 1,6% 

Geislagreining 5 1,2% 

Háls-, nef- og eyrnalæknir 5 1,2% 

Hjartalæknir 4 0,9% 

Krabbameinslæknir 4 0,9% 

Röntgenlæknir 4 0,9% 

Taugalæknir 4 0,9% 

Gigtarlæknir 3 0,7% 

Húðlæknir 3 0,7% 

Meltingarsjúkdómar 2 0,5% 

Öldrunarlæknir 2 0,5% 

Handlækningar 1 0,2% 

Innkirtlafræði 1 0,2% 

Ónæmislæknir 1 0,2% 

Alls: 430 100% 
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Til þess að komast að því hvort sérfræðirétttindi þátttakenda hefðu einhver áhrif á viðhorf 

til miðlægs lyfjagagnagrunns var einnig spurt að því í viðhorfskönnuninni. Í töflu 1 má sjá 

heildarlista yfir sérfræðiréttindi þátttakenda. Þar má sjá að þeir sem tilgreina ekki sín 

sérfræðiréttindi eða eru ekki með þau voru samtals 25% þátttakenda. Annars voru flestir 

með sérfræðiréttindi sem heimilislæknar eða 77 sem eru tæp 18% svarenda og 

bæklunarlæknar voru síðan 50 talsins eða 11,6%. Aðrar greinar voru mun fámennari. Við 

samkeyrslu á sérfræðiréttindum og viðhorfs til miðlæga lyfjagagnagrunnsins fékkst 

enginn marktækur munur. Allflestir höfðu mjög jákvætt viðhorf til lyfjagagnagrunnsins. 

Mynd 5 (spurning 4): Viðhorf lækna til þess að settur verði á miðlægur lyfjagagnagrunnur. 

Á mynd fimm sést svörun við fjórðu spurningunni: „Ertu sammála því að settur verði á 

fót miðlægur lyfjagagnagrunnur með beinum aðgangi lækna vegna sjúklinga sem þeir 

sinna?“. Athyglisvert er að sjá að 82% lækna eru mjög sammála og 14% lækna frekar 

sammála. 96% lækna eru því hlynntir miðlægum lyfjagagnagrunni en aðeins 4% hafa 

annað hvort ekki skoðun eða eru ósammála. Þetta eru ótvírætt einhliða niðurstöður sem 

gefa það mjög sterklega til kynna að almennt er viðhorf meðal þátttakenda mjög jákvætt 

gagnvart miðlæga lyfjagagnagrunninum. 
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Á mynd fimm sjást niðurstöður spurningarinnar: „Telur þú mikilvægt fyrir starf þitt að 

hafa rafrænan aðgang á einum stað að gögnum sem varða sjúkling þinn eins og lyfjasögu, 

röntgenmyndir og blóðprufur?“. Áhugavert er að sjá að 399 af þeim 430 læknum sem 

svöruðu eða 97% vilja hafa aðgang að þessum gögnum sjúklinga sinna. Óhætt er að halda 

því fram að þátttakendur rannsóknarinnar telji aðgang að miðlægum lyfjagagnagrunni 

koma að gagni við dagleg störf þegar unnið er með sjúklingum. 

Mynd 6 (spurning 5): Viðhorf lækna til rafræns aðgangs að öllum gögnum sjúklinga. 

6.3 Ávinningur miðlægs lyfjagagnagrunns 

Í töflu 2 má sjá svör við sjöundu spurningu um kosti við miðlægan lyfjagagnagrunn. 

Spurningin var höfð opin þannig að þátttakendur skrifuðu frá grunni það sem þeim datt í 

hug. Flestir þátttakenda skrifuðu fleiri en eitt atriði sem hafði með kosti miðlægs 

gagnagrunns að gera og skýrir það fleiri fjölda svara heldur en heildarfjölda þátttakenda 

eða 635 atriði á móti 430 þátttakendum. Það má sjá á þessari töflu að langflestir 

þátttakendur telja öryggi og yfirlit vera mikilvægast eða meira en 50% þegar þessi atriði 

eru lögð saman. Næst á eftir kemur minni hætta á misnotkun með 15,4% og svo öruggari 

lyfjaávísanir og eftirlit með 9,4%. Samtals eru þessir fjórir þættir með um 75% af þeim 

atriðum sem þátttakendur nefna.  
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Tafla 2. Kostir við miðlægan lyfjagagnagrunn 

 

Fjöldi % 

Gæði og öryggi sjúklings 166 26,1% 

Yfirlit og greiðari aðgangur að upplýsingum eins og t.d. lyfjasaga 
á einum stað 162 25,5% 

