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Listi yfir skammstafanir 

– S. pneumoniae, pneumókokkar: Streptococcus pneumoniae 

– S. pyogenes: Streptococcus pyogenes 

– E. coli: Escherichia coli 

– MÓSA: Meticillín ónæmur Staphylococcus aureus 

– DDD: Staðlaður dagsskammtur (e. Defined daily dosis) 

– DID: Staðlaðir dagsskammtar/1000 íbúa/dag (e. DDD per 1000 inhabitants per day) 
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1. Ágrip 

Inngangur: Röng sýklalyfjanotkun er einn helsti orsakaþáttur í þróun 

sýklalyfjaónæmis meðal algengra sýkingarvalda. Sýklalyfjanotkun, og þá sérstaklega notkun 

breiðvirkra sýklalyfja, hefur löngum verið meiri hér á landi samanborið við hin Norðurlöndin. 

Árin 1991 og 1995 voru gerðar kannanir á vegum Landlæknisembættisins um ávísanavenjur 

lækna á sýklalyf. Úrvinnsla á niðurstöðum þeirra var gerð samhliða rannsókninni. Markmið 

rannsóknarinnar var að kanna ávísanavenjur lækna starfandi á Íslandi 2014 ásamt því að 

kanna hvort þær hafi breyst sl. tvo áratugi.  

Efniviður og aðferðir: Rannsóknin var lýsandi þversniðsrannsókn og samanstóð 

þýðið af öllum heimilis- og heilsugæslulæknum starfandi á Íslandi árin 1991 og 1995 ásamt 

öllum starfandi læknum á Íslandi í mars 2014. Upplýsingum var safnað með spurningalistum 

en kannaður var fjöldi sýklalyfjaávísana ásamt greiningu og meðferð við einfaldri 

þvagfærasýkingu, bráðri miðeyrnabólgu og hálsbólgu. Einnig var spurt um bakgrunnsþætti. 

Notast var við fjölþátta lógistíska aðhvarfsgreiningu og marktæknismörk voru p≤0.05. 

Niðurstöður: Svarhlutfall var 85% og 93% í könnunum 1991 og 1995 hvort árið um 

sig en 31% í könnun 2014. Könnuð var fylgni við að ávísa sýklalyfjum oftar en 10x að jafnaði 

á viku en ekki fékkst marktækur munur milli lækna sem svöruðu könnun 1991 og lækna sem 

svöruðu könnun 2014 (p=0.052). Algengi co-trimoxazole sem fyrsta lyf við einfaldri 

þvagfærasýkingu fór úr 43% og 45% í fyrri könnunum í 8% í könnun 2014. Þegar skoðuð var 

meðferð við bráðri miðeyrnabólgu kom í ljós að læknar sem svöruðu könnun 2014 voru 87% 

ólíklegri en læknar sem svöruðu könnun 1991 til þess að setja barn alltaf á sýklalyf. 

Amoxicillín/klavúlansýra sem fyrsta lyf við miðeyrnabólgu var hins vegar algengara 

(líkindahlutfall=14.72) í könnun 2014 en í könnun 1991 (líkindahlutfall=1.00) og var sá 

munur marktækur.  Í tilfellum hálsbólgu voru læknar sem svöruðu könnun 2014 tæplega fimm 

sinnum líklegri til þess að taka alltaf ræktunarsýni eða hraðgreiningarpróf en læknar sem 

svöruðu könnun 1991. 

Ályktanir: Ljóst er að talsverðar breytingar hafa orðið á ávísanavenjum lækna sl. tvo 

áratugi. Þær breytingar eru að mestu í samræmi við klínískar leiðbeiningar sem birtar voru á 

vegum Landlæknisembættisins á árunum 2007-2009 um greiningu og meðferð 

þvagfærasýkinga, bráðrar miðeyrnabólgu og hálsbólgu. Lengi má þó gott bæta og er ýmsu 

ábótavant hvað varðar ávísanavenjur lækna á sýklalyf. Því er mikilvægt að heilbrigðisyfirvöld 

beiti sér áfram fyrir bættri notkun sýklalyfja með það að markmiði að draga úr þróun 

sýklalyfjaónæmis hér á landi. 
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2. Inngangur 

Uppgötvun og tilkoma sýklalyfja í byrjun 20. aldar mörkuðu tímamót í sögu 

læknavísindanna. Með sýklalyfjagjöf var nú hægt að lækna á einfaldan hátt marga þá 

smitsjúkdóma sem áður voru meðal helstu orsaka sjúkleika og dauðsfalla í hinu 

alþjóðasamfélagi.(1-3) Sýklalyfin gerðu læknavísindunum auk þess kleift að þróast áfram á 

mörgum sviðum. Skurðaðgerðir og lyfjameðferðir, sem áður voru illframkvæmanlegar vegna 

sýkingarhættu, voru nú færar eins og t.a.m. líffæraígræðslur og lyfjameðferðir við 

krabbameini í blóði og eitlum.(3)  

Sýklalyfin hafa þó reynst vera tvíeggja sverð. Sívaxandi sýklalyfjaónæmi meðal 

algengra sýkingarvalda er eitt af megin heilbrigðisvandamálum okkar samtíma og hefur verið 

skilgreint sem ein helsta heilsuvá mannskyns af Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (World Health 

Organization, WHO).(1, 2, 4-6) Röng sýklalyfjanotkun hefur stuðlað að þessum vanda sem 

sífellt verður aukinn ef ekki verður gripið í taumana.(1, 4, 6-8) Víða eru sýklalyf notuð um 

skör fram án nauðsynjar auk þess sem breiðvirkum lyfjum er ávísað þegar lyf með þrengra 

verkunarsvið eru tiltæk.(2) Það sem eykur enn á vandann er sú stöðnun sem orðið hefur 

síðustu áratugi í þróun nýrra sýklalyfja. Því er varasamt að gera sífellt ráð fyrir nýrri úrlausn 

handan við hornið og taka því sem gefnu að virkni sýklalyfja verði ávallt fyrir hendi.(2, 9)  

