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Ágrip 

Drykkjumynstur sjúklinga með áfengistengda skorpulifur eða brisbólgu í samanburði 

við alkóhólista án þessara sjúkdóma 

Jón Kristinn Nielsen 

Inngangur 

Einungis minnihluti einstaklinga sem ofnota áfengi fá skorpulifur eða brisbólgu. Ekki er 

ljóst af hverju sumt fólk er viðkvæmara fyrir eituráhrifum alkóhóls á lifur og enn minna um af 

hverju sumir fá brisbólgur vegna áfengis. Í nýlegri sænskri rannsókn var sýnt fram á að 

sjúklingar með skorpulifur vegna áfengis höfðu drukkið minna magn áfengis yfir ævina en 

sjúklingar með alkóhólisma án lifrarskaða. Markmið þessarar rannsóknar var að skoða 

drykkjumynstur þriggja mismunandi hópa og athuga hvort að finndist marktækur munur 

þeirra á milli, á ýmsum þáttum er lúta að drykkju. 

Efniviður og aðferðir 

Tekin voru viðtöl við 73 einstaklinga í þremur mismunandi hópum. 29 sem höfðu fengið 

greininguna „briskirtilsbólga af völdum áfengis“, 21 sem hafði fengið greininguna 

„skorpulifur af völdum áfengis“ og 23 í viðmiðunarhóp sem voru sjúklingar í afvötnun eða 

meðferð vegna áfengisfíknar á sjúkrastofnuninni Vogi, án bris eða lifrarsjúkdóms. Notaður 

var staðlaður og margreyndur spurningalisti, „Lifetime Drinking History“, til að fá svör við 

hve oft þátttakendur drukku á mismunandi tímabilum ævi sinnar, hve mikið magn áfengis í 

hvert skipti, hlutfall bjórs, léttvíns og sterks áfengis, hversu oft þeir hafa drukkið 5 einingar 

eða meira, „fyllerí“ (e. binge drinking), og lengd drykkjulausra tímabila.  

Niðurstöður 

Meðaldrykkjumagn yfir ævina hjá skorpulifrarsjúklingum var 59.944 drykkir/einingar, hjá 

briskirtilssjúklingum var 49336 einingar og hjá viðmiðunarhópnum 47120 einingar. Þessi 

munur var ekki talinn marktækur (p = 0,25). Marktækur munur fannst á meðal-hlutfalli 

áfengis drukknu á fylleríum (5 einingar eða meira) þar sem karlmenn með brisbólgur höfðu 

drukkið minna magn áfengis á fylleríum, 83%, en karlmenn í viðmiðunarhópnum, 95%, (p = 

0,019). Marktækur munur var á fjölda drykkjudaga þar sem skorpulifrarsjúklingar hafa að 

meðaltali drukkið fleiri daga, 5280, en viðmiðunarhópurinn, 3157, (p = 0,006). 

Ályktanir 

Með þessari rannsókn hefur ekki verið hægt að sýna fram á marktækan mun á drykkju 

milli rannsóknarhópanna þriggja nema í fáum flokkum. Sjúklingar með áfengisfíkn án bris 

eða lifrarsjúkdóma hafa drukkið marktækt meira á fylleríum en sjúklingar með brisbólgur. 

Sjúklingar með skorpulifur hafa drukkið fleiri daga en sjúklingar í viðmiðunarhópnum. 



 

 

7 

 

Skammstafanir: 

 

LSH: Landspítali Háskólasjúkrahús 

SÁÁ: Samtök áhugafólks um áfengisvandann. 

LDH: Lifetime Drinking History aðferð/spurningalisti. 

UAD: Upphafsaldur drykkju 

DAC: Drykkjuævi (e. Duration of Alcohol Consumption) 

DD: Drykkjudagar 

LAI: Lífstíðar drykkja (e. Lifetime Alcohol Intake) 

DDD: Drykkir hvern drykkjudag (e. Drinks per drinking day) 

Skammstafanir notaðar í töflum: 

meðal: meðaltal 

mið: miðgildi 

Q1: neðra fjórðungsmark 

Q3: efra fjórðungsmark 

min: lægsta gildi 

max: hæsta gildi 

 

Útskýringar: 

„Drykkur“, „glas“ og „eining“ eru þrjú mismunandi orð notuð yfir sömu mælieininguna. Einn 

drykkur jafngildir 12 grömmum af hreinu alkóhóli. 

 

„Fyllerí“ (e. binge drinking) er orðið sem verður notað í þessari ritgerð yfir það þegar 

einstaklingur drekkur 5 drykki af áfengi á einu skipti.  
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Inngangur: 

Í margar aldir, jafnvel árþúsundir hafa menn áttað sig á áhrifum áfengis á líkamann. Menn 

hafa drukkið áfengi sér til yndisauka lengi. En sá böggull fylgir skammrifi að margir 

sjúkdómar orsakast af áfengisneyslu. Lengi hefur t.d. verið vitað um samband ofnotkunar 

áfengis og brisbólgu. Sídrykkja áfengis hefur einnig verið tengd skorpulifur. Aftur á móti fær 

aðeins lítill hluti einstaklinga sem ofnotar áfengi, sjúkdóma tengda drykkju sinni. 

Í þessari rannsókn var markmiðið að kanna mismunandi drykkjumynstur tveggja hópa af 

sjúklingum og bera saman við viðmiðunarhóp. Til þess var notaður margreyndur og staðlaður 

spurningalisti um drykkju, „Lifetime Drinking History“ (LDH). Sjúklingahóparnir sem eru 

skoðaðir í þessari rannsókn eru sjúklingar sem fengið hafa greininguna brisbólga vegna 

áfengis annars vegar og skorpulifur vegna áfengis hins vegar. Áður en markmið 

rannsóknarinnar verða tíunduð frekar mun ég fjalla um viðeigandi atriði er varða brisbólgu, 

skorpulifur og spurningalistann LDH. 

Brisbólga: 

Brisbólga er helst tvenns konar. Bráð brisbólga (e. acute pancreatitis) og langvinn 

brisbólga (e. chronic pancreatitis). Rannsóknir hafa sýnt að stundum þróast bráð brisbólga yfir 

í langvinna brisbólgu. Það hefur þó aðeins tekist að sýna fram á þetta þegar alkóhól er orsök 

sjúkdómsins (1, 2).  

Lengi hafa menn vitað um tengsl ofnotkunar alkóhóls og brisbólgu. Nikolaus Friedreich 

setti árið 1878 fram hugmyndir sínar um sjúkdóminn í Cyclopoedia of the Practice of 

Medicine og sagði: „Ég hallast að því að almenn langvinn brisbólga geti hlotist af óhóflegum 

alkóhólisma“ (3). Það er ekki jafn ljóst af hverju sumir sem ofnota áfengi fá brisbólgu en aðrir 

ekki. Af hverju sumir geta notað alkóhól í miklu magni án þess að það hafi áhrif á lifur eða 

bris. Lítið er af gögnum um áhrifaþætti brisbólgu svo sem magn áfengis, drykkjumynstur, 

tegund áfengis og aðra hugsanlega samverkandi þætti svo sem reykingar. Einnig er takmarkað 

af gögnum varðandi hvað veldur því að sumir fá endurtekna bráða brisbólgu, sem jafnvel 

þróast út í langvinna brisbólgu, en ekki allir. (4). 

Faraldsfræðirannsóknir hafa sýnt fram á jákvætt samband milli alkóhól neyslu þjóðar og 

tíðni brisbólgu. Það hefur reynst erfitt að rannsaka áfengisnotkun í faraldsfræðilegum 

rannsóknum og þeim ber ekki saman. Helsta aðferðin sem er notuð, er að bera saman tíðni 

brisbólgu við heildarveltu áfengissölu landsins. Ekki eru öll lönd með skrá yfir sölu áfengis í 

landinu og margir þættir geta skekkt slíkar rannsóknir. Svo sem áfengi flutt inn í landið með 

ferðamönnum, áfengisneysla fólks erlendis, áfengisneysla ferðamanna sem koma til landsins, 
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heimabrugg og ólöglega framleitt áfengi, svo sem landi. Einnig sýna nýlegar tölur um 

alkóholnotkun að aðeins brot af seldu áfengi sé neytt. Þ.e. í rannsóknum sem athuga 

alkóholnotkun þjóðar með spurningalista er reiknað meðaltal áfengisneyslu minna en sala á 

áfengi er í viðkomandi landi. Þetta bendir til þess að þeir sem svara spurningalistum dragi úr 

áfengisneyslu sinni.(4) 

Orsakavaldar bráðrar brisbólgu eru helst alkóhólnotkun eða gallsteinar og aðrir 

gallvegasjúkdómar. Faraldsfræðilegar rannsóknir í hinum ýmsu löndum sýna mismunandi 

tölur um hvor ástæðan sé algengari. En ef tvær rannsóknir í sama landi, gerðar á mismunandi 

tíma, eru skoðaðar má sjá að breytingar á drykkju í sama landi hafa áhrif á hlutfall 

orsakavalda brisbólgu (4). Sem dæmi má nefna rannsókn í Finnlandi, sem náði yfir tímabilið 

1967-68, sem sýndi að gallsteinar voru algengari orsök brisbólgu. Önnur finnsk rannsókn sem 

gerð var 10 árum seinna og náði yfir tímabilið 1977-78 sýndi að ofnotkun alkóhóls var 

algengari orsök. Á seinna tímabilinu var áfengisneysla í Finnlandi orðin 2.5x meiri en á því 

fyrra (5). Í Finnlandi hefur líka sést hvernig brisbólga fylgir áfengisneyslu í kjölfar 

þjóðarhags. Þar hefur brisbólga aukist með aukinni áfengisneyslu þjóðarinnar, fyrir utan 

tímabundna minnkaða tíðni brisbólgu sem sást í finnsku kreppunni við upphaf tíunda áratugs 

síðustu aldar þar sem áfengisneysla var minni en bæði fyrir og eftir kreppu (6). 

Í rannsókn sem gerð var í Svíþjóð kom í ljós minnkað algengi brisbólgu af völdum 

áfengis. Á sama tíma og innlögnum fækkaði á Sjúkrahúsinu í Malmö vegna brisbólgu af 

völdum áfengis fækkaði einnig innlögnum vegna delirium tremens og dauða vegna 

skorpulifrar. (7) Þetta bendir til samhengis drykkju og tíðni brisbólgu af völdum áfengis. 

Ástæður langvinnar brisbólgu eru helst alkóhólnotkun en töluverður hluti er af óþekktri 

orsök (e. idiopathic). Alkóhól er algengari orsök. Þegar kemur að því að meta nýgengi og 

algengi langvinnar brisbólgu eru færri rannsóknir í boði til að skoða. Í einni rannsókn mældist 

nýgengi 4 á hverja 100.000 íbúa á ári (8). Í annari mældist það 4.7 fyrir bæði kyn, en 6.7 hjá 

körlum og 3.2 hjá konum (9). Í þýskri rannsókn mældist nýgengið 6.4 á hverja 100.000 íbúa á 

ári, algengara hjá körlum en konum (10) 

Í bráðri brisbólgu hefur ekki sést munur á dánartíðni sjúklinga eftir því hvort þeir fái bráða 

brisbólgu af völdum áfengis eða gallvegasjúkdóma. Aftur á móti þurfa alkóhólneytendurnir 

oftar að fá aðstoð við öndun með öndunarvél, þeir hafa meira drep í brisinu, oftar 

„sýndarblöðrur“ í brisinu (e. pseudocysts) og meiri vökvasöfnun en þeir sem fá bráða 

brisbólgu af völdum gallvegasjúkdóma (11). 

Hvað varðar þörf þeirra, sem fá bráða brisbólgu af völdum áfengis, fyrir aðstoð 

öndunarvéla gæti ástæðan verið sú að fleiri reykja í þeim hópi heldur en þeir sem fá brisbólgu 
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af völdum gallvegasjúkdóma (4). Einnig hefur verið sýnt fram á að mikil alkóhólneysla hafi 

slæm áhrif á lungun (12). 

Í langvinnri brisbólgu er aðaleinkennið verkur. Rannsóknum ber ekki saman um hvort að 

verkurinn sé jafn mikið vandamál hjá þeim sem fá langvinna brisbólgu af völdum áfengis eða 

idiopathic (4). Í einni rannsókn þar sem 318 einstaklingum með langvinna brisbólgu var fylgt 

eftir í að meðaltali yfir 10 ár, segir að verkur sé enn til staðar hjá meirihluta sjúklinga í báðum 

hópum að 10 árum liðnum (13). 

Erfitt er að henda reiður á þröskuld sem þarf að yfirstíga til að fá bráða brisbólgu af 

völdum áfengis. Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið til að skoða þetta, meta daglega 

neyslu áfengis í grömmum fyrir síðastliðið ár áður en viðkomandi fékk bráða brisbólgu. 

Stigendal og Olsson báru saman nokkrar rannsóknir þar sem þetta atriði var skoðað. Í einni 

rannsókn fundu þeir að nægilegt magn af hreinu alkóhóli á dag náði allt að því niður í 47 

grömm, sem samsvarar 4 einingum af alkóhóli á dag. Önnur rannsókn sem þeir skoðuðu sýndi 

að 85% þeirra sem fengu bráða brisbólgu í fyrsta skipti drukku meira en 200 grömm af 

alkóhóli, sem samsvarar um 17 einingum, á dag (14). 

Þegar kemur að áhrifum áfengis á langvinna brisbólgu virðist það ekki vera mikil 

alkóhólneysla dag hvern sem skiptir máli, heldur fjöldi daga eða ára sem áfengis hefur verið 

neitt. Durbec og Sarles fundu út að karlmenn sem fengu langvinna brisbólgu höfðu drukkið að 

meðaltali í 18 ár en konur að meðaltali um 11 ár. (15). Corrao og félagar skoðuðu marga 

alkóhól-tengda sjúkdóma og fundu út að 25 grömm af alkóhóli á dag, sem jafngildir um 2 

einingum, væri nóg til að valda langvinnri brisbólgu ásamt mörgum öðrum sjúkdómum (16). 