Lágmarkar misnotkun lyfja 98 15,4% 

Sparnaður 15 2,4% 

Öruggari lyfjaávísanir/eftirlit 60 9,4% 

Tímasparnaður 9 1,4% 

Fjöldaútskriftir lyfja/lyfseðlar hætta að safnast upp í gáttinni 9 1,4% 

Hægt að stunda rannsóknir á lyfjanotkun á lýðheilsugrunni 17 2,7% 

Annað/svara ekki 99 15,6% 

Alls: 635 100,0% 

6.3.1 Öryggisþættir og eftirlit 

Það að yfir 50% þátttakenda nefni öryggi sjúklings og betri aðgang að upplýsingum um 

sjúklinga segir áhugaverða sögu. Miðlægur lyfjagagnagrunnur býr yfir upplýsingum um 

lyfjaskrá sjúklings og þar eru  upplýsingar um þau lyf sem sjúklingurinn tekur á hverjum 

tíma. Þar er einnig að finna lyfjasögu sjúklings og yfirlit yfir lyfseðla sem ekki hafa verið 

leystir út sem er gríðarlega mikilvægt svo að læknar geti haft nauðsynlega yfirsýn og veitt 

rétta og markvissa meðferð í öllum tilfellum. Að framansögðu má færa rök fyrir því að beinn 

aðgangur að grunninum myndi í flestum tilfellum gera læknum á Íslandi auðveldara fyrir að 

sinna sjúklingum sínum og jafnframt tryggja öryggi þeirra á þann hátt að öll lyfjagjöf ætti að 

verða markvissari þegar öll gögn liggja fyrir í rauntíma. Nauðsynlegt er að miðlæg lyfjaskrá 

verði hluti af rafrænni sjúkraskrá og tryggi þannig betra aðgengi. Mikilvægasta röksemdin 

fyrir miðlægri lyfjaskrá er öryggi sjúklingsins en einnig dregur slík skrá úr hættu á 

lyfjamisnotkun að sögn Viðars Arnar Eðvarðssonar læknis (Viðar Örn Eðvarðsson, 2011). 

Þar sem læknar hafa ekki yfirlit yfir virk lyf sjúklings, lyfjasögu og lyfseðla á rauntíma 

getur þetta leitt af sér ranga lyfjaávísun í einhverjum tilfellum og óþarfa lyfjanotkun sem 

jafnvel er skaðleg fyrir viðkomandi, auk þess sem læknir getur ekki stöðvað lyfjameðferð 

sem hann veit ekki af. Mikilvægt er að miðlæg lyfjaskrá uppfærist á rauntíma sem þýðir 

að í hvert sinn sem lyfseðlar eru innleystir eða lyfjabreytingar gerðar komi það fram í 

skránni. Þannig munu læknar samstundis geta séð hvaða lyf sjúklingurinn tekur, hver 
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lyfjasagan er, hvaða lyfseðlar hafa verið gefnir út á sjúklinginn og hverjir eru óinnleystir 

(Viðar Örn Eðvarðsson, 2011). 

Í greini sinni segir Viðar Örn jafnframt að mikill fjöldi sjúklinga eigi í miklum 

erfiðleikum með að halda utan um og henda reiður á nöfnum og skömmtum lyfja sem þeir 

taka inn því oft og tíðum er um mörg lyf að ræða. Það er því ekki hægt að treysta 

fullkomlega á sjúklinga sem heimild þegar kemur að lyfjasögu þeirra sjálfra. Það er 

alvarleg staðreynd að á hverjum degi koma sjúklingar inn á Landspítala sem eru fyrir 

slysni að taka fleiri en eitt lyf úr sama lyfjaflokki og oft tekur fólk lyfin í allt of stórum 

skömmtum. Í þessum tilvikum hafa tveir eða fleiri læknar ávísað sama lyfinu án þess að 

vita að sjúklingurinn hefur þegar fengið lyfið hjá öðrum lækni. Einnig eru fjölmörg tilvik 

þar sem milliverkanir lyfja hafa slæm áhrif á fólk en þetta gerist þegar einn læknir veit 

ekki hvaða lyf annar læknir hefur ávísað en þá aukast líkurnar á slíkum tilfellum margfalt.  

Tilkoma miðlægrar lyfjaskrár myndi draga töluvert úr sjúkrahúsinnlögnum vegna auka-

verkana lyfja og milliverkana þeirra. Sá hópur fólks sem lendir mest í þessu eru aldraðir 

og þeir sem af einhverjum ástæðum geta ekki sjálfir borið ábyrgð á sínum lyfjamálum. 

Sjúklingurinn er því miður oft ekki áreiðanlegasta heimildin um hvaða lyf 

hann er að taka og í hvaða skömmtum, jafnvel þó hann sé allur af vilja 

gerður til að hafa upplýsingarnar sem réttastar. Læknar verja því daglega 

miklum tíma í að afla upplýsinga um lyfjasögu sjúklinga til að tryggja rétta 

lyfjagjöf en þrátt fyrir það eru villur allt of algengar. 