Staðan í þessum efnum er þó misjöfn eftir löndum og landsvæðum en sýnt hefur verið 

fram á tengsl milli heildarnotkunar sýklalyfja og útbreiðslu ónæmra baktería í hlutaðeigandi 

löndum.(6-8, 10) Víða hefur íhlutandi aðgerðum verið beitt af heilbrigðisyfirvöldum með það 

að markmiði að bæta notkun sýklalyfja og draga úr myndun ónæmis. Slíkar aðgerðir hafa 

margar hverjar sýnt fram á góðan árangur.(7, 11)  

Á Íslandi hefur heildarnotkun sýklalyfja löngum verið meiri en í nágrannalöndum 

þess.(1, 6, 12) Sá munur stafar af hlutfallslega mikilli notkun breiðvirkra sýklalyfa hér á 

landi.(1, 5) Á undanförnum áratugum hefur sýklalyfjaónæmi meðal algengra sýkingarvalda 

náð að festast í sessi hér á landi og er fylgst náið með þeirri þróun á Sýklafræðideild 

Landspítalans.(1, 5, 7, 13-18) Á árunum 2007-2009 birti Landlæknisembættið klínískar 

leiðbeiningar um meðferð og greiningu algengra smitsjúkdóma í því skyni að draga úr 

óhóflegri notkun sýklalyfja, einfalda og bæta meðferð og að halda aftur af þróun 

sýklalyfjaónæmis.(19-22) Þeir smitsjúkdómar sem um ræðir eru einföld þvagfærasýking, bráð 

miðeyrnabólga og hálsbólga. 
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2.1. Tengsl sýklalyfjanotkunar og sýklalyfjaónæmis 

Útbreiðsla ónæmra bakteríustofna vegna óhóflegrar sýklalyfjanotkunar er í samræmi 

við kenningu Darwins um náttúruval.(24-26) Þróunarkenningin lýsir því hvernig þær lífverur 

sem hæfastar eru lifa af og þróast áfram á meðan aðrar deyja út. Það á eins við um bakteríur 

og aðrar lífverur en með hverjum innbyrtum sýklalyfjaskammti er stuðlað að framþróun og 

útbreiðslu þeirra bakteríustofna sem þróað hafa með sér lyfjaónæmi (sjá mynd 1.). Megindleg 

rannsókn frá árinu 1999 leiðir að því rök að óhjákvæmilegt sé að halda aftur af þróun ónæmis 

sé ekki dregið úr notkun sýklalyfja samhliða.(4) Niðurstöður þeirrar rannsóknar benda einnig 

til þess að sá tími sem tekur sýklalyfjaónæmi að þróast sé styttri en sá tími sem tekur það að 

ganga til baka. Því er mikilvægt að grípa tímanlega til aðgerða.  

  

Mynd 1. Þróun ónæmis meðal baktería. Myndin sýnir hvernig sýklalyf stuðla að framþróun og 

útbreiðslu ónæmra baktería. Einnig er sýnt hvernig ónæmisgen geta flust milli baktería. Mynd er 

fengin úr skýrslu Centers for Disease Control and Prevention (CDC) frá árinu 2013.(26)  

 

Frá því að sýklalyfjaónæmi fór að grafa um sig meðal algengra sýkingarvalda hafa 

margar rannsóknir sýnt fram á jákvæða fylgni við sýklalyfjanotkun.(4, 6-8) Þrátt fyrir 

alþjóðavæðingu á undanförnum áratugum er mikill landfræðilegur munur á sýklalyfjaónæmi 

sem bendir til þess að staðbundnir þættir séu áhrifavaldar á algengi ónæmis.(7) Þar hefur 

umfang sýklalyfjanotkunar reynst skipta meginmáli en ýmsir samfélagslegir og félagslegir 

þættir hafa einnig þýðingu.(6-8, 17) Íslensk rannsókn frá árinu 1996 er dæmi um rannsókn 

sem sýnt hefur fram á þessi tengsl.(17)  Niðurstöður hennar bentu til jákvæðrar fylgni milli 

sýklalyfjanotkunar og berahlutfalls penicillín-ónæmra Streptococcus pneumoniae 

(pneumókokka) í nefkoki meðal barna. Ásamt sýklalyfjanotkun reyndust aldur og búseta 

einnig áhrifaþættir á berahlutfall. 

 



  

9 

2.2. Sýklalyfjanotkun og sýklalyfjaónæmi, breytileiki milli landa 

Með greiðari og betri samgöngum upp úr 1980 varð geigvænleg alþjóðavæðing sem 

fól í sér aukin ferðalög og viðskipti milli landa.(27) Með auknum fólksflutningum gátu 

smitsjúkdómar náð hraðari útbreiðslu heimshorna á milli og ónæmir bakteríustofnar dreift sér 

nær hindrunarlaust.(5, 28, 29) Þrátt fyrir þá þróun mælist sýklalyfjaónæmi breytilegt milli 

landa og landsvæða sem bendir til þess að staðhættir séu þar áhrifavaldar.(6-8, 10) Eins og 

áður hefur komið fram helst þróun ónæmis einatt í hendur við sýklalyfjanotkun í viðkomandi 

löndum en aðrir þættir hafa þar einnig áhrif.(6-8, 10)  

Árið 2007 setti Sóttvarnastofnun Evrópusambandsins (European Centre for Disease 

Prevention and Control, ECDC) af stað verkefni með það að markmiði að afla haldgóðra 

upplýsinga um sýklalyfjanotkun í Evrópu.(5, 12) Árið 2011 var birt skýrsla að tilhlutan 

ECDC þar sem tekin var saman sýklalyfjanotkun utan heilbrigðisstofnana árin 1997-2009 í 32 

Evrópuþjóðum.(12) Sýklalyfjanotkunin var mæld í DDD (Defined Daily Doses, staðlaðir 

dagsskammtar) á hverja 1000 íbúa á dag, DID (DDD/1000 íbúa/dag). Á mynd 2. má sjá 

hvernig sýklalyfjanotkunin dreifðist milli landa. Notkunin mældist mest í Grikklandi (38,6 

DID) en minnst í Rúmeníu (10,2 DID). Á Íslandi mældist notkunin 19,5 DID sem er rétt fyrir 

ofan miðgildi notkunar í öllum hlutaðeigandi löndum (19,0 DID).  