Tvær norrænar rannsóknir sýna að sterkt áfengi er í hærra hlutfalli þegar kemur að neyslu 

þeirra sem fá bráða brisbólgu (14, 17). Schmidt sá í rannsókn sinni í Stokkhólmi að 

innlögnum vegna bráðrar brisbólgu fækkaði vegna annara orsaka en gallsteina á sama tíma og 

hlutfall sölu á sterku áfengi minnkaði miðað við aðrar tegundir en heildar áfengissala hélst 

stöðug. Á sama tíma fækkaði einnig innlögnum vegna langvinnar brisbólgu. (17). Þetta gæti 

bent til þess að það sé samhengi milli áfengistegunda, einkum sterks áfengis, við bæði bráða 

og langvinna brisbólgu. 

Vísindamenn hafa athugað hvort að genabreytileiki geti útskýrt veikleika gagnvart 

brisbólgu. Í einni rannsókn voru sjúklingar sem fengið höfðu bráða brisbólgu rannsakaðir í 

Malasíu. Sjúklingarnir voru af 3 þjóðernum. Munur fannst á milli þjóðernanna á hlutfalli 

ástæðna bráðrar brisbólgu. Þrátt fyrir muninn milli þessara þjóðerna, vildu rannsakendur ekki 

álykta eindregið að um genabreytileika væri að ræða. Hugsanlegt væri að muninn mætti 

útskýra með mismunandi félags og menningarvenjum þessara þjóða, þá helst m.t.t. 
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mismunandi drykkjusiða (18). Fundist hafa stökkbreytingar í tveim genum, PRSS1 og 

SPINK1. Takmarkað magn af gögnum bendir til að það geti verið tengsl milli þessara 

stökkbreytinga og aukins næmi fyrir alkóhól tengdri brisbólgu. Frekari rannsókna er þörf þar 

sem núverandi þekking getur aðeins útskýrt þetta næmi í litlum hluta sjúklinga sem fá bráða 

brisbólgu af völdum áfengis (19).  

Í langvinnri brisbólgu hefur verið sýnt fram á mun á tíðni milli kynþátta. Í einni rannsókn 

hefur verið sýnt fram á hærri tíðni stökkbreytinga í SPINK1 geninu í hópi þeirra sem fá 

langvinna brisbólgu af völdum áfengis, 5-6% miðað við 1-2% í almennu þýði. Í sömu 

rannsókn álykta menn að SPINK1 sé ekki stór þáttur í genabreytingum brissjúklinga. Fleiri 

gen gætu fundist (20). Mögulega er hægt að útskýra mismunandi tíðni með mismunandi 

neytendavenjum. Hugsanlegt er að svartir, sem fá langvinna brisbólgu af völdum áfengis oftar 

en hvítir, reyki meira. Sýnt hefur verið fram á tengsl langvinnar brisbólgu og reykinga. 

Reykingamenn eru greindir yngri en reyklausir og kalkanir í brisi og sykursýki koma fyrr 

fram í kjölfar greiningar hjá reykingamönnum en reyklausum, óháð áfengisneyslu. (21, 22). 

Því er hugsanlega jafn mikilvægt að hætta að reykja eins og að hætta að drekka í kjölfar 

greiningar á langvinnri brisbólgu. Svipaðar niðurstöður hafa ekki fengist fyrir bráða brisbólgu 

(4). 

 

Skorpulifur: 

Skorpulifur getur verið af ýmsum orsökum. Ber þar helst að nefna langvarandi neyslu 

áfengis. Aðrar orsakir eru veiru-lifrarbólga, gallvegasjúkdómar, cystic fibrosis, Non-alcoholic 

Steatohepatitis, lifrarbólga af sjálfsónæmistoga (e. auto-immune hepatitis), járngeymdarkvilli 

(e. hemochromatosis) Wilson‘s sjúkdóm og lyf (23).  

Hættan á að þróa með sér skorpulifur er talin aukast með aukinni drykkju (24) en ekki allir 

sem drekka áfengi fá skorpulifur. Mikið hefur verið deilt um þröskuld sem þurfi að stíga yfir 

hvað varðar drykkju, til að magnið sé nægilegt til að valda skorpulifur. Í einni rannsókn var 

fundið út að neyta þyrfti 40 gramma af alkóhóli dag hvern, rétt yfir 3 einingar, til að stíga yfir 

þröskuldinn (25). Önnur rannsókn segir frá því að ekki sé enn búið að finna ákveðinn 

þröskuld til myndunar á skorpulifur en að áhættan sé meiri (relative risk ≥ 1) þegar alkóhól 

neysla er orðin meiri en 50 grömm á dag (26). 

Rannsóknum ber heldur ekki saman hvort að tegund áfengis skipti máli um þróun á 

skorpulifur. Faraldsfræðilegar rannsóknir hafa sýnt fram á mismunandi tíðni á greiningu 

skorpulifrar eftir mismunandi áfengisneyslu (27, 28). Ein rannsókn sýndi fram á minnkaða 
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hættu á þróun á skorpulifur þegar meirihluti áfengis var drukkinn í formi léttvíns (29). Í 

annarri rannsókn var markmiðið að skoða drykkjumynstur einstaklinga sem neyta mikils 

magns áfengis (e. heavy drinkers) m.t.t. magns og hlutfalls hverrar áfengistegundar sem neytt 

er. Skoðað var drykkjumynstur 42 skorpulifrarsjúklinga og 60 manns án skorpulifrar til 

viðmiðunar. Ekki reyndist unnt að sýna fram á mun á heildarmagni eða hlutfalli tegunda 

áfengis milli hópanna tveggja og því ályktuðu rannsakendurnir að ekki væri hægt að tengja 

skorpulifur einni tegund áfengis annari fremur (30). 

Ekki eru margar rannsóknir til sem rannsaka marga þætti drykkju í einu hjá mismunandi 

hópum sjúklinga með áfengis-tengda sjúkdóma. Engin ein góð rannsókn fjallar um 

mismunandi drykkjumynstur sjúklinga með skorpulifur af völdum áfengis í samanburði við 

aðra hópa utan við eina. Sú rannsókn skoðar margar hliðar drykkjumynsturs í 

skorpulifrarsjúklingum með aðstoð Lifetime Drinking History aðferðarinnar (sjá kafla um 

LDH seinna í ritgerðinni). Þar var notuð hollenska útfærsla aðferðarinnar þar sem hinu 

staðlaða viðtali hefur verið breytt í spurningalista. Jafnframt hefur ævinni hefur verið skipt 

upp í 5 fyrirfram ákveðin tímabil; 12-18, 19-27, 28-44, 45-60 og 61 árs og eldri. Markmið 

þeirrar rannsóknar var að athuga hvort að einkennandi drykkjumynstur finndist hjá 

sjúklingum með alkóhól-skorpulifur og bera saman við áfengisfíkla án lifrarsjúkdóma. 50 

manns voru í hvorum hóp fyrir sig. Þeim tókst að sýna fram á mun á drykkjumagni milli 

hópanna tveggja. Mest sláandi niðurstaða þeirrar rannsóknar var að skorpulifrarsjúklingar 

drukku marktækt minna á hverjum degi sem þeir drukku en viðmiðunarhópurinn (drykkir 

hvern drykkju dag, DDD) og drukku minna magn af áfengi yfir alla ævina (Lifetime alcohol 

intake, LAI). Ekki mældist marktækur munur á fjölda sterkra drykkja, léttvínsdrykkja og 

bjórdrykkja nema hjá konum og aðeins í einum flokki. Konur með skorpulifur höfðu drukkið 

marktækt færri bjórdrykki yfir ævina en konur sem voru háðar áfengi án lifrarsjúkdóma. (24).  

Rannsókn sem gerð var á nýgengi skorpulifrar á Íslandi og Gautaborg í Svíþjóð og náði til 

áranna 1994-2003, sýndi að nýgengi hér á landi var aðeins um 3,3 á hverja 100.000 íbúa á ári 

sem er mun minna en sést í öðrum vestrænum löndum. Einnig voru marktækt færri hér á landi 

með skorpulifur af völdum áfengis en í Svíþjóð. (31) 

 

Lifetime Drinking History: 

Ekki eru margar staðlaðar aðferðir í boði til að kanna drykkjusögu einstaklings. Eitt af því 

sem hægt er að nota er „Timeline Followback“ aðferðin. Hún miðar að því að fara í gegn um 

ákveðið tímabil, skref fyrir skref, viku, mánuð eða allt að ár aftur í tímann. Þá er byrjað á 
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gærdeginum, síðastliðinni viku eða síðastliðnum mánuði og unnið aftur á bak út frá því (32). 

Þessi aðferð hentar því ekki vel fyrir rannsóknir mörg ár aftur í tímann. Í þessari rannsókn var 

markmiðið að kanna drykkjusögu yfir alla ævina. Þá er best að nota „Lifetime Drinking 

History“ (LDH) aðferðina. LDH er staðlað viðtal sem miðar að því að fá afturskyggna 

heildaryfirsýn yfir drykkjusögu einstaklings. Aðferðin var upphaflega hönnuð af Skinner á 

níunda áratug síðustu aldar og hefur verið notuð í mörgum rannsóknum síðan þá (33). Margar 

útfærslur af LDH hafa verið gerðar. Rannsakendur hafa notað LDH, breytt og staðfært svo 

það gagnist rannsóknarhagsmunum sem best.  

Til að byrja með er fundið út hvenær viðkomandi einstaklingur byrjaði að drekka áfengi. 

Þá er mismunandi milli rannsókna hvenær upphaf áfengisneyslu er skilgreint. Allt frá því að 

það sé fyrsti drykkurinn sem er miðað við, þ.e. fyrsti drykkur sem ekki var sopi af drykk 

annars einstaklings, til drykkju a.m.k. einu sinni í viku í átta vikur eða einu sinni í mánuði 

a.m.k. 6 mánuði (33). Í þessari rannsókn er miðað við að viðkomandi hafi drukkið áfengi 

a.m.k. tvö skipti á einu ári til að það ár geti talist upphafsár drykkju. 

Mismunandi er eftir rannsóknum hvort að öll ævin sé skoðuð m.t.t. drykkju eða hvort að 

aðeins séu nokkur aðskilin tímabil skoðuð. Í þessari rannsókn er öll ævin skoðuð frá upphafi 

drykkju, eins og áður var útskýrt, þar til í dag eða, ef viðkomandi þátttakandi er hættur að 

drekka fyrir fullt og allt, þar til viðkomandi drakk síðasta drykkinn.  

Listinn sem notaður var í þessari rannsókn, ásamt frekari útlistingu á listanum og 

útskýringar á honum má finna í Viðauka 1 og Viðauka 2. 

 

Áreiðanleiki og gildi Lifetime Drinking History 

Áreiðanleiki (e. reliability) og gildi (e. validity) aftursýnna rannsókna eru stundum dregin í 

efa. Erfitt getur reynst fólki að rifja upp ýmsa hegðun aftur í tímann. 

Koenig og félagar skoðuðu gildi LDH þar sem þau báru saman svör í framsýnum 

rannsóknum við svör við hinum afturskyggna LDH. Um var að ræða sama hópinn í öllum 

rannsóknunum. Sá hópur hafði verið spurður um þáverandi drykkjumynstur með framsýnum 

hætti á árunum 1987, 1990, 1992 og 1995. Árið 2000 voru sömu aðilar spurðir um 

drykkjumynstur aftur í tímann, með afturskyggnum hætti, og til þess var notaður LDH. Í ljós 

kom mikil fylgni (e. correlation) milli svara um hvenær viðkomandi byrjaði að drekka (.42-

.58) og um magn og tíðni drykkju (.47-.69). Aftur á móti svöruðu þeir sem höfðu drukkið 

mikið magn áfengis í framsýnu rannsóknunum því í afturskyggnu rannsókninni að þeir höfðu 

drukkið meira heldur en þeir höfðu sagst gera í framsýnu rannsóknunum. Koenig og félögum 



 

 

14 

 

þótti þetta geta bent til þess að þeir sem hafa drukkið mjög mikið eigi það til að ofmeta 

drykkju sína í afturskyggnum rannsóknum (33). 

Í rannsókn sem framkvæmd var til að athuga drykkjumynstur yfir 16.000 Hollendinga var 

notast við LDH í formi spurningalista sem þátttakendur svöruðu sjálfir (e. self administered 

questionnaire). Alls 3255 voru spurðir aftur með sama lista nokkru síðar til að athuga 

áreiðanleika og gildi spurningalistans. Í ljós kom að áreiðanleiki fyrir lífstíðardrykkju var 

metinn sem 0.75 hjá körlum og 0.70 hjá konum og þótti greinarhöfundum það talsvert góð 

útkoma. Greinarhöfundar álykta sem svo að sami spurningalisti gæfi meiri áreiðanleika í 

viðtalsformi frekar en í formi spurningalista sem þátttakendur svara sjálfir. Það væri hins 

vegar dýrt og tímafrekt og mundi ekki henta fyrir jafn stórt þýði. (34) Þetta kemur heim og 

saman við rannsókn Lemmens og félaga  þar sem þeir álykta að áreiðanleiki LDH sé á bilinu 

0.67 – 0.90 (35). Í grein þar sem nokkrir greinarhöfundar, sem allir hafa rannsakað notkun 

mismunandi aðferða til að finna út drykkjusögu, komu saman til að bera saman bækur sínar 

var eftirfarandi ályktað. LDH notað í viðtalsformi gefur þátttakendum meira svigrúm til að 

ákvarða byrjun og lengd þeirra tímabila sem þeir vilja skipta drykkjusögu sinni í og gæfi því 

hugsanlega raunsannari útkomu um drykkjusögu. Það form gæti því hentað minni 

rannsóknum og þá sérstaklega tilfella-viðmiða (e. case-control) rannsóknum. Þegar LDH er 

notað sem spurningalisti sem þátttakendur svara sjálfir (e. self-administered questionnaire) sé 

nánast ómögulegt annað en að hafa tímabil fyrirfram ákveðin sem þátttakendur verða að halda 

sig við. Það form henti því betur í stærri faraldsfræðilegum rannsóknum og framsýnum 

ferilrannsóknum (e. cohort studies). (36). 
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Markmið rannsóknarinnar: 

Markmið þessarar rannsóknar voru að skoða drykkjumynstur sjúklinga með skorpulifur af 

völdum áfengis og brisbólgu af völdum áfengis, hvort tveggja bráða og langvinna brisbólgu, 

og bera saman við drykkjumynstur fólks með áfengisfíkn sem ekki er haldið þessum 

sjúkdómum. Markmiðið var að athuga hvort að munur sé á milli þessara hópa er varðar 

eftirfarandi þætti:  

Upphafsaldur drykkju (e. Onset Age, OA). Sá aldur þegar viðkomandi byrjaði að drekka 

áfengi. Það er mismunandi milli rannsókna við hvaða tíma er miðað. Stundum er miðað við 

það aldursár þegar viðkomandi byrjaði að drekka áfengi a.m.k. einu sinni í viku í alla vega 8 

vikur. Stundum er miðað við drykkju einu sinni í mánuði í a.m.k. sex mánuði. Í þessari 

rannsókn er miðað við að viðkomandi hafi drukkið áfengi a.m.k. tvö skipti á einu ári til að það 

ár geti talist upphafsár drykkju. 