Þetta er haft eftir Viðari Erni Eðvarðssyni (2011, 429). Einnig er mörgu ábótavant við 

útgáfu lyfseðla. Við ritun lyfseðla hefur læknirinn ekki yfirlit yfir þau lyf sem sjúklingur 

kann að hafa fengið áður. Af þessum ástæðum er auðvelt fyrir þá sem vilja að svíkja út lyf 

sem þeir hafa ef til vill þegar fengið ávísað, jafnvel sama dag. Það er ekki hægt að 

afturkalla lyfseðla öðruvísi en með því að hringja í apótek og biðja lyfjafræðing þar að 

eyða lyfseðli handvirkt. Þetta atriði kemst einnig á blað í viðhorfskönnuninni þar sem 

9,4% þátttakenda nefna að með beinum aðgangi mætti gera lyfjaávísanir öruggari. 

Annað stórt vandamál sem er til staðar er að ekki er hægt að ávísa undanþágulyfjum 

rafrænt í núverandi kerfi. Mikill fjöldi nauðsynlegra lyfja er á hverjum tíma á undanþágu 

en þessi lyf hafa sömu milliverkanir og hættur í för með sér og önnur lyf. Að búa til gott 
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kerfi í kringum miðlægar lyfjaávísanir getur hugsanlega haft í för með sér mikinn 

tímasparnað. Það að lagfæra umhverfi lyfjaávísana í rafrænni sjúkraskrá og útbúa 

miðlæga lyfjaskrá sjúklinga á landsvísu gæti haft fjárhagslegan sparnað í för með sér þar 

sem lyfjaávísun yrði markvissari og minna um óþarfa lyfjanotkun. Samfara því myndi 

líklega draga úr misnotkun lyfseðilsskyldra lyfja því þá dregur að sama skapi úr 

sjúkrahúsinnlögnum vegna aukaverkana og milliverkana lyfja. Viðhorfskönnunin leiðir 

einnig í ljós að 15,4% þátttakenda nefna það sem kost við miðlægan lyfjagagnagrunn að 

misnotkun lyfja yrði lágmörkuð. Þegar fólk eldist þarf það oft að nota fleiri lyf og það er 

alltaf ákveðinn hópur aldraðra sem ekki getur af einhverjum ástæðum borið ábyrgð á 

sínum lyfjamálum sjálfur (Viðar Örn Eðvarðsson, 2011). 

Umfangsmikil undirbúnings- og greiningarvinna hefur þegar farið fram á Landspítalanum 

og þar hafa þau skref verið skilgreind sem þarf að taka til að leysa vandann. Á 

Landspítalanum hefur verið útbúin „stofnskrá lyfja“ sem nýta má á landsvísu til þess að 

ávísa rafrænt öllum lyfjum, vítamínum, snefilefnum og ýmsum fæðubótarefnum sem 

margir sjúklingar þurfa að nota, ekki síður en skráð sérlyf. Talið er að með miðlægum 

lyfjagagnagrunni verði mikil breyting til batnaðar á öryggi sjúklinga og vinnuumhverfi 

lækna og heilbrigðisstarfsfólks. Á síðustu árum hefur hópur lækna á Landspítala komið 

fram með hinar ýmsu úrbætur á rafrænni lyfjaumsýslu og rafrænni sjúkraskrá (Viðar Örn 

Eðvarðsson, 2011). 

Í samvinnu við lækna hafa þeir fengið upplýsingar um eigið notkunarmynstur, eða 

svokallaða lyfjaprófíla. Læknir getur þá séð hvert lyfjaávísanamynstur hans er miðað við 

lækna í svipaðri aðstöðu, til dæmis getur heimilislæknir á ákveðinni heilsugæslustöð séð 

lyfjaávísanavenjur í samanburði við aðra lækna á stöðinni eða aðra heimilislækna 

almennt. Þetta hefur mikið upplýsinga- og fræðslugildi. Hins vegar eru læknar aldrei 

upplýstir um ávísanavenjur einstakra annarra lækna, nema að fengnu skriflegu samþykki 

viðkomandi. Læknir á vegum Embættis landlæknis, ásamt lyfjafræðingum frá 

Tryggingastofnun og Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins hafa haldið fræðslufundi fyrir 

lækna og stuðst við ópersónugreinanleg gögn sem fengin eru úr lyfjagagnagrunni 

(Þingskjal 471, 2008-2009). 
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6.3.2 Miðlægur lyfjagagnagrunnur og vísindasamfélagið 

Vísindarannsóknir hafa einnig notið góðs af lyfjagagnagrunninum, hann var til dæmis 

notaður í nokkuð stórri rannsókn þar sem gerður var samanburður á notkun nýrri og eldri 

gigtarlyfja. Gögn úr öðrum gagnagrunnum Embættis landlæknis voru þá keyrð saman. 

Einungis var heimilað að nota þrjú ár til samtengingar en þó fengust marktækar 

niðurstöður um umframdauðsföll af völdum lyfsins vioxx. Eftir að þessi rannsókn var 

gerð voru reglur um geymslu gagna víkkaðar út (Þingskjal 471, 2008-2009). 