 

 

Mynd 2. Sýklalyfjanotkun utan heilbrigðisstofnana í 32 Evrópuþjóðum árið 2009. Rauða línan 

sýnir miðgildið (19,0 DID). Sýklalyfjanotkun á Íslandi var 19,5 DID. Mynd er fengin úr skýrslu 

Landlæknisembættisins og Matvælastofnunar um sýklalyfjanotkun og sýklalyfjanæmi á Íslandi 

2012.(5, 12) 
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Fyrri skýrslur um sýklalyfjanotkun í Evrópu hafa gefið álíka niðurstöður.(6, 8) Í 

rannsókn frá árinu 2004 var sýklalyfjanotkun í 26 Evrópuþjóðum skoðuð með tilliti til 

ónæmis.(6) Niðurstöður hennar sýndu fram á mikinn breytileika milli landa og mældist 

sýklalyfjanotkun meiri í suður- og austurhluta Evrópu en á norðurslóðum. Mest reyndist hún 

vera í Frakklandi en minnst í Hollandi. Sterk jákvæð tengsl reyndust vera á milli 

sýklalyfjanotkunar og ónæmis í viðkomandi löndum. Álíka niðurstöður fengust í sambærilegri 

rannsókn frá árinu 2008 sem náði til 21 Evrópuþjóðar.(8) Í þeirri rannsókn var skoðuð fylgni 

sýklalyfjanotkunar í heilsugæslu við ónæmi hjá pneumókokkum og Escherichia coli (E. coli). 

Niðurstöður hennar sýndu einnig fram á mikinn mun á sýklalyfjanotkun eftir löndum. Auk 

þess reyndist sýklalyfjaónæmi hjá pneumókokkum og E. coli haldast í hendur við 

heildarnotkun sýklalyfja í viðkomandi löndum. Sterk tengsl reyndust vera á milli penicillín 

notkunar og penicillín-ónæmis meðal pneumókokka og sama átti við um flúórókínólón 

notkun og flúórókínólón-ónæmi hjá E. coli.(14) 

 

2.3. Sýklalyfjanotkun á Íslandi og samanburður við Norðurlöndin 

Árið 2012 kom út skýrsla á vegum Sóttvarnalæknis og Matvælastofnunar um 

sýklalyfjanotkun og sýklalyfjanæmi baktería í mönnum og dýrum á Íslandi.(5) Sú skýrsla var 

fyrsta sinnar tegundar hér á landi en sambærilegar skýrslur hafa verið gerðar í hinum 

Norðurlöndunum um árabil. Sýklalyfjanotkun á Íslandi er mæld í DID og er fylgst með henni 

á tvo vegu. Sölutölur frá Lyfjastofnun gefa til kynna heildarnotkun sýklalyfja en fjöldi ávísana 

úr lyfjagagnagrunni landlæknis gefur til kynna notkun sýklalyfja utan heilbrigðisstofnana. 

Mismunur þar á milli gefur til kynna notkun sýklalyfja innan heilbrigðisstofnana.(1, 5) 

 Í skýrslunni kemur fram að sýklalyfjanotkun stóð að mestu í stað á Íslandi á árunum 

2008-2012. Heildarsala sýklalyfja var um 22 DID öll árin en sala á undanþágulyfjum er þar 

ómeðtalin. Á tímabilinu minnkaði notkun súlfonamíða og trímetópríms um 43% á meðan 

notkun t.a.m. kínólóna og annarra beta-laktam sýklalyfja jókst. Beta-laktam sýklalyf og 

penicillínlyf tóku til vel helmings þeirra sýklalyfja sem seld voru á árinu 2012. Tetracýklín 

voru næstmest notuð og tóku til tæplega fjórðungs seldra sýklalyfja sama ár.   

Þegar aldursdreifing sýkalyfjanotkunar var skoðuð fyrir tímabilið kom í ljós að 

notkunin var mest á aldrinum 0-4 ára en minnst á aldrinum 10-14 ára. Mest reyndist notkunin 

vera á höfuðborgarsvæðinu en minnst á Norðurlandi-eystra. Heimilis- og heilsugæslulæknar 

gáfu hlutfallslega út flestar ávísanir á tímabilinu en sérfræðingar í barnalækningum ávísuðu 

hins vegar hlutfallslega mest á börn yngri en 18 ára. 
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Sýklalyfjanotkun hefur löngum verið mest á Íslandi borið saman við hin 

Norðurlöndin.(1, 6, 8, 12, 30) Ríkuleg notkun tetracýklína og breiðvirkra penicillínlyfja hér á 

landi skýrir þessa miklu notkun.(1, 5) Hlutfall ávísana á þröngvirk sýklalyf hefur verið 

hlutfallslega lágt á Íslandi eða um 30%.(5) Sambærilegt hlutfall er 62% í Danmörku og 53% í 

Svíþjóð.(5, 12, 31) 

 

2.4. Sýklalyfjaónæmi á Íslandi  

Á undanförnum áratugum hefur sýklalyfjaónæmi meðal algengra sýkingarvalda rutt 

sér til rúms á Íslandi.(1, 5, 7, 13-17) Sýklafræðideild Landspítalans hefur eftirlit með þróun 

ónæmis hér á landi og eru árlega birtar niðurstöður úr næmisprófum á mikilvægustu 

bakteríunum.(18). Það sem er mikið áhyggjuefni er vaxandi ónæmi fyrir kínólónum meðal 

Gram neikvæðra stafa, vaxandi ónæmi meðal pneumókokka og aukning á MÓSA (Meticillín 

ónæmur Staphylococcus aureus) tilfellum sl. ár.(1, 5, 14, 18)  

2.4.1. Ónæmi fyrir kínólónum hjá E. coli 

Þarmabakterían E. coli er orsakavaldur um 90% þvagfærasýkinga en getur einnig 

valdið þarmasýkingum og heilahimnubólgu.(32) Á mynd 3 má sjá þróun ónæmis hjá E. coli á 

árunum 2008-2012.(5, 18) Ónæmi fyrir flúórókínólónum (ciprofloxacíni) hefur færst í aukana 

sl. ár.(5, 14, 18). Aðeins 1% E. coli stofna var ónæmt fyrir flúórókínólónum árið 1999 en 9% 

árið 2006. Ónæmishlutfallið jókst enn frekar en á tímabilinu 2008-2012 var það komið í 11-

14%. Mest er ónæmið meðal eldra fólks en notkun flúórókínólóna er einmitt mest á þeim 

aldri. 