Drykkjuævi (e. duration of alcohol consumption, DAC). Sá tími sem liðið hefur frá 

upphafsaldri drykkju til annað hvort dagsins í dag eða þess tíma er viðkomandi hætti að 

drekka áfengi fyrir fullt og allt og hefur ekki bragðað á áfengi síðan. Til frádráttar þessum 

tíma koma tímabil í ævi einstaklingsins sem varað hafa minnst 3 mánuði hvert, þar sem 

viðkomandi drakk ekkert áfengi. 

Fjöldi drykkjudaga yfir ævina (e. drinking days, DD). Fjöldi daga þar sem viðkomandi 

hefur drukkið eitthvað áfengi.  

Drykkjumagn yfir ævina (e. lifetime alcohol intake, LAI). Magn áfengis, mælt í 

drykkjum/einingum, sem viðkomandi hefur drukkið um ævina. 

Fjöldi drykkja drukkinn á hverjum drykkjudegi (e. drinks per drinking day, DDD). 

Reiknuð stærð þar sem drykkjumagni yfir ævina er deilt niður á fjölda drykkjudaga yfir 

ævina.  

Hlutfall hverrar tegundar áfengis innan hvers hóps. 

Magn drykkja af hverri tegund áfengis sem drukknir hafa verið innan hvers hóps. 

Magn drykkja sem drukknir eru á „fylleríum“. 

Skilgreint sem 5 drykkir/einingar eða meira í hvert skipti. 

Hlutfall drykkja, sem drukknir eru á „fylleríum“ (e. binge drinking).  
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Efniviður og aðferðir: 

Tveir sjúklingahópar voru bornir saman við einn viðmiðunarhóp. Sjúklingahóparnir voru 

skorpulifrarsjúklingar og brisbólgusjúklingar. Viðmiðunarhópurinn voru áfengissjúklingar í 

afvötnun eða meðferð á Vogi.  

Skorpulifrar- og brisbólgusjúklingar voru fundnir í skráningakerfi Landspítala 

Háskólasjúkrahúss (LSH) yfir sjúkdómsgreiningar. Um var að ræða sjúklinga sem voru 

nýgreindir eða í eftirliti vegna sjúkdóma sinna á árunum 2009-2011. 

Skorpulifrarsjúklingar: 

Listi var fenginn með ICD-10 skráninganúmerum K70.3 („Skorpulifur af völdum 

áfengis“), K74.0 („skorpulifur“) og K74.6 („önnur og ótilgreind skorpulifur“). Einstaklingar 

sem fengið höfðu einhverja af þessum greiningum á tilgreindu tímabili voru skoðaðir í 

sögukerfi LSH og athugað hvort að þeir væru gjaldgengir til inntöku í rannsóknina. Til að 

vera gjaldgengir þurfti að vera minnst á það í sögu sjúklingsins að skorpulifrin væri af völdum 

áfengisneyslu. Athugað var hvort að sjúklingarnir hefðu fengið greiningu á brisbólgu eða 

hefðu merki þess í sögu sinni að geta verið með brisbólgu. Merkin sem athugað var eftir var 

óeðlilegt útlit briss sem gæti bent til brisbólgu í myndgreiningu, og óeðlileg gildi brisprófanna 

lípasa og amýlasa í sermi. Þetta var gert í þeim tilgangi að halda skorpulifrarhópnum 

aðskildum. 

Brisbólgusjúklingar: 

Listi var fenginn með ICD-10 skráninganúmerum K85-K86.8, sem eru allir 

brisbólguflokkarnir og fleiri flokkar til. Aðeins voru þeir skoðaðir sem höfðu fengið 

greiningarnar: K85.0 („idiopathic bráð brisbólga“),  K85.2 („bráð brisbólga af völdum 

áfengis“), K85.8 („önnur bráð brisbólga“), K85.9 („bráð brisbólga, ótilgreind“), K86.0 

(„langvinn brisbólga af völdum áfengis“) og K86.1 („önnur langvinn brisbólga“). 

Einstaklingar sem fengið höfðu einhverja af þessum greiningum á tilgreindu tímabili voru 

skoðaðir í sögukerfi LSH og athugað hvort að þeir væru gjaldgengir til inntöku í rannsóknina. 

Til að vera gjaldgengir þurfti að vera minnst á það í sögu sjúklingsins að brisbólgan væri af 

völdum áfengisneyslu. Athugað var hvort að sjúklingarnir hefðu fengið greiningu á 

skorpulifur eða hefðu merki þess í sögu sinni að geta verið með skorpulifur. Merkin sem 

athugað var eftir var óeðlilegt útlit lifrar sem gæti bent til skorpulifrar í myndgreiningu, og 

óeðlileg gildi lifrarprófa í sermi, svo sem ALAT (Alanín amínótransferasi), ASAT (aspartat 

amínótransferasi), ALP (alkalískur fosfatasi), γ-GT (gamma-glutamyltransferasi), bílírúbín og 

albúmín. Þetta var gert í þeim tilgangi að halda brisbólguhópnum aðskildum. 
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Ef blóðprufur voru eldri en 6 mánaða voru teknar nýjar þegar sjúklingur tók þátt í 

rannsókninni. 

Viðmiðunarhópur 

Viðmiðunarhópurinn voru einstaklingar sem lágu inni í afvötnun eða meðferð vegna 

áfengisfíknar á sjúkrastofnuninni Vogi hjá SÁÁ. Reynt var að miða aldur viðmiða við aldur 

þátttakenda í sjúklingahópunum. Til að vera gjaldgengir þurfti aðal ástæða meðferðar eða 

afvötnunar að vera áfengisfíkn. Þátttakendur þurftu að svara því neitandi að hafa verið 

greindir með lifrar- eða brissjúkdóma. Athugað var hvort að þátttakendur í 

viðmiðunarhópnum hefuðu merki í sermi sem gætu bent til lifrar- eða brissjúkdóma. Merkin 

sem athugað var eftir voru óeðlileg gildi áðurnefndra brisprófa í sermi og óeðlileg gildi 

áðurnefndra lifrarprófa í sermi. 

Aðferðir 

Viðtöl við þátttakendur: 

Ef einstaklingur mætti inntökuskilyrðum í sjúklingahóp var hringt í hann og hann boðaður 

í viðtal. Áður en viðtalið hófst var þátttakendum tjáð að upplýsingar fengnar úr viðtalinu yrðu 

ekki skráðar undir nafni, heldur aðeins þátttökunúmeri, aldri og kyni. Við upphaf viðtalsins 

voru þátttakendur beðnir um að staðfesta að þeir könnuðust við að sjúkdómsgreiningin sem 

leiddi til inntöku væri rétt og ætti við viðkomandi. 

Til að fá fram upplýsingar um drykkju var notaður spurningalistinn Lifetime Drinking 

History sem þýddur hafði verið á íslensku og staðfærður frá sænsku. Sænska útgáfan er þýdd 

og staðfærð útgáfa hollensku útfærslunnar (24).  

Fyrsta spurningin er um upphafsaldur drykkju. 

Ævinni er svo skipt niður í tímabil. Listinn sem lá til grundvallar var útfærður þannig að 

hann skipti ævinni í tímabil eftir fyrirfram ákveðinni skiptingu. Tímabilin voru 5 talsins. Það 

fyrsta frá upphafi drykkju til 18 ára aldurs. Næsta frá 19 til 27 ára aldurs. Þriðja frá 28 til 44 

ára aldurs. Fjórða frá 45 til 60 ára aldurs og það síðasta frá 61 árs og upp úr. Athuga skal að 

öll tímabil sem falla undir þann tíma áður en þátttakandi byrjaði að drekka áfengi var sleppt. 

T.d. ef viðkomandi byrjaði að drekka 20 ára var fyrsta tímabilinu sleppt og næsta tímabil látið 

hefjast við 20 ára aldur en ekki 19 ára eins og fyrirfram var ákveðið. Aftur á móti var fallið frá 

hinni fyrirfram ákveðnu skiptingu í flestum viðtölum til að hjálpa fólki að muna 

drykkjumynstur sitt. Þá ákváðu þátttakendur sjálfir við hvaða ár ætti að miða skiptingu 

tímabila.  
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Hvert tímabil er svo skoðað fyrir sig og fengin eru svör við nokkrum spurningum í hverju 

tímabili. 

Að fengnum upplýsingum um aldur þátttakanda í dag og upphafsaldur drykkju, var hafist 

handa við að finna út upplýsingar um drykkju viðkomandi. Byrjað var á fyrsta tímabilinu. 

Fyrsta tímabilið byrjar við upphafsaldur drykkju og nær til þess árs sem viðkomandi 

þátttakanda fannst drykkjumynstur sitt hafa breyst frá því sem það hafði verið á þessu fyrsta 

tímabili. Lokin á einu tímabili ákvarða jafnframt upphaf þess næsta. Farið var í gegn um öll 

tímabil þátttakanda og leitað svara við öllum spurningum hvers tímabils. Spurningarnar eru 

þær sömu fyrir hvert tímabil. Sjá Lifetime Drinking History spurningalistann í viðauka 1 og 

skýringar við listanum í viðauka 2. 

Í lokin er farið yfir drykkju síðastliðið ár og síðastliðna viku. 

Hvert viðtal tók á bilinu 30 mínútur til 3 klst. 

Ef ekki voru til blóðprufur fyrir viðkomandi þátttakanda, innan við 6 mánaða gamlar, sem 

sýndu þau gildi sem leitast var eftir í inntökuskilyrðum, var viðkomandi sendur í blóðprufu að 

viðtali loknu. 

Úrvinnsla gagna 

Upplýsingar fengnar úr viðtalinu voru skráðar í excel. Upplýsingar sem notaðar voru til 

tölfræðiúrvinnslu voru afritaðar úr excel og límdar í tölfræðiforritið SPSS. 

Notað var tölfræðipróf Kruskal-Wallis til að athuga hvort að marktækur munur finndist á 

milli hópanna þriggja, þ.e. tveggja sjúklingahópa og viðmiðunarhóps. Ef marktækur munur 

fannst á einhverri breytu með Kruskal Wallis var notað Mann-Whitney próf til að athuga 

marktækni milli sjúklingahópanna annars vegar og milli hvors sjúklingahóps við 

viðmiðunarhópinn hins vegar.  

 

 

Leyfi fyrir rannsókninni: 

Leyfi fengust frá Vísindasiðanefnd og Persónuvernd fyrir rannsókninni. 
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Niðurstöður: 

Fjöldi þátttakenda, aldur og kyn. 

Af 24 skorpulifrarsjúklingum sem var haft samband við voru 21 sem tóku þátt. Einn 

afþakkaði þátttöku en tveir gátu ekki mætt í viðtal á þeim tíma sem rannsóknin fór fram og 

tóku því ekki þátt. Af 29 sjúklingum með brisbólgu af völdum áfengis voru 29 sem tóku þátt í 

rannsókninni. 23 einstaklingar tóku þátt í viðmiðunarhópnum. Enginn í hópi viðmiða neitaði 

að taka þátt sem var beðinn um það. Myndgreininganiðurstöður eða niðurstöður úr 

blóðprufum urðu ekki til þess að neinn var útilokaður úr rannsókninni. 

Góð þátttaka fékkst því í öllum hópum. 21 í hópi sjúklinga með skorpulifur af völdum 

áfengis, 29 í hópi sjúklinga með brisbólgu af völdum áfengis og 23 í hópi viðmiða. 

Í hópi skorpulifrarsjúklinga voru 6 konur og 15 karlar. Í hópi brisbólgusjúklinga voru 5 

konur og 24 karlar. Í hópi viðmiða voru 5 konur og 18 karlar. Ekki reyndist marktækur munur 

á hlutfalli kynja í hópunum. 

Meðalaldur innan hópanna var mismunandi (tafla 1). Marktækur munur reyndist vera á 

aldri hópanna. Skorpulifrarsjúklingarnir voru marktækt eldri en þátttakendur 

viðmiðunarhópsins. Þegar kynin voru skoðuð í sitt hvoru lagi kom í ljós að karlar með 

skorpulifur voru marktækt eldri en karlar í viðmiðunarhópnum. Enginn marktækur munur 

fannst á aldri kvenna milli hópanna. Ekki fannst neinn marktækur munur á aldri sjúklinga í 

brisbólguhópnum miðað við hina hópana tvo, hvort sem allur hópurinn var borinn saman eða 

kynin í sitt hvoru lagi. Marktækur munur fannst ekki á kynjahlutfalli hópanna. 

Upphafsaldur drykkju og drykkjuævi. 

Fyrsta spurning spurningalistans Lifetime Drinking History sem snýr að drykkju 

einstaklingsins er hvenær viðkomandi byrjaði að drekka áfengi, svokallaður upphafsaldur 

drykkju (e. onset age). Eins og áður sagði var í þessari rannsókn miðað við það aldursár þegar 

viðkomandi drakk a.m.k. tvisvar sinnum áfengi það árið. (tafla 2). Upphafsaldur drykkju náði 

yfir breitt bil. Allt frá 12 ára aldri til 37 ára aldurs.  

Ekki reyndist marktækur munur á milli hópanna hvað varðar aldur við upphaf drykkju, 

hvorki þegar hópar voru skoðaðir í heild sinni eða kynin skoðuð hvort í sínu lagi. 

Hægt er að reikna út drykkjuævi einstaklings (e. duration of alcohol consumption, DAC), 

sem er sá árafjöldi sem viðkomandi hefur neytt áfengis þegar viðtalið er tekið. Það er gert 

með því að draga aldur við upphaf drykkju (e. onset age) frá aldri viðkomandi þegar viðtalið 

var tekið. Til frádráttar koma svo einnig tímabil sem einstaklingurinn var án áfengis í minnst 
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3 mánuði í senn eða drykkjulaus tímabil. Dæmi: Einstaklingur er í dag 55 ára gamall. Hann 

byrjaði að drekka áfengi á 18 ára afmælisdegi sínum (aldur við upphaf drykkju = 18). Hann 

hefur einu sinni hætt að drekka, í eitt ár og hætti að drekka áfengi fyrir 4 árum síðan. 