Nefna má að á svipuðum tíma gerði íslenskur læknir sams konar rannsókn í Danmörku 

með hjálp danska gagnagrunnsins. Vegna rýmri reglna í Danmörku á þeim tíma en hér á 

landi var honum kleift að tengja saman gögn úr dönskum lyfjagagnagrunnum til fjölda 

ára. Með breytingum á varðveislutíma gagna í lyfjagagnagrunni Íslands hefur opnast 

möguleiki til sams konar rannsókna hér á landi. Þessar svokölluðu „postmarketing“ 

rannsóknir hafa reynst ómetanlegar við mat á aukaverkunum lyfja eftir að þau komu á 

markað (Þingskjal 471, 2008-2009). Af öðrum vísindarannsóknum sem gerðar hafa verið 

með hjálp lyfjagagnagrunnsins má nefna rannsókn á lyfjum fyrir börn með ADHD sem 

birtist nýlega í Læknablaðinu  (Kristinn Tómasson, Pál Matthíasson og Geir 

Gunnlaugsson, 2011). Þá er væntanleg grein um geðlyfjanotkun aldraðra á Íslandi og 

fleiri fræðigreinar sem unnar eru með sérfræðingum á viðkomandi sviði. Einungis 

Embætti landlæknis hefur þó aðgang að persónugreinanlegum gögnum og þau eru aldrei 

látin úr húsi. Slíkar rannsóknir eru aldrei unnar nema með leyfi Vísindasiðanefndar og 

Persónuverndar (Þingskjal 471, 2008-2009). 

Auk beinna lyfjarannsókna hefur lyfjagagnagrunnurinn nýst til annarra heilsufars-

rannsókna. Sem dæmi má nefna að leyfi hefur fengist fyrir athugun á heilsuáhrifum 

loftmengunar í Reykjavík, en markmið þeirrar rannsóknar er að skoða áhrif loftmengunar 

á höfuðborgarsvæðinu með því að tengja hana við sölu astma- og hjartalyfja (Þingskjal 

471, 2008-2009). 

Helstu kostirnir við miðlægan lyfjagagnagrunn eru öryggi, yfirsýn, og minni 

lyfjamisnotkun en það fylgja því líka ákveðnir vankantar að koma á fót slíkum miðlægum 

grunni og verður fjallað nánar um það í næsta kafla.  
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6.4  Gallar við miðlægan lyfjagagnagrunn 

Í töflu 3 má sjá þá galla sem þátttakendur tiltóku við miðlægan lyfjagagnagrunn. Það 

kemur ekki á óvart að 24,5% þátttakenda hafi áhyggjur af því að persónuupplýsingar 

verði aðgengilegar fleirum, en það sem vekur sérstaka athygli er að 33,3% telja enga galla 

við það að koma á miðlægum lyfjagagnagrunni. Þeir sem ekki svöruðu voru 33,7% og 

ekki er ljóst hvort hægt er að túlka það sem svo að þeir hafi ekki skoðun eða finni enga 

galla á miðlæga lyfjagagnagrunninum og verður það því ekki túlkað frekar. Af þeim sem 

tóku afstöðu til þessarar spurningar voru 144 af 287 sem sáu enga galla við miðlæga 

lyfjagagnagrunninn eða 50%. Af þessu má ráða að heilt yfir sé viðhorfið mjög jákvætt 

þrátt fyrir tiltekna galla hjá hinum helmingi þátttakenda. 

Tafla 3. Gallar við miðlægan lyfjagagnagrunn Fjöldi % 

Svara ekki/annað 145 33,7% 

Engir gallar 142 33,0% 

Persónuupplýsingar aðgengilegar fleirum 106 24,7% 

Hægt að hakka sig inn í gagnagrunninn 29 6,7% 

Kostnaður 5 1,2% 

Falskt öryggi, ávísuð lyf þýðir ekki að þau hafi verið sótt í 
apótekið 1 0,2% 

Sjúklingur treystir á að læknir viti allt og man ekki nöfnin á 
lyfjunum sínum 1 0,2% 

Tími 1 0,2% 

Alls: 430 100% 

 

Helsti galli við opinn miðlægan lyfjagagnagrunn er verndun persónugreinanlegra 

upplýsinga. Þegar viðkvæmar persónulegar upplýsingar eru meðhöndlaðar er alltaf sú 

hætta fyrir hendi að þær verði misnotaðar. Einnig getur komið upp bilun í kerfinu eða 

kerfið orðið fyrir árás tölvuþrjóta. Gæðaeftirlit með gagnagrunnum er í stöðugri þróun. 

Almennt má segja að við notkun koma í ljós villur og vankantar þannig að með aukinni 

notkun aukast gæði gagnagrunna (Magnús Jóhannsson og Sigríður Haraldsdóttir, 2012). 