 

 

 

Mynd 3. Ónæmishlutfall E. coli stofna sem greindir voru árin 2008-2012. Mynd er fengin úr 

skýrslu Landlæknisembættisins og Matvælastofnunar um sýklalyfjanotkun og sýklalyfjanæmi á 

Íslandi 2012.(5) 
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2.4.2. Penicillín-ónæmi og fjölónæmi hjá pneumókokkum 

Pneumókokkar eru algengustu og mikilvægustu sýkingarvaldar í bráðum og þrálátum 

miðeyrnabólgum, lungnabólgum og heilahimnubólgum af völdum baktería.(1, 5, 7, 32)  

Penicillín-ónæmir pneumókokkar greindust í fyrsta sinn á Íslandi í lok árs 1988. Penicillín-

ónæmi meðal pneumococca jókst verulega árin þar á eftir þvert á það sem búist var við en árið 

1993 náði það 20%.(13, 15, 16) Á mynd 4 má sjá þróun ónæmis hjá pneumókokkum á 

árunum 2008-2012.(5, 18) Árið 2012 var penicillín-ónæmi meðal pneumókokka 34% sem er 

talsverð aukning frá því sem var 1993.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4. Ónæmishlutfall S. pneumoniae stofna sem greindir voru árin 2008-2012. Mynd er 

fengin úr skýrslu Landlæknisembættisins og Matvælastofnunar um sýklalyfjanotkun og 

sýklalyfjanæmi á Íslandi 2012.(5) 

 

 

 

2.5. Íhlutandi aðgerðir 

Víða um heim hefur verið gripið til íhlutandi aðgerða til að stuðla að skynsamlegri 

notkun sýklalyfja. Þjóðarátak þess eðlis hefur verið gert m.a. í Ástralíu, Frakklandi, Belgíu og 

Bretlandi ásamt því að Sóttvarnastofnun Bandaríkjanna (CDC) hefur fjármagnað slíkar 

aðgerðir í 28 fylkjum.(11)  

Birt var grein í European Journal of Clinical Pharmacology árið 2006 um þær aðgerðir 

sem stjórnvöld í Frakklandi og Belgíu gripu til rétt eftir síðustu aldamót.(11) Þar mældist 

sýklalyfjanotkun verulega há í samanburði við aðrar Evrópuþjóðir sem hélst í hendur við hátt 

sýklalyfjaónæmi. Aðgerðirnar skiluðu sér með aukinni aðhaldssemi á sýklalyf sem og  

aukinni þekkingu meðal almennings um mikilvægi skynsamlegrar sýklalyfjanotkunar. 
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Á Íslandi hefur einnig verið gripið til íhlutandi aðgerða til að stuðla að skynsamlegri 

notkun sýklalyfja.(7, 19-22) Í kjölfar vaxandi ónæmis meðal pneumókokka á tímabilinu 1988-

1993 hvöttu heilbrigðisyfirvöld til hófsemi í ávísunum á sýklalyf.(7) Árin þar á eftir dróst 

sýklalyfjanotkun saman sem skilaði sér með lægra ónæmishlutfalli meðal pneumókokka árið 

1997. Einnig hafa íslensk heilbrigðisyfirvöld birt klínískar leiðbeiningar með það að 

markmiði að stuðla að skynsamlegri notkun sýklalyfja.(19-22)  

 

2.6. Klínískar leiðbeiningar landlæknis 

Á árunum 2007-2009 voru birtar klínískar leiðbeiningar á vegum landlæknis um 

greiningu og meðferð einfaldrar þvagfærasýkingar, bráðrar miðeyrnabólgu og hálsbólgu.(19-

22) Með þeim er leitast við að stuðla að skynsamlegri notkun sýklalyfja og draga þannig úr 

líkum á þróun ónæmra bakteríustofna. Einnig hafa þær að markmiði að flýta og einfalda 

meðferð þegar við á ásamt því að draga úr óþarfa rannsóknum og auka hagkvæmni. 

Eftirfarandi undirkaflar taka saman meginefnisatriði umræddra leiðbeininga. 

2.6.1. Þvagfærasýkingar kvenna sem ekki eru barnshafandi. Klínískar leiðbeiningar. 

Í apríl 2008 voru birtar klínískar leiðbeiningar um greiningu og meðferð 

þvagfærasýkinga kvenna sem ekki eru barnshafandi.(20) Í þeim er einblínt á einfaldar 

þvagfærasýkingar hjá konum þ.e. þegar ekki eru til staðar einkenni um leggangasýkingu, 

sýkingu í efri þvagfærum eða útbreidd einkenni. 

Þegar um er að ræða einfalda þvagfærasýkingu er mælt með að íhuga reynslumeðferð 

með sýklalyfjum. Við greiningu er það fyrst og fremst góð sögutaka sem skiptir máli og er 

yfirleitt ekki þörf á þvagræktun eða frekari rannsóknum, hvorki fyrir né eftir meðferð. Þegar 

kemur að vali á sýklalyfi er mælt með trímetóprím, nítrófúrantóín eða mecillínam í þrjá til sjö 

daga. Ef fyrrnefnd lyf eru hins vegar ótæk er mælt með að ciprofloxacíni, amoxicillín eða 

amoxicillín/klavúlansýru. Eins og áður hefur komið fram hefur þróun ónæmis fyrir kínólónum 

meðal E. coli verið vaxandi vandamál á undanförnum árum og því er mikilvægt að taka tillit 

til þess við val á sýklalyfjum.(5, 14, 18) Því er ráðlagt að ávísa aldrei ciprofloxacíni sem 

fyrstu meðferð.  