Drykkjuævi þessa einstaklings er því 55-18-(1+4) = 32 ár. Drykkjuævi allra einstaklinga var 

reiknuð út og hóparnir voru bornir saman.  

Í töflu 3 sést meðaltal lengdar „drykkjuævi“ allra einstaklinga í hverjum hóp og líka fyrir 

hvort kyn fyrir sig. Drykkjuævi skorpulifrar og brisbólgusjúklinga mælist hærri en 

viðmiðunarhópsins. Munurinn mældist hins vegar ekki marktækur. Þegar kynin eru skoðuð 

hvort fyrir sig mælist mikill munur á meðaltals-drykkjuævi milli kvenna með brisbólgu og 

hinna hópanna en munurinn er ekki marktækur. Hugsanlega er það vegna þess hve fáar konur 

eru í rannsókninni. Ekki mælist heldur marktækur munur milli meðal-drykkjuævi karla með 

skorpulifur, brisbólgu eða í viðmiðunarhóp. Munur kemst þó næst marktæki milli karla með 

skorpulifur og karla í viðmiðunarhópnum (p = 0.089).  

Á mynd 1 er meðalaldur hópanna við byrjun drykkju, meðalaldur þátttakenda í hverjum 

hóp í dag og meðal drykkjuævi hvers hóps sett saman í stöplarit. Glöggir átta sig á því að 

aldur í dag er hærri en meðaltals upphafsaldur drykkju lagður saman við meðallengd 

drykkjuævi í viðkomandi hóp. Þetta útskýrist af því að drykkjulaus tímabil koma til frádráttar 

drykkjuævi og sumir þátttakendur hafa verið frá áfengi um nokkurt skeið. 

Drykkjudagar, lífstíðar neysla á alkóhóli og drykkir hvern drykkjudag. 

Fjöldi drykkjudaga eru allir þeir dagar sem þátttakandi hefur drukkið eitthvað áfengi yfir 

ævina og er fjöldi þeirra reiknaður út frá svörum hans. Fyrst er tíðni drykkju margfölduð með 

árafjölda þess tímabils sem um ræðir. Drykkjudagar allra tímabila eru svo lagðir saman og þá 

er kominn fjöldi drykkjudaga. Dæmi: Á 12 ára tímabili drakk þátttakandi 1-2x í viku og á 

næsta tímabili, sem var 20 ár, drakk viðkomandi 3-4x í viku. Samkvæmt stuðlinum sem fram 

kemur í viðauka 2 jafngildir drykkja 1-2x í viku 80 dögum á ári og drykkja 3-4x í viku 180 

dögum. Heildarfjöldi drykkjudaga þessa einstaklings eru þá: 12 x 80 + 20 x 180 = 4560 

drykkjudagar.  

Í töflu 4 sést meðaltal fjölda drykkjudaga allra einstaklinga í hverjum hóp og líka fyrir 

hvort kyn fyrir sig. Ekki mældist marktækur munur milli brisbólguhópsins í heild sinni og 

hinna hópanna tveggja. Ekki heldur þegar kynin voru skoðuð hvort í sínu lagi. 

Skorpulifrarsjúklingar drukku að meðaltali fleiri daga í samanburði við viðmiðunarhópinn (p 

= 0.008). Þegar kynin eru skoðuð hvort í sínu lagi mældust marktækt fleiri dagar hjá körlum 

og konum í skorpulifrarhópnum miðað við karla og konur í viðmiðunarhópnum (tafla 4). 
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Lífstíðar neysla á alkóhóli er fengin með því að leggja saman drykkjarfjölda hvers 

tímabils. Fyrir hvert tímabil tilgreindi þátttakandi hve mikið magn áfengis hann drakk í 

drykkjum/ glösum/einingum (sjá viðauka 2) í hvert skipti sem hann drakk. Drykkjafjöldi 

margfaldaður með drykkjutíðni gefur fjölda drykkja sem hafa verið drukknir það tímabilið. 

Að lokum er glasafjöldi allra tímabila lagður saman og út kemur heildar neysla áfengis yfir 

ævina. Ef við notum sama dæmi og áðan þá drakk viðkomandi þátttakandi að meðaltali 6 

einingar af áfengi í hvert skipti á fyrra tímabilinu en að meðaltali 8 einingar hið seinna. 

Heildarfjöldi drykkja sem viðkomandi hefur drukkið um ævina er því: 12 x 80 x 6 + 20 x 180 

x 8 = 34560 drykkir.  

Þegar hóparnir voru bornir saman kemur í ljós að skorpulifrarsjúklingar höfðu drukkið 

59.944 drykki um ævina að meðaltali á meðan brisbólgusjúklingar og þátttakendur í 

viðmiðunarhópnum höfðu drukkið að meðaltali meira en 10.000 drykkjum minna um ævina 

(tafla 5). Munurinn mældist hins vegar ekki marktækur milli neins af þessum hópum þrátt 

fyrir þennan mikla mismun. Þegar kynin voru skoðuð í sitt hvoru lagi komu karlmenn með 

skorpulifur næst því að hafa drukkið marktækt meira en karlmenn með brisbólgu (p = 0.053). 

Drykkir hvern drykkjudag (DDD) er sú stærð sem mælir hve marga drykki þátttakandi 

drakk að meðaltali í hvert skipti sem hann hefur drukkið. Þá er horft fram hjá 

tímabilaskiptingu ævinnar og heildarmagni áfengis deilt niður á heildarfjölda drykkjudaga. Ég 

held áfram með sama dæmi og áðan þar sem við höfðum reiknað að þátttakandinn hafði 

drukkið 34560 drykki á 4560 drykkjudögum. Drykkir sem þessi einstaklingur drakk þá að 

meðaltali hvern drykkjudag eru því: 34560/4560 = 7,58 drykkir hvern drykkjudag. Við sjáum 

að þessi tala er raunsönn þar sem viðkomandi þátttakandi var vanur að drekka 6 drykki styttra 

tímabilið þegar hann drakk sjaldnar og 8 drykki lengra tímabilið þegar hann drakk oftar. Talan 

ætti því að vera nær 8 drykkjum en 6 drykkjum, sem hún er. 

Í töflu 6 má sjá fjölda drykkja sem voru drukknir hvern drykkjudag. Þar má sjá að 

viðmiðunarhópurinn hefur drukkið flesta drykki hvern drykkjudag og brisbólguhópurinn 

fæsta. Marktækur munur mældist ekki milli neinna hópa, hvorki þegar þeir voru teknir fyrir í 

heild sinni né þegar við skoðum kynin í sitt hvoru lagi. Það er fróðlegt að skoða myndir 2, 3 

og 4 saman. Við sjáum að fjöldi drykkja sem brisbólguhópurinn og viðmunarhópurinn hafa 

drukkið yfir ævina (LAI) er svipaður, (mynd 3). Aftur á móti höfðu þátttakendur í 

viðmiðunarhópnum að meðaltali drukkið fleiri drykki hvern drykkjudag en þátttakendur í 

brisbólguhópnum, (mynd 4). Þetta útskýrist af því að þátttakendur í viðmiðunarhópnum hafa 

drukkið að meðaltali færri daga en þátttakendur í brisbólguhópnum. Milli þessara tveggja 
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hópa mældist þó enginn marktækur munur á þessum þremur stærðum, þ.e. fjölda 

drykkjudaga, drykkjum hvern drykkjudag og lífstíðar neyslu á áfengi. 

Tegund áfengis 

Allir þátttakendur voru beðnir um að svara því hve oft þeir neyttu bjórs, léttvíns og sterks 

áfengis fyrir hvert tímabil. Á mynd 5 sjáum við hvernig drykkjafjöldinn skiptist niður fyrir 

meðaltals einstaklinginn í hverjum hóp. Í öllum hópum er fjöldi sterkra drykkja mestur. Fjöldi 

léttvíns drykkja er minnstur í öllum hópum. Bjórinn kemur þarna mitt á milli. Þegar 

stöplaritin fyrir hópana eru borin saman sést að þau eru afskaplega lík. Það kemur því ekki á 

óvart að hvorki mældist marktækur munur milli hópanna varðandi fjölda drykkja sem 

drukknir voru í formi bjórs, léttvíns né sterks áfengis. Ef kynin eru skoðuð í sitthvoru lagi 

finnst heldur enginn marktækur munur. Karlmenn með skorpulifur komust nálagt því að hafa 

drukkið marktækt meira af léttvíni en karlar með brisbólgu (p = 0.071) (tafla 7). 

Næst skoðaði ég hlutfall hverrar tegundar áfengis hjá hverjum hóp. Hlutfallið fann ég fyrst 

hjá hverjum einstaklingi með því að deila heildarmagni hverrar tegundar áfengis upp í 

heildarmagn áfengis drukknu yfir ævina (LAI). Þegar meðaltal á hlutfalli hvers drykkjar er 

fundið fyrir hvern hóp hafa allir einstaklingar innan hópsins jafn mikið vægi. Einstaklingur, 

sem hefur drukkið 10.000 drykki yfir ævina og yfir 90% af þeim sterkt áfengi, hefur sama 

vægi og einstaklingur sem hefur drukkið 100.000 drykki sem eru 99% í formi bjórs. Á mynd 

6 sjáum við hvernig hlutfallið skiptist á milli hópa. Aftur sjáum við stöpla sem eru mjög 

svipaðir milli hópa. Stöplaritið á mynd 6 er mjög svipað stöplaritinu á mynd 5, að einum 

stöpli undanskildum. Hlutfall léttvíns hjá viðmiðunarhópnum var nálægt því að vera jafn hátt 

og hlutfall bjórs hjá sama hópi en hlutfall léttvíns í sjúklingahópunum tveimur er mun minna. 

Ekki reyndist marktækur munur á milli hópanna hvað þetta hlutfall varðar. Hlutfall léttvíns í 

viðmiðunarhópnum sem heild komst nálægt því að vera marktækt hærra en í hópi 

skorpulifrarsjúklinga (p = 0.072). Hlutfall léttvíns í hópi kvenna í viðmiðunarhópnum komst 

nálægt því að vera marktækt hærra en hjá konum í hópi brisbólgusjúklinga (p = 0.071). (tafla 

8). Í hópi viðmiða voru 5 einstaklingar sem höfðu drukkið innan við 10.000 drykki af áfengi 

yfir ævina og meirihluti þeirra drykkja var léttvín. Það gæti útskýrt þetta háa hlutfall léttvíns 

hjá viðmiðunarhópnum miðað við hina hópana og gæti líka útskýrt af hverju mynstur 

stöplanna hefur breyst fyrir viðmiðunarhópinn frá því sem var á mynd 5.  

„Fyllerí“ 

Fyllerí (e. binge drinking) hefur verið skilgreint sem 5 drykkir eða meira í hvert skipti sem 

drukkið er (37). Þá er sama hvaða tegundir áfengis eru notaðar í hvert skipti.  
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 Þátttakendur rannsóknarinnar voru látnir meta hve oft þeir fóru á fyllerí á hverju tímabili 

drykkju sinnar. Fyrir hvern einstakling var fundið út hve hátt hlutfall af heildardrykkju var 

drukkið á „fylleríum“ og það hlutfall var svo notað til að finna út fjölda drykkja sem drukknir 

voru á „fylleríum“ með því að margfalda hlutfallið með lífstíðar drykkju viðkomandi (LAI). 

Hlutfall hvers einstaklings og fjöldi drykkja voru notuð til að finna meðaltal fyrir hvern hóp. 

Meðaltal hlutfalls drykkja drukknum á fylleríum má sjá á mynd 7. Á mynd 7 sést að 

skorpulifrarsjúklingar hafa hæsta hlutfall drykkja drukknum á fylleríum, eða rétt innan við 

88%. Viðmiðunarhópurinn fylgir fast á hæla skorpulifrarsjúklinganna með rétt innan við 87%. 

Brisbólgusjúklingar hafa drukkið minnsta hlutfall áfengis á fylleríum eða rétt innan við 80%. 

Þegar hóparnir eru skoðaðir í heild sinni er ekki að finna marktækan mun á þeim hvað varðar 

hlutfall áfengis drukkið á fylleríum. Skorpulifrarhópurinn og viðmiðunarhópurinn komast 

báðir nálægt því að hafa marktækt hærra hlutfall en brisbólguhópurinn (p = 0.097 og p = 

0,062 eftir því sem við á) (tafla 9). Ef við skoðum kynin í sitt hvoru lagi kemur í ljós að 

karlmenn með brisbólgu hafa drukkið marktækt minna áfengi á fylleríum en karlmenn með 

skorpulifur  (p = 0.011) og karlmenn í viðmiðunarhópnum (p = 0.019), (tafla 9).  

Á mynd 3 sést að skorpulifrarsjúklingar höfðu drukkið að meðaltali rétt innan við 60.000 

drykki á ævinni. Þrátt fyrir að skorpulifrarsjúklingar drekki aðeins um 88% drykkja sinna á 

fylleríum er drykkjafjöldinn sem er drukkinn á fylleríum rétt innan við 57.000 (mynd 8), sem 

er um 95% af heildardrykkju meðal-skorpulifrarsjúklings. Þessi háa tala yfir fjölda drykkja 

sem drukknir eru á fylleríum útskýrist því af því að þegar meðaltalið er reiknað út fyrir hópinn 

í heild sinni hafa allir einstaklingar innan hópsins jafn mikið vægi, burt séð frá heildar neyslu 

áfengis. Þegar hóparnir voru bornir saman með tilliti til fjölda drykkja sem drukknir hafa 

verið á fylleríum fannst ekki marktækur munur milli hópanna í heild sinni. Þegar kynin voru 

skoðuð í sitt hvoru lagi kom í ljós að karlmenn sem hafa brisbólgu hafa drukkið marktækt 

minni fjölda af áfengum drykkjum á fylleríum en karlmenn með skorpulifur (p = 0.030), (tafla 

10).
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Töflur. 

Aldur þátttakenda og fjöldi í hverjum hóp. 