Þegar fólk og lyf er til umræðu geta vankantar og villur verið hættulegar þannig að ekki er 

mikið svigrúm fyrir mistök. Ábyrgðaraðilar gagnasafna hvetja almennt til þess að gögnin 

séu nýtt í viðeigandi rannsóknum þannig að smám saman megi efla gæðaeftirlit enn 
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frekar. Í mörgum tilvikum gengur þetta en alls ekki öllum. Einnig má nefna að ef einn 

læknir skrifar út lyf handa skjólstæðingi sem man ekki hvað lyfið heitir en treystir á 

gagnagrunninn og læknirinn gerir slíkt hið sama getur það orðið alvarlegt ef villa verður í 

kerfinu þannig að ofskömmtun yrði eða vitlaus lyf afhent. Þegar tækni er annars vegar 

getur alltaf eitthvað brugðist. Að sama skapi má draga þá ályktun út frá niðurstöðum 

viðhorfskönnunarinnar að læknar vilji hafa opinn aðgang að gögnum um sinn sjúkling og 

það virðist því vega þyngra en sá galli að einhver geti hugsanlega komist í gögnin. 

6.5  Samantekt 

Staða lyfjagagnagrunnsins er þannig í dag að Embætti landlæknis er ábyrgðaraðili 

grunnsins og vinnsluaðilar að honum eru embættið sjálft, Tryggingastofnun ríkisins, 

Sjúkratryggingar Íslands og Lyfjastofnun. Tilgangur með lyfjagagnagrunninum í dag er 

að veita upplýsingar til þess að hafa almennt eftirlit með ávísunum lækna á lyf, að fylgjast 

með þróun lyfjanotkunar og til þess að hafa eftirlit með ávana- og fíknilyfjum. 

Alls svöruðu 430 læknar viðhorfskönnuninni. Allir læknar sem voru skráðir hjá 

Læknafélagi Íslands fengu viðhorfskönnunina senda með rafrænum hætti. Alls voru það 

1.088 læknar og var svarhlutfall 39,5%. Þegar kynjahlutfall er skoðað á mynd tvö kemur í 

ljós að fjöldi karlkyns svarenda var 282 eða 66% en fjöldi kvenkyns svarenda var 148 eða 

34%. Eins og sjá má eru karlar áberandi fleiri en konur en það er ef til vill í takt við 

kynjaskiptingu stéttarinnar. Langflestir sem svöruðu voru á aldrinum 45-65 ára eða 55% 

svarenda. Stærsti hópurinn sem svaraði voru þeir læknar sem höfðu verið að vinna sem 

læknar í 15-35 ár eða 55% svarenda. 96% læknanna eru hlynntir miðlægum lyfjagagna-

grunni en aðeins 4% hafa annað hvort ekki skoðun eða eru ósammála. Áhugavert er að sjá 

að 399 af þeim 430 læknum sem svöruðu eða 97% vilja hafa aðgang að gögnum sjúklinga 

sinna. Ávinningur miðlægs lyfjagagnagrunns eru frekari gæði, öryggi og yfirlit yfir 

lyfjasögu auk þess sem hann lágmarkar misnotkun. Gallar við miðlægan lyfjagagnagrunn 

varða helst persónugreinanlegar upplýsingar og tæknileg atriði. 
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7 Umræður og ályktanir  

Það sem var skoðað í þessu rannsóknarverkefni var miðlægur lyfjagagnagrunnur í ís-

lensku heilbrigðiskerfi og viðhorf lækna til miðlægs lyfjagagnagrunns. Til grundvallar 

lágu tvær rannsóknarspurningar en í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknar-

innar ræddar í ljósi fyrirliggjandi heimilda og fræða og rannsóknarspurningum svarað. 

7.1  Miðlægur lyfjagagnagrunnur 

Til að skoða viðhorf lækna til miðlægs lyfjagagnagrunns var lagt upp með fjórar 

bakgrunnsbreytur; kyn, aldur, starfsaldur og sérfræðimenntun. Fjórar spurningar voru svo 

lagðar fyrir til að ná fram viðhorfi læknanna til miðlægs lyfjagagnagrunns, hvort þeir 

vildu hafa aðgang að öllum gögnum sjúklinga sinna, kosti þess og galla. 

Að koma á miðlægum lyfjagagnagrunni sem læknar hafa aðgang að má telja að sé skref í 

átt að öruggari og skilvirkari heilbrigðisþjónustu. Það er mikilvægt að læknar hafi aðgang 

að upplýsingum sem snúa að þeirra skjólstæðingum. Aðstæður lækna geta verið snúnar að 

því leyti að það er erfitt að sjá hver misnotar lyf þar sem fólk ber það yfirleitt ekki utan á 

sér nema að það sé orðið mjög langt leitt. Þannig þarf læknir að treysta brjóstviti sínu eða 

hringja í Embætti landlæknis og láta fletta viðkomandi upp til að fá lyfjasögu sjúklings 

staðfesta. Þá má einnig nefna að ein aðalástæða þess að persónugreinanlegum 

lyfjagagnagrunni var komið á samkvæmt lögum (Þingskjal 538, 2002-2003) var að 

umræður  höfðu skapast á Alþingi um dauðsföll sem rekja mátti til lyfja sem einstaklingar 

höfðu fengið ávísað hjá læknum. Það er alkunna að lyfjafíklar sækjast mjög mikið eftir 

ávanabindandi lyfjum og er greið leið að fá lyf hjá læknum vegna þess að ekki er hægt að 

fletta viðkomandi upp á staðnum og sjá hvar hann leysti út lyf síðast.  