2.6.2. Bráð miðeyrnabólga. Klínískar leiðbeiningar. 

Í október 2009 voru birtar klínískar leiðbeiningar um greiningu og meðferð bráðrar 

miðeyrnabólgu.(21) Þar er mælt gegn reglubundinni ávísun sýklalyfja til barna strax við 

greiningu sýkingar en bent á mikilvægi verkjastillandi meðferðar sem oftast nægir ein og sér. 



  

14 

Rannsóknir hafa sýnt fram á takmarkaða gagnsemi sýklalyfja í flestum tilvikum bráðrar 

miðeyrnabólgu en yfirleitt gengur sýkingin yfir á u.þ.b. fjórum dögum án 

sýklalyfjameðferðar.(23) Þegar um er að ræða börn yngri en tveggja ára, og þá sérstaklega 

börn á fyrsta aldursári, er hins vegar mælt með sýklalyfjameðferð strax við greiningu ef örugg 

einkenni um bráða miðeyrnabólgu eru til staðar. Sama gildir um sjúklinga sem eru í aukinni 

hættu á fylgikvillum sýkingarinnar sem geta verið endurteknar sýkingar eða sýking í stikli 

(mastoiditis). Það eru m.a. þeir sem hafa undirliggjandi sjúkdóm, mjög veikir einstaklingar og 

þeir sem hafa bráða miðeyrnabólgu í báðum eyrum.  

Bráð miðeyrnabólga getur orsakast af veirum og bakteríum.(32) Algengt er að hún 

komi upp í kjölfar veirusýkinga í efri öndunarvegi en þær bakteríur sem oftast valda bráðri 

miðeyrnabólgu eru pneumókokkar, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis og 

Streptococcus pyogenes. Í rútínu er ekki greint á milli þessara sýkingarvalda svo ef grípa þarf 

til sýklalyfjameðferðar er ráðlagt að sú meðferð miðist við mikilvægasta sýkingarvaldinn, 

pneumókokka. Við greiningu er aðeins stuðst við klínískt mat á einkennum en í 

leiðbeiningunum er bent á mikilvægi þess að staðfesta að vökvi sé í miðeyra með 

eyrnaskoðun. Ekki er mælt með nefkoksræktunum nema í þeim tilfellum sem sjúklingur fær 

endurteknar miðeyrnabólgur og svarar ekki viðeigandi sýklalyfjameðferð.  

Þegar mat læknis er svo að sýklalyfjameðferðar sé þörf er mælt með amoxicillin sem 

fyrsta vali á meðferð en amoxicillín/klavúlansýru ef hið fyrrnefnda virkar ekki. Mælt er með 

háskammta meðferð í 5 daga þar sem hlutfall penicillín-ónæmis meðal pneumókokka er hátt á 

Íslandi eða 35-38%.(18)  

2.6.3. Hálsbólga. Klínískar leiðbeiningar. 

Í mars 2007 voru birtar klínískar leiðbeiningar um greiningu og meðferð hálsbólgu. Í 

þeim er varpað ljósi á mikilvægi sýnatöku og réttrar greiningar þar sem flestar hálsbólgur eru 

orsakaðar af veirum og sýklalyfjameðferðar þ.a.l. ekki þörf. Hins vegar koma reglulega upp 

tilvik sem orsökuð eru af Streptococcus pyogenes (S. pyogenes) en erfitt getur verið að greina 

þau frá veiruhálsbólgum klínískt. Við slíkar aðstæður getur sýklalyfjameðferð komið í veg 

fyrir útbreiðslu sýkingarinnar. 

Í klínísku leiðbeiningunum stendur skýrt að aldrei skuli grípa til sýklalyfjameðferðar 

við hálsbólgu nema staðfest sé með hraðgreiningarprófi eða ræktun úr hálsi að um S. 

pyogenes hálsbólgu sé að ræða (eða hálsbólgu af völdum annarra baktería).Við mat á þörf á 

slíkum rannsóknum eru nokkur lykileinkenni (nefnd Centor criteria) hjálpleg en þau benda 

sterklega til S. pyogenes hálsbólgu þegar um er að ræða einstaklinga eldri en 15 ára. Þó skal 
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ávallt hafa í huga að allt að 20% (6-40%) einstaklinga eru einkennalausir berar S. pyogenes og 

sýklalyfjameðferðar þ.a.l. ekki þörf. Því er mikilvægt að samtvinna klínískt mat og 

rannsóknarniðurstöður við ákvörðun um meðferð. Hálsbólgu af völdum S. pyogenes á að 

meðhöndla með fenoxýmetýlpenicillíni í 10 daga. 

 

2.7. Inngangur að rannsókn 

Eins og áður hefur komið fram hefur sýklalyfjaónæmi meðal algengra sýkingarvalda 

fest sig í sessi á Íslandi á undanförnum áratugum.(1, 5, 7, 13-17) Sýklalyfjanotkun hefur 

einnig löngum verið mest hér á landi samanborið við hin Norðurlöndin.(1, 6, 8, 12) 

Heilbrigðisyfirvöldum ber að stuðla að bættri sýklalyfjanotkun með það að markmiði að draga 

úr líkum á ónæmismyndun. Það hefur m.a. verið gert með birtingu klínískra leiðbeininga sem 

áður hefur verið fjallað um.(19-22) Þegar kemur að því að móta íhlutandi aðgerðir á komandi 

árum er þó mikilvægt að fyrir liggi þekking á ávísanavenjum lækna á sýklalyf og á hvern veg 

þeim er ábótavant.  