Tafla 1. Aldur þátttakenda og fjöldi í hverjum hóp 

 n meðal mið min max 

Allir  73     

Skorpulifur 21 57,8* 58,8 35,9 75,6 

Brisbólga 29 55,1 57,9 34,2 77,5 

Viðmið 23 52,2* 51,7 36,1 80,2 

Konur 16     

Skorpulifur 6 57,7 64,1 35,9 75,6 

Brisbólga 5 63,7 69,0 47,4 73,3 

Viðmið 5 55,4 55,8 39,3 75,8 

Karlar 57     

Skorpulifur 15 57,8** 58,5 46,3 71,1 

Brisbólga 24 53,3 55,0 34,2 77,5 

Viðmið 18 51,3** 51,0 36,1 80,2 

Taflan sýnir meðalaldur (meðal), miðgildi aldurs (mið)  

ásamt lægsta (min) og hæsta (max) gildi aldurs fyrir allra hópa,  

og svo sundurliðað fyrir hvort kyn. 

Taflan sýnir einnig fjölda einstaklinga í hverjum hóp (n) 

* og **: P<0,05 
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Aldur við upphaf drykkju og lengd drykkjuævi 

Tafla 2: Aldur við upphaf drykkju 

 meðal mið min max 

Allir      

Skorpulifur 18,3 16 13 37 

Brisbólga 16,7 16 12 23 

Viðmið 17,1 15 13 30 

Konur     

Skorpulifur 19,0 17 15 30 

Brisbólga 18,2 18 16 23 

Viðmið 19,6 20 15 25 

Karlar     

Skorpulifur 18,1 16 13 37 

Brisbólga 16,3 16 12 20 

Viðmið 16,4 15 13 30 

Taflan sýnir meðalaldur (meðal), miðgildi aldurs (mið) ásamt  

lægsta (min) og hæsta (max) gildi aldurs við upphaf drykkju 

fyrir allra hópa, og svo sundurliðað fyrir hvort kyn. 
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Tafla 3: Lengd drykkjuævi 

 meðal mið min max 

Allir      

Skorpulifur 35,84 39,00 13,00 52,00 

Brisbólga 35,94 38,33 12,33 59,00 

Viðmið 32,15 32,42 10,75 55,67 

Konur     

Skorpulifur 33,02 35,00 13,00 52,00 

Brisbólga 44,07 46,33 31,00 53,00 

Viðmið 34,18 32,42 17,50 54,00 

Karlar     

Skorpulifur 36,97 39,00 20,00 46,00 

Brisbólga 34,25 33,17 12,33 59,00 

Viðmið 31,58 33,75 10,75 55,67 

Taflan sýnir meðallengd (meðal), miðgildi lengdar (mið) ásamt  

stystu (min) og lengstu (max) drykkjuævi talið í árum fyrir alla 

hópa, og svo sundurliðað fyrir hvort kyn. 
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Drykkjudagar, drykkir hvern drykkjudag og lífstíðarneysla áfengis. 

Tafla 4: Drykkjudagar (DD) 

 meðal mið min max 

Skorpulifur     

Allir 5280* 5243 2044 14760 

Karlar 5444** 5540 2044 14760 

Konur 4872*** 3778 2297 9864 

Brisbólga     

Allir 4451 3827 521 11840 

Karlar 4226 3662 521 11840 

Konur 5534 4212 1179 10751 

Viðmið     

Allir 3157* 3280 882 7800 

Karlar 3425** 3502 882 7800 

Konur 2191*** 2092 1180 3408 

Taflan sýnir meðalfjölda (meðal), miðgildi fjölda (mið) ásamt  

minnsta (min) og mesta (max) fjölda drykkudaga fyrir alla 

hópa, og svo sundurliðað fyrir hvort kyn. 

DD: Drykkjudagar (e. drinking days) 

* p: 0,008. ** p: 0,034. *** p: 0,045 
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Tafla 5: Lífstíðarneysla áfengis (LAI) 

 meðal mið min Q1 Q3 max 

Skorpulifur       

Allir 59944 49695 4800 35352 64656 230640 

Karlar 71189* 55704 29663   230640 

Konur 31832 27987 4800   70720 

Brisbólga       

Allir 49336 32100 6299 16776 75368 206424 

Karlar 51374* 33728 8006   206424 

Konur 39556 16776 6299   82934 

Viðmið       

Allir 47120 36680 7792 12790 67340 155880 

Karlar 55201 47384 9360   155880 

Konur 18028 9536 7792   54724 

Taflan sýnir meðalfjölda drykkja (meðal), miðgildi fjölda drykkja (mið)  

ásamt fæstum drykkjum (min) og flestum drykkjum (max) drukknum yfir  

ævina fyrir alla hópa og svo sundurliðað fyrir hvort kyn. Taflan sýnir einnig  

neðra (Q1) og efra (Q3) fjórðungsmark fyrir hópana í heild sinni. 

LAI: lifetime alcohol intake 

* p = 0,053 ómarktækt. 
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Tafla 6: Drykkir hvern drykkjudag (DDD) 

 meðal mið min max 

Skorpulifur     

Allir 12,5 9,9 2,0 35,9 

Karlar 14,9 14,4 5,1 35,6 

Konur 6,6 6,6 2,0 10,0 

Brisbólga     

Allir 11,2 10,2 3,6 25,8 

Karlar 12,2 11,8 3,6 25,8 

Konur 6,8 7,7 4,0 9,4 

Viðmið     

Allir 14,1 12,9 2,9 30,2 

Karlar 15,5 14,0 2,9 30,2 

Konur 8,9 4,2 3,0 26,2 

Taflan sýnir meðalfjölda drykkja (meðal), miðgildi fjölda drykkja (mið)  

ásamt fæstum drykkjum (min) og flestum drykkjum (max) drukknum að  

meðaltali hvern drykkjudag fyrir alla hópa og svo sundurliðað fyrir hvort kyn. 

DDD: drykkir hvern drykkjudag (e. drinks per drinking day) 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tafla 7: Fjöldi drykkja af hverri tegund áfengis 

 Bjór Léttvín Sterkt áfengi 

 meðal mið min max meðal mið min max meðal mið min max 

Skorpulifur             

Allir 22473 19753 0 101958 8144 6017 0 53940 29326 26709 0 107082 

Karlar 28823 22283 0 101958 10033* 7469 0 53940 32333 29933 0 107082 

Konur 6599 4393 0 21985 3422 2683 255 7840 21810 11572 628 69760 

Brisbólga             

Allir 15509 10411 0 49555 7234 2430 0 44557 26594 10448 300 206424 

Karlar 16223 10765 0 49555 6306* 2347 0 44557 28845 10487 300 206424 

Konur 12081 7283 0 36000 11684 5729 0 36000 15791 5531 3368 49887 

Viðmið             

Allir 13654 11409 0 45979 6940 5143 0 36266 26526 14267 0 137736 

Karlar 17139 16030 0 45979 7425 5137 0 36266 30637 15635 2400 137736 

Konur 1108 1521 0 2314 5194 6790 0 7865 11727 1704 0 54724 

Taflan sýnir meðaltal (meðal) og miðgildi (mið) fjölda drykkja ásamt fæstum (min) og flestum (max) drykkjum af hverri 

tegund áfengis fyrir alla hópana og svo sundurliðað fyrir hvort kyn. 

* p = 0.071, ekki marktækt. 
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Tafla 8: Hlutfall hverrar tegundar áfengis af heildarmagni 

  Bjór Léttvín Sterkt áfengi 

  meðal mið min max meðal mið min max meðal mið min max 

Skorpulifur             

Allir % 

% 

% 

36,2 35,5 0 96,1 13,4* 14,4 0 40,8 50,4 49,4 0 100 

Karlar 39,2 37,1 0 76,4 13,2 10,8 0 40,8 47,6 46,4 0 100 

Konur 28,6 13,2 0 96,1 14,1 18,7 1,1 24,6 57,3 67,9 2,7 98,6 

Brisbólga             

Allir %

%

% 

36,5 36,2 0 98,9 16,1 13,7 0 68,5 47,4 26,3 1,1 100 

Karlar 39,0 36,3 0 98,9 15,3 12,5 0 68,5 45,8 44,3 1,1 100 

Konur 24,6 19,7 0 47,8 20,4** 20,1 0 47,8 55,0 60,2 4,5 100 

Viðmið             

Allir %

%

% 

29,1 25,3 0 63,6 28,6* 19,3 0 100 42,3 36,5 0 100 

Karlar 33,8 35,8 0 63,6 20,1 17,1 0 74,4 46,1 39,1 12,9 88,4 

Konur 12,1 16,7 0 24,3 59,1** 66,7 0 100 28,8 16,7 0 100 

Taflan sýnir meðal-hlutfall (meðal), miðgildi hlutfalls (mið) ásamt minnsta hlutfalli (min) og mesta hlutfalli (max) hverrar 

drykkjutegundar í prósentum af heildarmagni drykkja drukknum yfir ævina innan hvers hóps og svo sundurliðað fyrir hvort kyn. 

* p = 0.071, ekki marktækt. 

* *p = 0.072, ekki marktækt. 
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Fyllerí 

Tafla 9: Hlutfall drykkja sem eru drukknir á fylleríum 

 meðal mið min max 

Skorpulifur     

Allir 87,8%* 100% 3,8% 100% 

Karlar 96,2% ^ 100% 61,6 % 100% 

Konur 66,8% 82,1% 3,8% 93,7% 

Brisbólga     

Allir 80,0%* , ** 96,3% 18,7% 100% 

Karlar 83,2% ^, ^^ 97,5% 36,4% 100% 

Konur 64,7% 64,8% 18,7% 96,9% 

Viðmið     

Allir 86,8% ** 100% 11,9% 100% 

Karlar 95,0% ^^ 100% 40,8% 100% 

Konur 57,5% 59,6% 11,9% 100% 

Taflan sýnir meðal-hlutfall (meðal), miðgildi hlutfalls (mið)  

ásamt minnsta hlutfalli (min) og mesta hlutfalli (max) drykkja  

sem voru drukknir á „fylleríum“ af heildarmagni drykkja drukknum  

yfir ævina innan hvers hóps og svo sundurliðað fyrir hvort kyn. 

* p = 0.097, ekki marktækt 

^ p = 0.011, marktækt 

** p = 0.062, ekki marktækt 

^^ p = 0.019, marktækt 
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Tafla 10: Fjöldi drykkja sem eru drukknir á fylleríum 

 meðal mið min max 

Skorpulifur     

Allir 56944 43680 180 230640 

Karlar 69709* 55704 21774 230640 

Konur 25032 19838 180 66288 

Brisbólga     

Allir 43428 26220 3136 206424 

Karlar 46779* 28830 4560 206424 

Konur 27348 15350 3136 72997 

Viðmið     

Allir 45574 35688 936 155880 

Karlar 54263 43880 3816 155880 

Konur 14295 4642 936 54724 

Taflan sýnir meðallengd (meðal), miðgildi lengdar (mið) ásamt  

stystu (min) og lengstu (max) drykkjuævi talið í árum fyrir alla 

hópa, og svo sundurliðað fyrir hvort kyn. 

* p = 0.030, marktækt 
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Myndir 

Mynd 1: Upphafsaldur drykkju, lengd drykkjuævi og aldur þátttakenda 

 

Mynd 1: Á myndinni sjáum við upphafsaldur drykkju hvers hóps fyrir sig ásamt 

meðallengd drykkjuævi allra hópa og meðalaldri þátttakenda í dag. 

 

Mynd 2: Fjöldi drykkjudaga 

 

Mynd 2: Myndin sýnir meðalfjölda drykkjudaga hvers tíma 
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Mynd 3: Lífstíðar neysla á áfengi (LAI) 

 

Mynd 3: Myndin sýni meðaltals lífstíðarneyslu á áfengi allra hópanna þriggja. 

 

 

 

Mynd 4: Drykkir hvern drykkjudag (DDD) 

 

Mynd 4: Myndin sýnir fjölda drykkja sem einstaklingar í hverjum hóp drukku að 

meðaltali hvert skipti sem þeir drukku. 
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Mynd 5: Tegundir áfengis – fjöldi drykkja 

 

Mynd 5: Hver stöpull táknar fjölda þeirra drykkja sem hver einstaklingur innan hvers 

hóps neytti af hverri tegund áfengis að meðaltali. 

 

 

Mynd 6: Tegundur áfengis - hlutfall 

 

Mynd 6: Stöplaritið sýnir hlutfall hverrar tegundar áfengis fyrir hvern hóp fyrir sig.  
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Mynd 7: „Fyllerí“ – hlutfall drykkja drukknum á fylleríum 

 

Mynd 7: Stöplarnir sýna hlutföll drykkja sem drukknir hafa verið á fylleríum af öllum 

drykkjum sem einstaklingur hefur drukkið að meðaltali í hverjum hóp.  

 

 

Mynd 8: „Fyllerí“ – fjöldi drykkja drukknum á fylleríum 

 

Mynd 8: Myndin sýnir þann fjölda drykkja sem einstaklingar í hverjum hópi hafa 

drukkið að meðaltali á fylleríum.  
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Umræður 

Upphafsaldur drykkju, lengd drykkjuævi, aldur í dag og kynjahlutfall. 

Samanburðarhæfni hópanna þriggja. 

Ekki mældist marktækur munur á milli hópanna varðandi upphafsaldur drykkju.  

Marktækur munur mældist á meðalaldri þátttakenda í hópi skorpulifrarsjúklinga miðað við 

meðalaldur þátttakenda í viðmiðunarhópnum. Það hefði hugsanlega getað komið í veg fyrir að 

hægt væri að bera saman þessa tvo hópa. Aftur á móti mældist ekki marktækur munur á 

meðallengd drykkjuævi þátttakenda í þessum hópum og ekki heldur munur milli 

brisbólguhópsins og hinna hópanna tveggja. Allir hóparnir hafa því drukkið áfengi í álíka 

mörg ár.  

Þó að karlar hafi verið í meirihluta í öllum hópum var kynjahlutfall ekki marktækt 

mismunandi milli hópanna.  

Ég álykta því sem svo að hóparnir séu að fullu samanburðahæfir. 

Drykkjudagar, lífstíðar drykkja áfengis og drykkir hvern drykkjudag. 