Það jákvæða er að lyfjagagnagrunnurinn er til og geymir mikið magn upplýsinga, um þó 

nokkuð skeið hefur verið hægt að fylgjast með eftirritunarskyldum lyfjum sem eru 

hættulegustu lyfin og mjög ávanabindandi. Hægt er að nota lyfjagagnagrunninn til að 

fylgjast með útskriftum allra lyfja utan sjúkrahúsa og stofnana sem er mjög hentugt og 

notkun lyfjagagnagrunnsins var fyrst í stað ekki síst eftirfylgd með slíkri lyfjanotkun. En 

þó að þessi möguleiki sé til staðar þá þarf Embætti landlæknis að sinna eftirlitinu svo að 

það sé virkt. Læknastéttin á Íslandi er frekar fjölmenn eða í kringum 1000 manns en 
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hópur reglulegra lyfjanotenda á landinu er talinn í tugþúsundum. Eins og staðan er í dag 

er einungis eitt og hálft stöðugildi hjá embættinu sem sinnir þessu eftirlitshlutverki 

(Magnús Jóhannsson, munnleg heimild (símtal), 14. mars 2013). 

Embætti landlæknis þarf að sinna ábendingum frá starfandi læknum, sem hafa grun um 

lyfjamisnotkun sjúklinga sem til þeirra leita. Lyfjanotkun undir slíkum kringumstæðum 

getur leitt til veikinda og dauða, eins og dæmin sanna. Flestir læknar eru því á verði til að 

sporna við þessu. Þegar læknir hringir með ábendingu um misnotkun lyfja til embættisins 

getur það leitt til að skrifuð eru bréf til viðkomandi lækna og mælst til þess að einungis 

einn læknir skrifi út slík lyf fyrir viðkomandi sjúkling en erfitt getur verið að gæta þess að 

viðkomandi skjólstæðingur fari ekki til annars læknis þar sem aðgengi að læknum er gott 

á Íslandi. Í einstaka tilvikum hafa vaknað grunsemdir um að ákveðnir læknar skrifi út of 

mikið af lyfjum og er þá hægt að notast við lyfjagagnagrunninn til að rannsaka slík mál, 

en þar sem aðeins tveir einstaklingar starfa hjá Embætti landlæknis við eftirlit er spurning 

hversu gott það eftirlit er og hvort ekki þurfi að efla þennan hlut eftirlitsins enn frekar 

með til að mynda fleiri stöðugildum. 

Embætti Landlæknis og Sjúkratryggingar Íslands hafa áhuga á þróun lyfjanotkunar 

landsmanna út frá mismunandi sjónarmiði, annars vegar faglegu og hins vegar fjárhags-

legu. Samvinna þessara stofnana myndi mjög líklega hafa áhrif á og sporna gegn mikilli 

aukningu lyfjakostnaðar.  Báðar stofnanir hafa komið að gerð klínískra leiðbeininga sem 

styður enn frekar við samstarf á þessum vettvangi. Hér um nýtt verkefni að ræða fyrir 

báða aðila og í sameiningu þarf að vinna að útfærslu samstarfsins. Tryggingastofnun þarf 

að geta unnið með upplýsingar um lyfjakostnað sem hlýst af lyfjaávísunum lækna úr 

persónugreinanlega gagnagrunninum til að geta uppfyllt með góðu móti hlutverk sín 

varðandi tillögugerð og upplýsingamiðlun. Markmið þeirrar vinnslu er að fylgjast með og 

greina hvernig lyfjakostnaður verður til. Unnt er að rekja upplýsingarnar til tiltekinna 

lækna og því er hér um persónuupplýsingar að ræða sem teljast hins vegar ekki til við-

kvæmra persónuupplýsinga í skilningi laga um persónuvernd. Nauðsynlegt er að Trygg-

ingastofnun hafi aðgang að þessum upplýsingum samkvæmt skilgreindum verklags-

reglum þegar kanna þarf lyfjaávísanir eða ávísanamynstur lækna vegna lyfjakostnaðar. 

Persónuvernd vill ekki að læknar hafi aðgang að lyfjagagnagrunninum heldur einungis að 

rafrænni sjúkraskrá og að Embætti landlæknis eigi aðeins að sinna eftirlitshlutverki. 
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Frekar hægt hefur gengið að koma því í framkvæmd að setja á miðlægan 

lyfjagagnagrunn. Helsta deiluefnið í dag er hvort aðgangur lækna að gögnum verði í 

gegnum lyfjagagnagrunn Embættis landlæknis eða miðlæga sjúkraskrá. 

Það má segja að við notkun lyfjagagnagrunna komi í ljós villur og vankantar þannig að 

með aukinni notkun aukist gæði gagnagrunna. Þess vegna hvetja ábyrgðaraðilar 

gagnasafna almennt til þess að gögnin séu nýtt í viðeigandi rannsóknir þannig að smám 

saman megi efla gæðaeftirlit enn frekar. 