Með rannsókninni var leitast við að varpa ljósi á ávísanavenjur lækna starfandi á 

Íslandi 2014. Sambærilegar rannsóknir voru gerðar árin 1991 og 1995 og var gerð úrvinnsla á 

niðurstöðum þeirra samhliða rannsókninni. Með samanburði við niðurstöður fyrri rannsókna 

er einnig leitast við að kanna hversu vel klínískum leiðbeiningum er fylgt eftir og hvort þær 

hafi haft áhrif á ávísanavenjur lækna. 
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3. Markmið 

Markmið rannsóknarinnar voru að: 

i. kanna ávísanavenjur lækna starfandi á Íslandi 2014. 

ii. kanna hvort ávísanavenjur lækna hafi breyst á sl. tveimur áratugum. 

iii. kanna hvort farið er eftir klínískum leiðbeiningum landlæknis um greiningu og 

meðferð einfaldrar þvagfærasýkingar, bráðrar miðeyrnabólgu og hálsbólgu. 

iv. kanna áhrif tiltekinna bakgrunnsbreyta á ávísanavenjur; aldur, starfssvæði, 

menntunarland, starfssvið/sérgrein. 
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4. Efniviður og aðferðir 

4.1. Um rannsóknina 

Rannsóknin var lýsandi þversniðsrannsókn og framhald sambærilegra rannsókna sem 

gerðar voru á vegum Landlæknisembættisins árin 1991 og 1995. Gerð var úrvinnsla á 

undangengnum rannsóknum samhliða rannsókninni. Upplýsingum var safnað með 

spurningalistum sem sendir voru til allra heimilis- og heilsugæslulækna starfandi á Íslandi 

árin 1991 og 1995 ásamt öllum læknum starfandi á Íslandi í mars 2014. Svörun við 

umræddum spurningalistum jafngilti upplýstu samþykki til þátttöku í rannsókninni. Ekki var 

unnið með persónugreinanlegar upplýsingar. 

4.2. Kannanir um ávísanavenjur lækna á sýklalyf 1991 og 1995 

Í janúar 1991 og í maí 1995 voru gerðar kannanir á vegum Landlæknisembættisins um 

ávísanavenjur lækna á sýklalyf. Þær voru gerðar að tilhlutan eins af lyfjahópum embættisins 

sem Karl G. Kristinsson var formaður fyrir. Svörin úr þeim könnunum voru varðveitt á 

Sýklafræðideild Landspítalans af Karli sem fékk þau afhent til frekari úrvinnslu af Matthíasi 

Halldórssyni, þáverandi aðstoðarlandlækni. Ekki hafði komið til þeirrar úrvinnslu fyrr en nú 

sem liður í rannsókninni og eru þær niðurstöður birtar samhliða niðurstöðum könnunar 2014. 

 Kannanirnar fóru fram á þann hátt að spurningalisti, sem sjá má í viðauka, var sendur 

með bréfapósti til þýðisins sem samanstóð af öllum starfandi heimilis- og heilsugæslulæknum 

á Íslandi hvort árið um sig. Eftir að spurningalistanum hafði verið svarað skriflega var hann 

endursendur til Landlæknisembættisins þar sem gengið var úr skugga um að ekki væri á neinn 

hátt hægt að rekja einstök svör til svarenda. Í seinni könnun var ítrekunarbréf sent til þeirra 

lækna sem ekki höfðu svarað 20 dögum eftir upphaf hennar. Hver læknir fékk þá úthlutað 

einkennisnúmeri sem fylgja átti endursendum spurningalista en þannig var hægt að fylgjast 

með svörun. Ekki var hafður slíkur háttur á í fyrri könnun og ekkert ítrekunarbréf sent. 

Spurningalistinn var að mestu eins milli þessarra tveggja ára en í seinni könnun var 

spurning um starfssvið tekin út og spurningu um áhrifaþætti á ávísanavenjur bætt við. 

Spurningalistinn samanstóð af bakgrunnsspurningum og kjarnaspurningum. 

Bakgrunnsspurningarnar voru þrjár til fjórar og var ein þeirra í tveimur liðum. Spurt var um 

útskriftarárabil, starfssvæði, starfssvið/sérgrein og hvort og þá hvar viðkomandi hafi farið í 

sérnám erlendis. Kjarnaspurningarnar voru fjórar til fimm og voru þær allar í tveimur til 

fjórum liðum. Spurt var um fjölda ávísana á sýklalyf og greiningu og meðferð einfaldrar 

þvagfærasýkingar, bráðrar miðeyrnabólgu og hálsbólgu.  
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4.3. Könnun um ávísanavenjur lækna á sýklalyf 2014 

Sú könnun sem send var út í mars 2014 var sambærileg fyrri könnunum en var þó sett 

upp á rafrænt form í Kannanakerfi Landspítalans (LimeSurvey). Ekki fékkst leyfi hjá 

Læknafélagi Íslands til þess að fá afhentan netfangalista með tölvupóstföngum allra lækna 

starfandi á Íslandi en í stað þess sendi starfsmaður félagsins, Margrét Aðalsteinsdóttir, 

könnunina út fyrir hönd rannsakenda. Tengill inn á könnunina var sendur ásamt stuttri 

kynningu á rannsókninni (sjá viðauka) í tölvupósti til þýðisins sem samanstóð af öllum 

læknum starfandi á Íslandi í mars 2014. Sami tengill var sendur til alls þýðisins. Könnunin 

stóð yfir frá 10. til 31. mars en tvær áminningar voru sendar út, 18. og 25. mars. Svörin bárust 

rannsakendum án allra persónulegra auðkenna. 

Spurningalistinn, sjá viðauka, var eins og sá sem sendur var út 1991 með minni háttar 

uppfærslum. Spurning um útskriftarárabil var uppfærð með tilliti til ársins 2014 án þess að 

fjölga svarmöguleikum. Tveimur svarmöguleikum var bætt við spurningu um starfssvið, 

„Sérfræðingur í barnalækningum“ og „Almennur læknir“. Öðrum bakgrunnsspurningum var 

haldið óbreyttum. Kjarnaspurningarnar voru að mestu með sama móti og árið 1991. Í stað 

þess að hafa undirspurningar um sýklalyfjaval skriflegar voru flettigluggar með 

svarmöguleikum ásamt því að spurning um sýnatöku var sett upp sem fjölvalsspurning. Í 

þeirri kjarnaspurningu sem tók til greiningu og meðferð hálsbólgu var svarmöguleika bætt við 

undirspurninguna um hvort barnið yrði sett strax á sýklalyf, „Já en aðeins ef ræktun og/eða 

antigenpróf (hraðgreiningarpróf) gefa jákvæða niðurstöðu“. 