Þrátt fyrir svipaða lengd drykkjuævi allra hópa er talsverður munur á fjölda drykkjudaga 

hjá hópunum þremur. Skorpulifrarsjúklingar höfðu drukkið marktækt fleiri daga en 

þátttakendur í viðmiðunarhópnum (mynd 2). Þá var sama hvort hóparnir voru skoðaðir í heild 

sinni eða kynin skoðuð hvort fyrir sig, marktækur munur mældist alltaf. 

Brisbólgusjúklingarnir lentu mitt á milli þessara tveggja hópa og munurinn milli þeirra og 

hinna hópanna tveggja mældist ekki marktækur. Í rannsókn Stokkeland voru drykkjudagar 

færri hjá konum í skorpulifrarhópnum en konum í viðmiðunarhópnum (p = 0.65). Þetta er 

öfugt við það sem kom fram í áðurgreindum niðurstöðum þessarar rannsóknar. Aftur á móti 

drukku karlar með skorpulifur oftar en karlar í viðmiðunarhóp. Það kemur heim og saman við 

það sem niðurstöður Stokkelands varðandi karla (24).  

Skorpulifrarsjúklingar höfðu líka drukkið meira af áfengi yfir ævina en hinir hóparnir 

tveir. Munurinn mældist ekki marktækur, hvorki hjá hópunum í heild sinni né þegar kynin 

voru skoðuð í sitt hvoru lagi. Karlar með brisbólgu komust þó nálægt því að hafa drukkið 

marktækt minna en karlar með skorpulifur (p = 0.053). Karlar með skorpulifur höfðu drukkið 

mun meira en karlmenn í báðum hinum hópunum. Munurinn mældist ekki marktækur. Þetta 

er öfugt við það sem Stokkeland fann í sinni rannsókn. Þar höfðu skorpulifrarsjúklingar 

drukkið minna magn áfengis um ævina en viðmiðunarhópurinn. Munurinn reyndist heldur 

ekki marktækur í þeirri rannsókn. (24). 
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Fróðlegt var að sjá, þegar hóparnir voru bornir saman, að einstaklingar í 

viðmiðunarhópnum höfðu að meðaltali drukkið flesta drykki hvern drykkjudag. 

Skorpulifrarsjúklingar höfðu drukkið næst mest hvern drykkjudag og brisbólgusjúklingar 

höfðu drukkið minnst hvern drykkjudag. Í rannsókn Stokkeland kom fram að 

skorpulifrarsjúklingar höfðu drukkið marktækt minna af áfengi hvern drykkjudag en 

þátttakendur í viðmiðunarhóp þeirrar rannsóknar (24). Hér fæ ég sömu niðurstöður nema að 

munurinn mældist ekki marktækur í minni rannsókn.  

Það er hægt að segja að þátttakendur í sjúkdómahópunum hafi drukkið svipað magn af 

áfengi yfir ævina og þátttakendur í viðmiðunarhópnum, þar sem ekki mældist marktækur 

munur á lífstíðar neyslu áfengis milli hópanna. Aftur á móti höfðu þátttakendur í 

sjúkdómahópunum drukkið oftar, þ.e. dreift heildar lífstíðarneyslu áfengis á fleiri 

drykkjudaga. Þeir hafa þ.a.l. drukkið minna magn af áfengi hvern drykkjudag (mynd 4). Því 

mætti hugsanlega segja að þátttakendur í viðmiðunarhópnum hafi drukkið meira magn áfengis 

í einu, þar sem að drykkjudagar viðmiðunarhópsins eru færri en hjá sjúklingahópunum á 

svipað langri drykkjuævi. Að meðaltali voru þá fleiri drykkjulausir dagar hjá einstaklingum 

viðmiðunarhópsins en hjá einstaklingum sjúkdómahópanna. Hugsanlega líða þá nokkrir dagar 

á milli áfengisneyslu hjá einstaklingum viðmiðunarhópsins, þar sem líkaminn fær tíma til að 

jafna sig. Durbec og Sarles ályktuðu að það væri ekki endilega fjöldi drykkja hvern 

drykkjudag sem skipti máli fyrir meingerð brisbólgu heldur frekar fjöldi drykkjudaga eða 

lengd drykkjuævi. Við sáum að bæði lengd drykkjuævi (mynd 1) og fjöldi drykkjudaga (mynd 

2) var meiri í hópi brisbólgusjúklinga en í viðmiðunarhópnum. Ef munurinn hefði verið 

marktækur hefði verið hægt að taka undir orð Durbec og Sarles. 

Aðeins nokkrir einstaklingar innan hvers hóps höfðu drukkið meira en 100.000 drykki á 

ævinni. Hugsanlega rennir þetta stoðum undir kenningu Koenig og félaga að einstaklingar 

sem hafa drukkið mikið áfengi yfir ævina eigi það til að ofmeta drykkju sína þegar hún er 

rifjuð upp aftur í tímann (33). 

Tegundir áfengis 

Þegar magn og hlutfall tegunda áfengis voru bornar saman á milli hópanna kom ekki í ljós 

neinn marktækur munur. Hvorki þegar hóparnir voru bornir saman í heild sinni né þegar 

kynin voru borin saman í sitt hvoru lagi. Í rannsókn Pelletier kom fram að ekki væri hægt að 

sýna fram á afgerandi mun milli skorpulifrarsjúklinga og viðmiðunarhóps á mismunandi 

tegundum áfengis sem var neytt (30). Slíkan mun var heldur ekki að finna í þessari rannsókn 

og getum við því tekið undir þá ályktun Pelletier að munur á tegundum áfengis sé ekki til 
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staðar milli hópanna. Konur í hópi skorpulifrarsjúklinga í rannsókn Stokkelands höfðu 

drukkið marktækt minna af bjór en konur í viðmiðunarhóp þeirrar rannsóknar (24). Í minni 

rannsókn kom þveröfug niðurstaða miðað við þá sem Stokkeland fékk. Konur í hópi 

skorpulifrarsjúklinga drukku að meðaltali næstum því sexfalt meira af bjórdrykkjum en konur 

í viðmiðunarhópnum. Skýringar á þessu liggja ekki á reiðum höndum. Munurinn reyndist ekki 

marktækur og því ekki hægt að fullyrða að það sé jafn mikill munur á hópunum og tölurnar í 

minni rannsókn benda til.  

Sjúklingar í öllum hópum höfðu að meðaltali drukkið svipað magn sterks áfengis. Enginn 

marktækur munur sást á milli þeirra og því get ég hvorki hrakið né staðfest kenningar 

Stigendal (14) og Schmidt (17) sem sögðu að sterkt áfengi væri aðal áhrifavaldur í meingerð 

brisbólgu, hvort sem er bráðrar eða langvinnar. Aftur á móti er sterkt áfengi mest notaða 

tegund áfengis hjá öllum hópum og því er hugsanlegt að það hafi áhrif á meingerð 

sjúkdómanna. Með minnkandi neyslu sterks áfengis sá Stokkeland að tíðni skorpulifrar 

minnkaði (27). Í rannsókn Steingerðar Önnu Gunnarsdóttur og félaga var bent á lágt nýgengi 

skorpulifrar hér á landi (31). Fróðlegt væri því að sjá hvernig hlutfall þessara drykkja er hjá 

okkur miðað við Svíþjóð þar sem rannsóknir Steingerðar og Stokkeland eru gerðar og athuga 

hvort að neysla á sterku áfengi sé hlutfallslega meira í örðum vestrænum ríkjum en á Íslandi. 

 

Fyllerí 

Við sáum að þátttakendur í hópi sjúklinga með brisbólgu höfðu drukkið minna magn og 

minna hlutfall af drykkjum sem drukknir hafa verið yfir ævina, á „fylleríum“ (5 drykkir eða 

meira í hvert skipti) en þátttakendur í hinum hópunum. Ekki mældist marktækur munur á 

hópunum í heild sinni en þegar kynin voru skoðuð, hvort fyrir sig, var munur á drykkju 

karlmanna í þessum hópum. Karlmenn með brisbólgu af völdum áfengis höfðu drukkið 

marktækt lægra hlutfall af sinni lífstíðardrykkju á fylleríum en karlmenn í hópi 

skorpulifrarsjúklinga og karlmenn í viðmiðunarhópnum.  

Karlmenn með brisbólgu af völdum áfengis höfðu einnig drukkið marktækt minna magn 

af drykkjum yfir ævina á fylleríum en karlmenn með skorpulifur. Þetta þýðir að 

brisbólgusjúklingarnir höfðu drukkið meira af sínum drykkjum, á dögum þar sem aðeins voru 

drukknir 4 drykkir eða minna, en skorpulifrarsjúklingarnir. Einnig höfðu 

brisbólgusjúklingarnir í heild sinni, þ.e. þegar bæði kyn voru tekin saman, drukkið minna 

magn áfengis en skorpulifrarsjúklingar (þó ekki marktækt minna) en höfðu svipað langa 

drykkjuævi. Þetta gæti hugsanlega rennt stoðum undir þá kenningu Durbec og Sarles sem 
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komust að þeirri niðurstöðu að það væri ekki endilega magn áfengis sem skipti máli varðandi 

þróun á brisbólgu heldur tímalengd drykkju, en frekar magn áfengis sem skiptir máli varðandi 

meingerð skorpulifrar (15). Munurinn mældist ekki marktækur milli hópanna í heild sinni, en 

þegar karlar voru skoðaðir sér var hann marktækur og því gætu þessar niðurstöður kenning 

Durbec og Sarles vel staðið. 

 

Samanburður við faraldsfræðilegar rannsóknir um mat á drykkju áfengis 

Sand og félagar lýstu þeim erfiðleikum sem geta stafað af áætlun meðaltals áfengisneyslu 

þjóðar út frá upplýsingum um sölu áfengis í landinu í faraldsfræðilegum rannsóknum. Meðal 

þess sem nefnt var að gæti skekkt niðurstöður slíkra rannsókna var neysla landsmanna á 

áfengi erlendis og neysla á ólöglega seldu áfengi (4). Margir þátttakendur þessarar rannsóknar 

lýstu því að hafa aukið drykkju sína á ferðalögum erlendis sem svo annað hvort minnkaði 

aftur við heimkomu eða hélst mikil í kjölfar ferðalega. Einnig sögðu margir frá því að hafa 

sjálfir framleitt vín til einkanota, bæði léttvín og sterkt, og einnig að hafa keypt ólöglega 

framleitt vín, svo sem landa. Þó að notkun á ólöglega framleiddu víni og drykkja erlendis hafi 

ekki verið skráð sérstaklega í þessari rannsókn getur höfundur tekið undir þær vafasemdir sem 

Sand og félagar settu fram um áætlun drykkju þjóðar eftir tölum um áfengissölu. 

Samantekt ályktanna  

Ályktanir sem ég dreg af þessum niðurstöðum eru því þær að þó að marktækur munur hafi 

verið á meðalaldri þátttakenda í hópunum þremur, þá séu hóparnir samanburðahæfir vegna 

svipaðar meðallengdar drykkjuævi hópanna (enginn marktækur munur) og að kynjahlutföll 

voru svipuð á milli hópanna (enginn marktækur munur). Þátttakendur í sjúkdómahópunum 

hafa drukkið oftar, en minna í senn, samanborið við þátttakendur í viðmiðunarhópnum sem 

hafa drukkið sjaldnar en meira í senn. Hugsanlega gæti þetta átt þátt í meingerð sjúkdómanna, 

sbr. greinar sem vísað var í í innganginum, en þar sem að marktækur munur fannst ekki á 

drykkjumagni hvern drykkjudag er ekki hægt að fullyrða um slíkt samhengi milli þessarar 

drykkju og meingerðarinnar. Aftur á móti fannst marktækur munur á fylleríshegðun karla í 

brisbólguhópnum miðað við karla í skorpulifrarhópnum og karla í viðmiðunarhópnum og gæti 

það rennt stoðum undir fyrrnefnda kenningu Durbec og Sarles, sérstaklega í ljósi ályktunar 

Corrao og félaga sem ályktuðu að 25 grömm af alkóhóli á dag, sem jafngildir 2 drykkjum, 

væri nóg til meingerðar brisbólgu (16). 
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Kostir rannsóknarinnar 

Rannsakendaskakki er takmarkaður að mestu leyti með því að sami einstaklingur, 

höfundur sjálfur, tók viðtöl við alla þátttakendur rannsóknarinnar. Viðtalið er byggt upp eins 

hjá öllum þátttakendum og notaður er nákvæmlega sami spurningalisti hjá öllum 

þátttakendum.  

Þátttaka var mjög góð. Aðeins einn mögulegur þátttakandi beinlýnis neitaði að taka þátt. 

Sá einstaklingur hafði áður samþykkt en fékk bakþanka og hætti við.  

Þar sem sjúkdómarnir sem voru rannsakaðir eru af völdum mikillar áfengisneyslu er hægt 

að segja að einstaklingar sjúkdómahópanna séu stórneytendur á áfengi (e. heavy drinkers). 

Samanburðarhópinn verður því að samanstanda af fólki sem líka fellur undir skilgreininguna 

stórneytendur áfengis. Með því að velja einstaklinga í afvötnun eða meðferð vegna 

áfengisfíknar í hóp viðmiða held ég að við höfum komist hjá valskakka sem annars hefði geta 

orðið ef rangur viðmiðunarhópur hefði verið valinn. 

Gallar rannsóknarinnar 

Eins og á við um allar afturskyggnar rannsóknir er þessi rannsókn takmörkunum háð að 

nokkru leyti. Þá sérstaklega út af minnisskakka. Þátttakendur voru beðnir að segja frá 

drykkjuvenjum sínum langt aftur í tímann. Sá sem þurfti að rifja lengst aftur var áttræður 

maður sem byrjaði að drekka áfengi 17 ára gamall. Það virtist þó alltaf vera álíka erfitt fyrir 

fólk að rifja upp drykkju sína. Sama hvort það var tvö ár aftur í tímann eða tuttugu ár.  

Hægt er að biðja þátttakendur að rifja upp mikilvæga atburði í lífinu og athuga hvort að 

það hressi upp á minnið. Getur verið að viðkomandi þátttakandi muni hvernig drykkjuvenjur 

voru í kring um það tímabil þegar það útskrifaðist úr námi, eignaðist börn, missti ástvin, skipti 

um vinnu o.þ.h. Hjá sumum rifjast drykkjumynstrið upp þegar innkaupavenjur á áfengi er 

rifjað upp. Með þessum aðferðum og ýmsum öðrum er hægt að hjálpa fólki að rifja upp 

drykkju og ýmsar aðrar venjur í gegn um ævina. Það  er því hægt að takmarka minnisskakka 

með þessu móti en ekki útiloka hann alveg. 