7.2  Innlegg rannsóknar til umræðu um miðlægan lyfjagagnagrunn 

Hverjir eru það sem helst kæmu til með að nota miðlægan lyfjagagnagrunn í daglegum 

störfum sínum? Það er nokkuð einfalt að svara því þannig að það séu starfandi læknar á 

Íslandi. Hægt er að tína til ýmsar stofnanir auk nokkurra vísindamanna sem kæmu til með 

að notast við grunninn við rannsóknir sínar. En aðalhagsmunaaðilar ásamt sjúklingum eru 

að sjálfsögðu læknarnir. Því þótti það áhugavert að spyrja þeirrar spurningar hvert viðhorf 

lækna á Íslandi væri til upptöku slíks miðlægs lyfjagagnagrunns. Niðurstöður rannsóknar 

þessarar sem gerð var með viðhorfskönnun veturinn 2012-2013 benda ótvírætt til þess að 

viðhorf þeirra lækna sem tóku þátt í könnuninni sé mjög jákvætt því 96% þátttakenda 

rannsóknarinnar höfðu jákvætt viðhorf gagnvart upptöku slíks gagnagrunns en einungis 

4% höfðu ekki skoðun eða höfðu neikvætt viðhorf gagnvart slíkum gagnagrunni. Helstu 

kostir sem læknar nefndu við upptöku miðlægs lyfjagagngrunns voru öryggi, yfirlit og 

minni hætta á misnotkun en gallarnir sem þeir nefndu voru helst hættan á að komist yrði 

yfir persónugreinanlegar upplýsingar. Athyglisvert er að 50% þeirra sem tóku afstöðu til 

gallanna sögðu enga galla á miðlægum lyfjagagnagrunni. Það hlýtur að teljast mjög 

afgerandi að helmingur þátttakenda sjái enga galla við upptökuna á grunninum þó að 

sjálfsögðu megi ekki gera lítið úr því að ekki voru allir á því máli. Af þessu ætti því að 

vera hægt að fullyrða að ekki er viðhorfi lækna um að kenna að miðlægur 

lyfjagagnagrunnur er ekki enn kominn í gagnið á Íslandi í dag. 

7.3  Vangaveltur rannsakanda 

Mikilvægt er að halda áfram með þá vinnu sem hefur verið í gangi með að gera miðlæga 

lyfjagagnagrunninn opinn og aðgengilegan læknum og eftirlitsaðilum. Jafnvel væri hægt 

að taka skrefið enn lengra og setja kerfið upp þannig að hver skjólstæðingur komist inn á 

kerfið undir sinni kennitölu og þannig gæti fólk haft yfirsýn yfir sína eigin lyfjasögu. Það 
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sem getur gerst þegar allt er sett í einn gagnagrunn er að ofurtraust er sett á hann sem er 

bæði kostur og galli. Öll kerfi geta klikkað og mannleg mistök eiga sér alltaf stað, til að 

mynda getur það haft alvarlegar afleiðingar í för með sér ef farið er línuvillt eða að 

forritari slær eitthvað vitlaust inn. Alltaf er hætta á að slíkur grunnur yrði fyrir vírusárs 

eða að brotist yrði inn í hann af aðilum sem hafa skemmdarverk í huga. En þetta eru allt 

atriði sem ætti að vera hægt að lágmarka eða koma í veg fyrir með skynsamlegri 

verkefnastefnu og ekki síst að slík stofnun yrði ekki undirmönnuð eins og hún er í dag. 

Það er greinilega vilji lækna að koma á opnum miðlægum grunni og mun það sjálfsagt 

velta á eftirlitinu hversu vel tekst að nýta grunninn. Það er eitt að hafa allar 

upplýsingarnar á einum stað og annað að nýta þær sem eftirlitstæki bæði gagnvart 

sjúklingum og læknum og síðan til vísindarannsókna. 

Í hinni fullkomnu heilbrigðisþjónustu væri opinn miðlægur lyfjagagnagrunnur, enginn 

læknir væri í vafa um hvaða lyf hann mætti ávísa á sjúkling að teknu tilliti til hans 

lyfjasögu og þannig væri hægt að útrýma því að fólk misnoti og selji lyf í gegnum hið 

opinbera ávísanakerfi. Einnig væri auðveldara að fylgjast með læknum og hvernig þeir 

skrifa út lyf. Gagnagrunnarnir væru fullkomnir og engin leið fyrir utanaðkomandi að 

komast inn í grunninn og verða sér úti um persónugreinanlegar upplýsingar. Við stefnum 

að sjálfsögðu á það að hafa heilbrigðiskerfið sem best en auðvitað er alltaf hætta á 

mannlegum mistökum og það verður að búa kerfið þannig úr garði að þess háttar mistök 

verði lágmörkuð. Jafnvel þó að það takist að gera kerfið þannig úr garði að mannleg 