4.4. Úrvinnsla gagna og tölfræði 

Svör úr könnunum 1991 og 1995 voru skráð rafrænt í gagnagrunninn FileMaker. 

Tíðnitöflur voru reiknaðar í Microsoft Excel og voru tölfræðilegir útreikningar gerðir í SPSS. 

Gerð var fjölþátta lógistísk aðhvarfsgreining (e. multiple logistic regression) fyrir eftirfarandi 

svarbreytur:  

i. Ávísa sýklalyfjum oftar en 10x að jafnaði á viku 

ii. Senda alltaf þvag í ræktun fyrir sýklalyfjameðferð í tilfellum einfaldrar 

þvagfærasýkingar  

iii. Ávísa alltaf sýklalyfjum í tilfellum bráðrar miðeyrnabólgu hjá ungbarni 

iv. Velja amoxcillín/klavúlansýru sem fyrsta sýklalyf í tilfellum bráðrar 

miðeyrnabólgu 

v. Taka alltaf ræktunarsýni eða antigenpróf (hraðgreiningarpróf) í tilfellum 

hálsbólgu 
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Fyrir allar svarbreytur voru eftirfarandi skýribreytur notaðar: 

i. Ár könnunar 

ii. Aldur  

iii. Starfssvæði 

iv. Framhaldsnám erlendis 

v. Menntunarland  

vi. Starfssvið/sérgrein 

 

Skýribreyturnar „Framhaldsnám erlendis“ og „Menntunarland“ voru hafðar í 

aðhvarfslíkaninu í sitt hvoru lagi til þess að koma í veg fyrir blöndunaráhrif. Til þess að kanna 

áhrif aldurs á svörun var læknum skipt í eldri og yngri aldurshóp eftir aldri við svörun 

könnunar. Aldur var reiknaður út frá útskriftarárabili (miðað við 26 ára aldur við útskrift). 

Eftirfarandi aldursbil tilheyrðu eldri aldurshóp fyrir kannanir 1991, 1995 og 2014: 

i. 1991: 47 ára og eldri 

ii. 1995: 51 árs og eldri 

iii. 2014: 50 ára og eldri 

 

Marktæknismörk voru p≤0.05. 

4.5. Rannsóknarleyfi 

Leyfi fékkst frá Vísindasiðanefnd (leyfi b2014010011/03.11) auk þess sem tilkynning 

var send til persónuverndar um vinnslu persónuupplýsinga (tilkynning S6577/2014), sjá 

viðauka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

20 

5.  Niðurstöður 

Svarfjölda og svarhlutföll eftir könnunum má sjá í töflu 1. Ekki lágu fyrir upplýsingar 

um fjölda þeirra sem fengu könnunina senda 1991 og var hann því áætlaður út frá fjölda 

heimilis- og heilsugæslulækna 1995. Gert var ráð fyrir að einhver fjölgun hefði átt sér stað á 

þessu fjögurra ára tímabili og áætlaður fjöldi því 170. Alls bárust 145 og 163 svör í 

könnunum 1991 og 1995 hvort árið um sig og voru svarhlutföll 85% og 93%. Í könnun 2014 

bárust hins vegar 339 svör og var svarhlutfall 31%. Svarhlutfall meðal heimilis- og 

heilsugæslulækna var hins vegar hærra eða 47% (86/184) og einnig meðal sérfræðinga í 

barnalækningum eða 34% (22/64).  

 

Tafla 1. Fjöldi svara og svarhlutföll og samanburður milli kannana 

  Fjöldi svara (%) Svarhlutfall (%) 

 Ár könnunar:     

 †1991 145 (22)  145/170 (85) 

 1995 163 (25)  163/175 (93) 

 2014 339 (52)  339/1104 (31) 

†Ekki lágu fyrir upplýsingar um fjölda þeirra sem fengu könnunina senda árið 1991. Gert var ráð fyrir að einhver 

fjölgun á læknum hafi átt sér stað frá 1991 til 1995 og áætlað að 170 hafi fengið könnunina 1991. 

 

 

Dreifingu bakgrunnsbreyta eftir könnunum má sjá í töflu 2. Ekki var spurt um 

starfssvið eða sérgrein í könnun 1995 en meðal þeirra sem svöruðu könnun 1991 voru 95% 

heimilis- og heilsugæslulæknar (þ.e. heimilislæknir (sérfr.) og heimilislæknir (án sérfr.).  

Hlutfall þeirra var hins vegar aðeins 25% í könnun 2014. Í öllum lýsandi samanburði milli 

kannana er því miðað við úrtak með heimilis- og heilsugæslulæknum sem svöruðu 

könnun 2014.  

Af þeim læknum sem svöruðu fyrri könnunum voru 75-79% sem tilheyrðu yngri 

aldurshópi. Það hlutfall var hins vegar aðeins 44% í könnun 2014 þar sem læknar voru 

hlutfallslega eldri en í fyrri könnunum. Hlutfall þeirra sem starfa á Stór-Reykjavíkursvæðinu 

samanborið við þá sem starfa á landsbyggðinni var nokkuð hliðstætt eftir könnunum. Af þeim 

heimilis- og heilsugæslulæknum sem svöruðu könnuninni 2014 voru 65% sem höfðu farið í 

framhaldsnám í ≥2ár erlendis. Það hlutfall var hins vegar 72-77% í fyrri könnunum.  
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Tafla 2. Dreifing bakgrunnsbreyta og samanburður milli kannana 

Bakgrunnsbreytur 

(Fjöldi svara (%)) 

 1991 

(n=145) 

1995  

(n=163) 

2014  
 (n=339) 

†2014 

(n=86) 