Í þessari rannsókn var verið að rannsaka hegðunarmynstur sem stundum er rætt um að sé 

viðkvæmt málefni. Það var þó nokkuð um að þátttakendur vildu fá að útskýra af hverju 

drykkjumynstur breyttist þegar drykkja varð meiri. Vildu fá að tjá ástæðurnar sem lágu að 

baki. Besta dæmið um hve viðkvæmt málefni er hér á ferð er að einn mögulegur þátttakandi í 

hópi skorpulifrarsjúklinga hætti við þátttöku, eftir að hafa samþykkt upphaflega. 

Þátttakandinn sagðist vilja halda sinni drykkjusögu út af fyrir sig og vildi ekki hafa hana 
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skjalfesta þó svo að hún yrði hvergi geymd undir nafni. Aftur á móti voru 72 aðrir 

þátttakendur sem létu þetta ekki aftra sér og verður að teljast ótrúlegt þegar um er að ræða jafn 

viðkvæmt málefni og þetta.  

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvort að afgerandi munur finndist á 

drykkjumynstrum þessara þriggja hópa sem voru rannsakaðir. Því hafa ekki verið kannaðir 

röskunarþættir sem gætu haft áhrif, svo sem reykingar hjá brisbólgusjúklingum eða 

næringarstuðull skorpulifrarsjúklinganna, sem hafa verið í umræðunni sem hugsanlegir 

meðvirkandi þættir í meingerð þessara sjúkdóma.  

Þátttakendur voru fundnir í sjúklingahópana úr skráningakerfi Landspítalans yfir 

sjúkdómsgreingar. Hér gæti komið valskakki þar sem að sjúklingar með minni einkenni leita 

hugsanlega ekki til læknis og eru þess vegna ekki skráðir í þetta kerfi. 

Framhaldið 

Áætlað er að halda áfram með rannsóknina í sumar. Þá verða fengnir fleiri þátttakendur og 

því verða hóparnir stærri. Mögulegt er að niðurstöður yrðu þá frekar marktækar. Þetta sést 

m.a. á því hve mikill munur er oft á meðaltali og miðgildi innan hópanna. Hugsanlegt er að 

með þann fjölda sem tók þátt í þessari rannsókn að útlagar hafi mikil áhrif á niðurstöðurnar og 

marktæki niðurstaðna. Það verður því fróðlegt að sjá hvort að meiri marktækur munur finnist 

á milli hópanna eftir því sem þeir stækka og fleiri verða teknir með í rannsóknina.  
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Viðauki 1: Lifetime Drinking History spurningalistinn 

Lifetime Drinking History 
 
Spurningalisti um heildarneyslu áfengis 
 
Hér eru nokkrar spurningar um áfengisvenjur þínar á mismunandi aldurstímabilum í lífinu, 
12-18 ára, 19-27 ára, 28-44 ára, 45-60 ára og 60 ára og eldri. Við erum þakklát fyrir ef þú 
svarar eins nákvæmlega og mögulegt er með því að merkja við þann möguleika sem á við um 
þig. 
 
Kóðanúmer _______________________ 
 
Dagsetning ________________________ 
 
Merktu með krossi við þann möguleika sem á við um þig 
 
Hversu gamall/gömul ert þú? __________ Kyn: ____________ 
 
Með einu ”glasi” er átt við: 

 
 

 33 cl bjór 

 1 glas léttvín  

 1 lítið glas meðal-sterkt vín, til dæmis sherry, púrtvín, líkjör 

 1 lítið glas sterkt vín, t.d. vodki, brennivín. 
 

Svaraðu spurningunum í spurningalistanum eins nákvæmlega og mögulegt er jafnvel þótt 
það kunni að vera erfitt að muna hvernig áfengisvenjurnar hafa verið í lífinu. Það geta jú 
verið miklar breytingar á áfengisvenjum þínum á sama tímabilinu, til dæmis á tímabilinu 12-
18 ára. Reyndu að merkja við hversu mikið að meðaltali þú drakkst þau ár sem þú neyttir 
áfengis á viðkomandi tímabili. Ef að þú, til dæmis, byrjaðir að drekka áfengi 16 ára reyndu að 
lýsa hversu mikið þú drakkst á árunum tveimur milli 16 og 18 ára. 
Spurningunum á að svara í réttri röð þannig að ef ekki er annað tekið fram þá heldur þú 
áfram með næstu spurningu. 
 
Spurningar um áfengisvenjur þínar 
1. Hversu gamall/gömul varstu þegar þú neyttir áfengis í fyrsta skipti? 
(Heilt glas sjálf(ur), ekki bara smakkaðir úr glasi einhvers annars) 
 
Aldur                    ára 
 

 Ég hef aldrei drukkið bjór, léttvín eða sterkt áfengi. 
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Eftirfarandi spurningar eiga við um tímabilið milli 12 og 18 ára 
Ef þú neyttir áfengis í fyrsta skiptið eftir 18 ára aldur farðu beint á spurningu nr. 10 
 
2. Hversu oft neyttir þú áfengis? 
 Daglega  1-3 daga í mánuði 

5-6 daga í viku  3-5 daga á hverju hálfu ári 
3-4 daga í viku  1-2 daga á hverju hálfu ári 

 1-2 daga í viku  sjaldnar  

3. Um það bil hversu mörg glös drakkst þú á slíkum degi?  __________ glös 

4. Drakkst þú bjór, léttvín eða sterka drykki? Merktu við allt sem á við. 

Bjór     alltaf  oftast   sjaldan   aldrei 

Léttvín     alltaf  oftast   sjaldan   aldrei 

Sterkt áfengi    alltaf  oftast   sjaldan   aldrei 

5. Hversu oft á þessu tímabili drakkst þú 5 glös eða meira af bjór, léttvíni eða sterku áfengi á 
einum degi? 
 Daglega  1-3 daga í mánuði 

5-6 daga í viku  3-5 daga á hverju hálfu ári 
3-4 daga í viku  1-2 daga á hverju hálfu ári 

 1-2 daga í viku  sjaldnar  

6. Hefur þú hætt neyslu áfengis á þessu tímabili? 
Til þess að tímabil sem þú neyttir ekki áfengis teljist með þarf það að hafa varað í minnst 3 
mánuði í einu og á þá við um allar tegundir áfengis fyrir utan pilsner sem fæst í 
matvöruverslunum.  
 Já 
 Nei Ef nei, farðu næst á spurningu nr. 8. 

7. Ef þú hættir að drekka áfengi á þessu tímabili var það tímabundið eða hættir þú fyrir fullt 
og allt að drekka (og neytir ekki áfengis í dag)? 

Ég hætti að drekka: 

-   Hætti einu sinni: Hvað varstu gamall/gömul varstu þegar þú hættir? ___ ára 
 Hversu lengi neyttir þú ekki áfengis?_______ mánuðir 

-   Hætti oftar en einu sinni: Hversu gamall/gömul varstu þegar þú hættir fyrst?_____ára 
 Hversu lengi neyttir þú ekki áfengis? Samtals ____ mánuðir 

-   Hætti fyrir fullt og allt:  Hversu gamall/gömul varstu þegar þú hættir?____ ára 

8. Ertu eldri en 18 ára? 
 Já  
 Nei Farðu næst á spurningu nr 40 

9. Hefur þú drukkið áfengi eftir að þú varðst 19 ára? 
 Já Farðu áfram á næstu spurningu 
 Nei Farðu næst á spurningu nr 40  
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Eftirfarandi spurningar eiga við um tímabilið milli 19 og 27 ára 
Ef þú neyttir áfengis í fyrsta skiptið eftir 27 ára aldur farðu beint á spurningu nr. 18 
 
10. Hversu oft neyttir þú áfengis? 
 Daglega  1-3 daga í mánuði 

5-6 daga í viku  3-5 daga á hverju hálfu ári 
3-4 daga í viku  1-2 daga á hverju hálfu ári 

 1-2 daga í viku  sjaldnar  

11. Um það bil hversu mörg glös drakkst þú á slíkum degi?  __________ glös 

12. Drakkst þú bjór, léttvín eða sterka drykki? Merktu við allt sem á við. 

Bjór     alltaf  oftast   sjaldan   aldrei 

Léttvín     alltaf  oftast   sjaldan   aldrei 

Sterkt áfengi    alltaf  oftast   sjaldan   aldrei 

13. Hversu oft á þessu tímabili drakkst þú 5 glös eða meira af bjór, léttvíni eða sterku áfengi á 
einum degi? 
 Daglega  1-3 daga í mánuði 

5-6 daga í viku  3-5 daga á hverju hálfu ári 
3-4 daga í viku  1-2 daga á hverju hálfu ári 

 1-2 daga í viku  sjaldnar  

14. Hefur þú hætt neyslu áfengis á þessu tímabili? 
Til þess að tímabil sem þú neyttir ekki áfengis teljist með þarf það að hafa varað í minnst 3 
mánuði í einu og á þá við um allar tegundir áfengis fyrir utan pilsner sem fæst í 
matvöruverslunum.  
 Já 
 Nei Ef nei, farðu næst á spurningu nr. 16. 

15. Ef þú hættir að drekka áfengi á þessu tímabili var það tímabundið eða hættir þú fyrir fullt 
og allt að drekka (og neytir ekki áfengis í dag)? 

Ég hætti að drekka: 

-   Hætti einu sinni: Hvað varstu gamall/gömul varstu þegar þú hættir? ___ ára 
 Hversu lengi neyttir þú ekki áfengis?_______ mánuðir 

-   Hætti oftar en einu sinni: Hversu gamall/gömul varstu þegar þú hættir fyrst?_____ára 
 Hversu lengi neyttir þú ekki áfengis? Samtals ____ mánuðir 

-   Hætti fyrir fullt og allt:  Hversu gamall/gömul varstu þegar þú hættir?____ ára 

16. Ertu eldri en 27 ára? 
 Já  
 Nei Farðu næst á spurningu nr 40 

17. Hefur þú drukkið áfengi eftir að þú varðst 28 ára? 
 Já Farðu áfram á næstu spurningu 
 Nei Farðu næst á spurningu nr 40  
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Eftirfarandi spurningar eiga við um tímabilið milli 28 og 44 ára 
Ef þú neyttir áfengis í fyrsta skiptið eftir 45 ára aldur farðu beint á spurningu nr. 26 
 
18. Hversu oft neyttir þú áfengis? 
 Daglega  1-3 daga í mánuði 

5-6 daga í viku  3-5 daga á hverju hálfu ári 
3-4 daga í viku  1-2 daga á hverju hálfu ári 

 1-2 daga í viku  sjaldnar  

19. Um það bil hversu mörg glös drakkst þú á slíkum degi?  __________ glös 

20. Drakkst þú bjór, léttvín eða sterka drykki? Merktu við allt sem á við. 

Bjór     alltaf  oftast   sjaldan   aldrei 

Léttvín     alltaf  oftast   sjaldan   aldrei 

Sterkt áfengi    alltaf  oftast   sjaldan   aldrei 

21. Hversu oft á þessu tímabili drakkst þú 5 glös eða meira af bjór, léttvíni eða sterku áfengi á 
einum degi? 
 Daglega  1-3 daga í mánuði 

5-6 daga í viku  3-5 daga á hverju hálfu ári 
3-4 daga í viku  1-2 daga á hverju hálfu ári 

 1-2 daga í viku  sjaldnar  

22. Hefur þú hætt neyslu áfengis á þessu tímabili? 
Til þess að tímabil sem þú neyttir ekki áfengis teljist með þarf það að hafa varað í minnst 3 
mánuði í einu og á þá við um allar tegundir áfengis fyrir utan pilsner sem fæst í 
matvöruverslunum.  
 Já 
 Nei Ef nei, farðu næst á spurningu nr. 24. 

23. Ef þú hættir að drekka áfengi á þessu tímabili var það tímabundið eða hættir þú fyrir fullt 
og allt að drekka (og neytir ekki áfengis í dag)? 

Ég hætti að drekka: 

-   Hætti einu sinni: Hvað varstu gamall/gömul varstu þegar þú hættir? ___ ára 
 Hversu lengi neyttir þú ekki áfengis?_______ mánuðir 

-   Hætti oftar en einu sinni: Hversu gamall/gömul varstu þegar þú hættir fyrst?_____ára 
 Hversu lengi neyttir þú ekki áfengis? Samtals ____ mánuðir 

-   Hætti fyrir fullt og allt:  Hversu gamall/gömul varstu þegar þú hættir?____ ára 

24. Ertu eldri en 44 ára? 
 Já  
 Nei Farðu næst á spurningu nr 40 

25. Hefur þú drukkið áfengi eftir að þú varðst 45 ára? 
 Já Farðu áfram á næstu spurningu 
 Nei Farðu næst á spurningu nr 40  
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Eftirfarandi spurningar eiga við um tímabilið milli 45 og 60 ára 
Ef þú neyttir áfengis í fyrsta skiptið eftir 60 ára aldur farðu beint á spurningu nr. 34 
 
26. Hversu oft neyttir þú áfengis? 
 Daglega  1-3 daga í mánuði 

5-6 daga í viku  3-5 daga á hverju hálfu ári 
3-4 daga í viku  1-2 daga á hverju hálfu ári 

 1-2 daga í viku  sjaldnar  

27. Um það bil hversu mörg glös drakkst þú á slíkum degi?  __________ glös 

28. Drakkst þú bjór, léttvín eða sterka drykki? Merktu við allt sem á við. 

Bjór     alltaf  oftast   sjaldan   aldrei 

Léttvín     alltaf  oftast   sjaldan   aldrei 

Sterkt áfengi    alltaf  oftast   sjaldan   aldrei 

29. Hversu oft á þessu tímabili drakkst þú 5 glös eða meira af bjór, léttvíni eða sterku áfengi á 
einum degi? 
 Daglega  1-3 daga í mánuði 

5-6 daga í viku  3-5 daga á hverju hálfu ári 
3-4 daga í viku  1-2 daga á hverju hálfu ári 

 1-2 daga í viku  sjaldnar  

30. Hefur þú hætt neyslu áfengis á þessu tímabili? 
Til þess að tímabil sem þú neyttir ekki áfengis teljist með þarf það að hafa varað í minnst 3 
mánuði í einu og á þá við um allar tegundir áfengis fyrir utan pilsner sem fæst í 
matvöruverslunum.  
 Já 
 Nei Ef nei, farðu næst á spurningu nr. 32. 