mistök verði í lágmarki þá er ef til vill erfitt að koma alveg í veg fyrir öll mistök. Ef um 

einbeittan brotavilja af hálfu heilbrigðisstarfsmanns er að ræða væru fá kerfi sem koma í 

veg fyrir þannig brot nema með öflugu eftirliti sem er sannarlega einn af megintilgangi 

lyfjagagnagrunnsins. Það er því mikið undir að miðlægur lyfjagagnagrunnur verði 

opnaður læknum hvort sem læknar hafa aðgang í gegnum miðlæga sjúkraskrá eða 

gagnagrunninn sem Embætti Landlæknis hýsir. Í framhaldi af því er einnig brýnt að huga 

að tæknilegum útfærslum á kerfinu til að lágmarka galla á kerfinu til að ekki verði óþarfa 

neyðartilfelli eða dauðsföll vegna ofskömmtunar lyfja. Það er efni í aðra rannsókn að 

skoða hvort fleiri mistök eru gerð í kerfinu eins og það er núna eða þegar hátæknin hefur 

tekið yfir. Í framhaldi af þessu yrði einnig áhugavert að skoða þjóðhagslegan ávinning af 

því að taka upp miðlægan lyfjagagnagrunn. Það er óhjákvæmilega mikill kostnaður að 

taka upp kerfið á þann hátt sem er lýst hér að framan, sérstaklega með tilliti til allra þeirra 
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öryggisþátta sem taka þarf tillit til. En í upphafi skyldi endinn skoða og ef ávinningur 

fyrir samfélagið í heild sinni vegur þyngra en kostnaðurinn við að taka upp kerfið þá á að 

sjálfsögðu að koma kerfinu upp. Það sem helst þyrfti að skoða í þessu samhengi er að taka 

saman innlagnir vegna rangrar lyfjagjafar, misnotkun á lyfjum og dauðsföll af völdum 

rangrar lyfjagjafar eða misnotkunar af ávísuðum lyfjum. 
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Viðaukar 

Viðauki 1 

Sæl Sigurbjörg 

Læknafélag Íslands sendi þrjá pósta á tímabilinu 21. – 31. mars um “Viðhorf  lækna til 

miðlægs lyfjagagnagrunns”.  Póstur var sendur til allra lækna á Íslandi sem voru alls 

1088. Netfangalistinn tengist heimasíðu félagsins og uppfærist sjálfkrafa þegar læknar 

(eða skrifstofa LÍ) breyta eða bæta við netföngum. 

b.kv. Margrét 

Margrét Aðalsteinsdóttir 

Læknafélag Íslands 

From: Sigurbjorg Bergsdóttir [mailto:sigurbjorgb@gmail.com]  

Sent: 12. júní 2012 15:18 

To: Margrét Aðalsteinsdóttir 

Subject: staðfesting 
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Viðauki 2 

Miðlægur lyfjagagnagrunnur  

Ágæti þátttakandi, 

hér á eftir fer spurningakönnun sem er liður í lokaverkefni mínu í Meistaranámi í stjórnun 

heilbrigðisþjónustu við Háskólann á Bifröst. 

Markmið könnunarinnar er að fá fram viðhorf lækna til miðlægs lyfjagagnagrunns. Það er 

mjög mikilvægt að fá álit þeirra sem vinna með lyfjagagnagrunninn. Það tekur um það bil 

3 til 5 mínútur að svara listanum og er það von mín að þú sjáir þér fært að aðstoða mig 

með því að gefa þér tíma til að svara þessum spurningum. Mikilvægt er að svara öllum 

spurningum til þess að niðurstöður verði sem réttmætastar. 

Við alla meðferð og úrvinnslu gagna er fyllstu nafnleyndar gætt og engin leið er að rekja 

svör til einstakra þátttakenda. Öllum gögnum verður eytt strax að notkun lokinni. 

Með fyrirfram þökk, 

Sigurbjörg Bergsdóttir 

nemandi í stjórnun heilbrigðisþjónustu við Háskólann á Bifröst 

 

Miðlægur lyfjagagnagrunnur  

 

Kyn 

o Karl 

o Kona 

  

Aldur 

o 25-35 ára 

o 35-45 ára 

o 45-55 ára 

o 55-65 ára 

o 65 eða eldri  
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Hef starfað sem læknir í 

o 5 ár eða minna 

o 5-15 ár 

o 15-25 ár 

o 25-35 ár 

o 35 ár eða meira  

 

Ert þú með sérfræðiréttindi? Ef já í hvaða sérgrein? 

 

Ertu sammála því að settur verði á fót miðlægur lyfjagagnagrunnur með beinum aðgangi 

lækna vegna sjúklinga sem þeir sinna? 

o Mjög sammála 

o Frekar sammála 

o Hef ekki skoðun 

o Frekar ósammála 

o Mjög ósammála 

 

 Hverja telur þú vera kostina við miðlægan lyfjagagnagrunn? 

    

 Hverja telur þú vera ókostina við miðlægan lyfjagagnagrunn? 
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