31. Ef þú hættir að drekka áfengi á þessu tímabili var það tímabundið eða hættir þú fyrir fullt 
og allt að drekka (og neytir ekki áfengis í dag)? 

Ég hætti að drekka: 

-   Hætti einu sinni: Hvað varstu gamall/gömul varstu þegar þú hættir? ___ ára 
 Hversu lengi neyttir þú ekki áfengis?_______ mánuðir 

-   Hætti oftar en einu sinni: Hversu gamall/gömul varstu þegar þú hættir fyrst?_____ára 
 Hversu lengi neyttir þú ekki áfengis? Samtals ____ mánuðir 

-   Hætti fyrir fullt og allt:  Hversu gamall/gömul varstu þegar þú hættir?____ ára 

32. Ertu eldri en 60 ára? 
 Já  
 Nei Farðu næst á spurningu nr 40 

33. Hefur þú drukkið áfengi eftir að þú varðst 61 árs? 
 Já Farðu áfram á næstu spurningu 
 Nei Farðu næst á spurningu nr 40  
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Eftirfarandi spurningar eiga við um tímabilið eldri en 60 ára 
 
34. Hversu oft neyttir þú áfengis? 
 Daglega  1-3 daga í mánuði 

5-6 daga í viku  3-5 daga á hverju hálfu ári 
3-4 daga í viku  1-2 daga á hverju hálfu ári 

 1-2 daga í viku  sjaldnar  

35. Um það bil hversu mörg glös drakkst þú á slíkum degi?  __________ glös 

36. Drakkst þú bjór, léttvín eða sterka drykki? Merktu við allt sem á við. 

Bjór     alltaf  oftast   sjaldan   aldrei 

Léttvín     alltaf  oftast   sjaldan   aldrei 

Sterkt áfengi    alltaf  oftast   sjaldan   aldrei 

37. Hversu oft á þessu tímabili drakkst þú 5 glös eða meira af bjór, léttvíni eða sterku áfengi á 
einum degi? 
 Daglega  1-3 daga í mánuði 

5-6 daga í viku  3-5 daga á hverju hálfu ári 
3-4 daga í viku  1-2 daga á hverju hálfu ári 

 1-2 daga í viku  sjaldnar  

38. Hefur þú hætt neyslu áfengis á þessu tímabili? 
Til þess að tímabil sem þú neyttir ekki áfengis teljist með þarf það að hafa varað í minnst 3 
mánuði í einu og á þá við um allar tegundir áfengis fyrir utan pilsner sem fæst í 
matvöruverslunum.  
 Já 
 Nei Ef nei, farðu næst á spurningu nr. 40. 

39. Ef þú hefur hætt að drekka áfengi á þessu tímabili var það tímabundið eða hættir þú fyrir 
fullt og allt að drekka (og neytir ekki áfengis í dag)? 

Ég hætti að drekka: 

-   Hætti einu sinni: Hvað varstu gamall/gömul varstu þegar þú hættir? ___ ára 
 Hversu lengi neyttir þú ekki áfengis?_______ mánuðir 

-   Hætti oftar en einu sinni: Hversu gamall/gömul varstu þegar þú hættir fyrst?_____ára 
 Hversu lengi neyttir þú ekki áfengis? Samtals ____ mánuðir 

-   Hætti fyrir fullt og allt:  Hversu gamall/gömul varstu þegar þú hættir?____ ára 

 
 
40. Hefur þú drukkið áfengi á undanförnum 12 mánuðum? 
 Já  Farðu áfram á næstu spurningu 
 Nei Ef nei, þá hefurðu lokið við að svara spurningalistanum 
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Eftirfarandi spurningar eiga við um undanfarna 12 mánuði 
 
41. Hversu oft á undanförnum 12 mánuðum hefur þú drukkið léttvín? 
 Daglega  1-3 daga í mánuði 

5-6 daga í viku  3-5 daga á hverju hálfu ári 
3-4 daga í viku  1-2 daga á hverju hálfu ári 

 1-2 daga í viku  sjaldnar  

42. Þá daga sem þú drakkst léttvín, hversu mörg glös drakkst þú venjulega? _______glös 

 Drakkst þú aðallega  rauðvín,  hvítvín,  mismunandi? 
 
43. Hversu oft á undanförnum 12 mánuðum hefur þú drukkið bjór? 
 Daglega  1-3 daga í mánuði 

5-6 daga í viku  3-5 daga á hverju hálfu ári 
3-4 daga í viku  1-2 daga á hverju hálfu ári 

 1-2 daga í viku  sjaldnar 

44. Þá daga sem þú drakkst bjór, hversu mörg glös drakkst þú venjulega? _______glös 
 

45. Hversu oft á undanförnum 12 mánuðum hefur þú drukkið sterkt áfengi? 
(allir eimaðir drykkir (t.d. brennivín, viský, koníak), líkjörar, kokteilar og blandaðir drykkir sem 
hafa alkóhólinnihald meira en 20%) 
 Daglega  1-3 daga í mánuði 

5-6 daga í viku  3-5 daga á hverju hálfu ári 
3-4 daga í viku  1-2 daga á hverju hálfu ári 

 1-2 daga í viku  sjaldnar  

46. Þá daga sem þú drakkst sterka drykki, hversu marga drykki drakkst þú venjulega? 
_______ glös 

 
47. Ef þú lítur til baka á undanfarna 12 mánuði hvað er það mesta, talið í fjölda glasa (bjór, 
vín, sterkt áfengi samanlagt) sem þú hefur drukkið á einum degi? 
 Meira en 12 glös 4-5 glös 
 9-12 glös  3 glös 
 6-8 glös  1-2 glös 
 
Eftirfarandi spurningar eiga við um undanfarna (síðastliðna) viku 
50. Fylltu í þetta skema hversu mörg glös af bjór, víni og sterku áfengi þú drakkst í 
undanfarinni (síðastliðinni) viku? 

 Bjór Vín Sterkt áfengi 

Í gær    

Fyrir 2 dögum    

Fyrir 3 dögum    

Fyrir 4 dögum    

Fyrir 5 dögum    

Fyrir 6 dögum    

Fyrir 7 dögum    
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Viðauki 2: Útskýringar og reiknireglur Lifetime Drinking History 

spurningalistans. 

Fyrsta spurningin er um upphafsaldur drykkju. Sjá spurningu 1 í viðauka 1. Þrátt fyrir að 

spurt sé um þann aldur sem viðkomandi drakk heilt glas af áfengi var sá aldur ekki skráður 

niður nema að um hafi verið að ræða minnst tvö skipti það aldursár. Ef aðeins var um eitt 

einangrað skipti að ræða var skráður sá aldur þegar viðkomandi drakk a.m.k. tvö aðskilin 

skipti. 

Fyrsta spurning innan hvers tímabils lítur að drykkjutíðni. Sjá spurningar 2, 10, 18, 26 og 

34 í viðauka 1 (LDH-spurningalistinn). Til að reikna út tíðnina út frá svörum einstaklings var 

gengið út frá eftirfarandi: Daglega = 360 dagar á ári. 5-6 skipti í viku = 280 dagar. 3-4 skipti í 

viku = 180 dagar. 1-2 skipti í viku = 80 dagar. 1-3 skipti í hverjum mánuði = 24 dagar. 3-5 

skipti á hverju hálfu ári = 7 dagar. 1-2 skipti á hverju hálfu ári = 3 dagar. Sjaldnar = 0 dagar. 

Næsta spurning lítur að drykkjumagni. Sjá spurningar 3, 11, 19, 27 og 35 í viðauka 1. 

Magnið er mælt í glösum. Miðað er við að 33 cl bjór sé eitt glas. 50 cl bjór er þá 1,5 glas. 

Kassi með 24 stk. af 50 cl bjór er þá 36 glös. 15 cl léttvínsglas jafngildir einu glasi. 75 cl 

flaska af léttvíni er þá 5 glös. 3L pappakassi með léttvíni („belja“) er þá 20 glös. Eitt staup af 

styrktu víni svo sem sherry, púrtvín eða líkjör er eitt glas. Einn einfaldur, 4 cl, af sterku víni, 

svo sem vodka, whiskey eða romm, telst eitt glas. Þannig jafngildir 50 cl peli af sterku víni 

12,5 glösum og 1 L flaska af sterku víni 25 glösum. 

Ef við tökum dæmi um þátttakanda sem drakk 1-2x í viku, 6 glös í hvert skipti og tímabil 

sem spannar 12 ár, þá er heildarfjöldi glasa/drykkja/eininga: 80 x 6 x 12 = 5760 fyrir það 

tímabil. 

Þriðja spurningin spyr um tíðni hverrar drykkjartegundar. Sjá spurningar 4, 12, 20, 28 og 

36 í viðauka 1. Merkja skal við alla flokka, bjór, léttvín og sterkt áfengi, eftir því hve oft af 

heildartíðni drykkju hver flokkur af áfengi var með. Dæmi: Hafi bjór verið drukkinn í hvert 

skipti sem drukkið var, skal merkja við alltaf hjá  bjór. Hafi drykkja á léttvíni bara verið 

tilfallandi skal merkja við „sjaldan“ hjá léttvín. Við útreikning á tíðni hverrar 

drykkjartegundar er tegundum gefinn stuðull eftir því hvert svarið hefur verið í þeim flokki. 

Alltaf fær stuðulinn 1.00, oftast = 0.67, sjaldan = 0.33 og aldrei = 0.00. Heildarstuðull er svo 

reiknaður út fyrir hvert tímabil og gefin hlutfallsprósenta fyrir það tímabil. Dæmi: 

Einstaklingur svarar eftirfarandi: Bjór = oftast (0.67), léttvín = sjaldan (0.33), sterkt áfengi = 

alltaf (1.00). Heildarstuðull er því (0.67+0.33+1.00) 2.00. Hlutfall bjórs er því (0.67/2.00) 

33%, léttvíns (0.33/2.00) 17% og sterks áfengis (1.00/2.00) 50% fyrir það tímabil.  
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Fjórða spurningin snýr að fylleríum. Fyllerí (e. binge drinking) skilgreinum við sem 5 glös 

eða meira í einu skipti. Sjá spurningar 5, 13, 21, 29 og 37 í viðauka 1. Til að reikna út tíðni 

„fyllería“ er miðað við sama dagafjölda fyrir hvern svarmöguleika og að ofan. 

Til að reikna út hlutfall fyllería fyrir hvert tímabil deilum við dagafjölda sem fæst fyrir þá 

spurningu upp í fyrstu spurninguna. Einstaklingur svarar því að hafa drukkið að jafnaði 1-3x í 

mánuði, en drakk 5 glös eða meira aðeins 3-5x á hverju hálfu ári. Þá er hlutfall fyllería: 7/24 = 

29,1%.  

Fimmta spurningin fjallar um drykkjulaus tímabil. Tímabil þar sem ekkert glas af áfengi 

hefur verið drukkið. Til að teljast með þurfa tímabilin að vera 3 mánuðir eða lengri. Sjá 

spurningar 6, 14, 22, 30 og 38 í viðauka 1. Ef svarið er „nei“ við því að hætt hafi verið að 

drekka á tímabilinu er spurningum viðkomandi tímabils lokið og byrjað er á næsta tímabili. Ef 

svarið er „já“ við þessari spurningu skal farið yfir í sjöttu spurninguna. 

Sjötta spurningin spyr nánar út í drykkjulaus tímabil. Sjá spurningar 7, 15, 23, 31 og 39 í 

viðauka 1. Fyrst þarf að vita hvort að viðkomandi hafi hætt einu sinni að drekka og hve lengi 

hann náði að halda sig frá afengi, talið í mánuðum. Hvort að viðkomandi hafi hætt að drekka 

tvisvar eða oftar og hve lengi hann náði samtals að halda sig frá áfengi, talið í mánuðum. 

Báðir möguleikarnir fela það í sér að viðkomandi hafi byrjað að drekka aftur að drykkjulausu 

tímabili loknu. Að lokum hvort að viðkomandi hafi hætt að drekka fyrir fullt og allt á þessu 

tímabili. Athugið að hægt er að merkja við síðasta möguleikann þrátt fyrir að merkt sé við 

annan af hinum líka. Dæmi: 30 ára þátttakandi hætti að drekka í 15 mánuði (vegna 

barneignar) þegar hún var 22 ára. Sami þátttakandi hætti að drekka fyrir fullt og allt 26 ára. Þá 

væri merkt við „hætti að drekka einu sinni“ og merkt við 22 ára og 15 mánuðir í viðkomandi 

reiti. Jafnframt væri merkt við „hætti að drekka fyrir fullt og allt“ og skráð 26 ára. 

Að lokinni skráningu á svörum við þessum spurningum er farið yfir á næsta tímabil. 

Þegar skráningu er lokið fyrir öll tímabil eru síðastliðnir 12 mánuðir aftur í tímann teknir 

fyrir og að lokum síðastliðin vika. 

Fyrir síðustu 12 mánuði eru drykkjutegundirnar flokkaðar niður og spurt sérstaklega um 

hverja tegund. Sjá spurningar 41, 42, 43, 44, 45 og 46 í viðauka 1. Miðað er við sama 

dagafjöldi fyrir hvert svar í spurningum 41, 43 og 45 og gert var í spurningum 2, 10, 18, 26 og 

34. Í spurningum 42, 44 og 46 voru notaðar sömu aðferðir til að reikna út glasafjölda og í 

spurningum 3, 11, 19, 27 og 35. Í kjölfar spurningar 42 er að auki spurt sérstaklega um hvort 

þátttakendur hafi frekar drukkið rauðvín, hvítvín eða mismunandi þegar þeir drukku léttvín. 

Í spurningu 47 er spurt um mesta magn af áfengi, talið í glösum, þátttakandi hafi drukkið á 

einum degi síðastliðna 12 mánuði.  
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Að lokum er spurt um síðastliðna viku. Sjá spurningu 50 í viðauka 1. Þá er glasafjöldi 

skráður fyrir hverja tegund áfengis, byrjað á deginum sem leið áður en viðtalið fór fram og 

unnið aftur á bak þar til svör hafa fengist fyrir alla þáliðna viku. 

 



 

 

 

 

 

 