Heild   

(n=647)   

Aldur:       

 ‡Yngri aldurshópur 109 (75) 128 (79) 164 (48) 38 (44) 401 (62) 

 ‡Eldri aldurshópur 36 (25) 34 (21) 175 (52) 48 (56) 245 (38) 

 Auður 0 (0) 1 (1) 0 (0)  1 (0) 

 Starfssvæði:       

 Stór-Reykjavíkursvæðið 67 (46) 77 (47) 229 (68) 45 (52) 373 (58) 

 Landsbyggðin 69 (48) 83 (51) 107 (32) 40 (47) 259 (40) 

 Auður 9 (6) 3 (2) 3 (1) 1 (1) 15 (2) 

Framhaldsnám erlendis:       

 Já 104 (72) 125 (77) 252 (74) 56 (65) 481 (74) 

 Nei 41 (28) 37 (23) 84 (25) 30 (35) 162 (25) 

 Auður 0 (0) 1 (1) 3 (1) 0 (0) 4 (1) 

Menntunarland:       

 Ekki framhaldsnám 41 (28) 37 (23) 84 (25) 30 (35) 162 (25) 

 Svíþjóð 76 (52) 96 (59) 140 (41) 41 (48) 312 (48) 

 N-Ameríka 16 (11) 11 (7) 55 (16) 3 (3) 82 (13) 

 Danmörk/Noregur 2 (1) 3 (2) 29 (9) 9 (10) 34 (5) 

 Bretland 2 (1) 3 (2) 11 (3) 1 (1) 16 (25) 

 Annars staðar/Auður  8 (6) 13 (8) 20 (6) 2 (2) 41 (6) 

§Starfssvið:       

 Heimilislæknir (sérfr.) 76 (52)  58 (17) 58 (67) 134 (21) 

 Heimilislæknir  (án sérfr.) 63 (43)  28 (8) 28 (33) 91 (14) 

 Lyflæknir (sérfr.) 4 (3)  70 (21)  74 (11) 

 Skurðlæknir (sérfr.) 2 (1)  46 (14)  48 (7) 

 *Barnalæknir (sérfr.)   22 (6)  22 (3) 

 *Almennur læknir   55 (16)  55 (9) 

 Annað en tilgreint   59 (17)  59 (9) 

 Auður 0 (0)  1 (0)  164 (25) 

†Úrtak með svörum frá heimilis- og heilsugæslulæknum úr könnun 2014. 

‡Við skiptingu í eldri og yngri aldurshóp var miðað við aldur læknis við svörun könnunar. Aldur var reiknaður út 

frá útskritarárabili. Miðað var við 26 ára aldur við útskrift. Af þeim sem svöruðu könnun 1991 tilheyrðu þeir 

eldri aldurshóp sem voru 47 ára eða eldri við svörun könnunar. Af þeim sem svöruðu könnun 1995 tilheyrðu þeir 

eldri aldurshóp sem voru 51 árs og eldri við svörun könnunar. Af þeim sem svöruðu könnun 2014 tilheyrðu þeir 

eldri aldurshóp sem voru 50 ára og eldri við svörun könnunar.  

§Ekki var spurt um starfssvið í könnun 1995.  

*Svarmöguleikar voru aðeins tiltækir í könnun 2014. 
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Svíþjóð var það menntunarland sem var algengast en hlutfall þeirra sem hlutu sína 

sérmenntun þar var u.þ.b. 50-60% í öllum könnunum. Hlutfall þeirra sem menntuðu sig í N-

Ameríku fór lækkandi eftir könnunum á meðan hlutfall þeirra sem menntuðu sig í Danmörku 

eða Noregi fór hækkandi. Í könnun 1991 höfðu 11% menntast í N-Ameríku en aðeins 1% í 

Danmörku eða Noregi. Í könnun 2014 höfðu hins vegar aðeins 3% menntast í N-Ameríku en 

10% í Danmörku eða Noregi.   

 

5.1. Fjöldi sýklalyfjaávísana á viku – samanburður milli kannana og áhrif 

bakgrunnsbreyta 

Í öllum könnunum var spurt um fjölda sýklalyfjaávísana á viku. Svörun við 

spurningunni má sjá í töflu 3. Hlutfall þeirra sem ávísa oftar en 10x á viku (þ.e. 11-20x eða 

>20x) fór lækkandi eftir könnunum. Það hlutfall var 37% og 32% í fyrri könnunum en 21% í 

könnun 2014. Gerð var fjölþátta lógistísk aðhvarfsgreining (sjá töflu 4) sem sýndi ekki fram á 

marktækan mun milli kannana 1991 og 2014. Hún sýndi hins vegar fram á að læknar 

menntaðir frá N-Ameríku voru marktækt líklegri til þess að ávísa oftar en 10x að jafnaði á 

viku en læknar sem ekki höfðu farið í framhaldsnám (p=0.032) og læknar menntaðir frá 

Svíþjóð (p=0.050). Einnig sýndi hún fram á að almennir læknar voru marktækt líklegri til þess 

að ávísa sýklalyfjum oftar en 10x að jafnaði á viku en læknar sem tilheyrðu annarri sérgrein 

en tilgreint var í svarmöguleikum („Annað en tilgreint“) (p=0.033). 

 

 

Tafla 3. Fjöldi sýklalyfjaávísana á viku og samanburður milli kannana 

Fjöldi sýklalyfjaávísana  

(Fjöldi svara (%)) 

 1991 

(n=145) 

1995  

(n=163) 

2014  

(n=339) 

†2014 

(n=86) 
Heild  

(n=647) 

 

Fjöldi sýklalyfjaávísana á viku:        

 ‡Nánast aldrei 2 (1)  69 (20) 2 (2) 71 (11)  

 1-5x 23 (16) 32 (20) 149 (44) 30 (35) 204 (32)  

 6-10x 61 (42) 62 (38) 79 (23) 35 (41) 202 (31)  

 11-20x 41 (28) 47 (29) 31 (9) 18 (21) 119 (18)  

 >20x 12 (8) 5 (3) 9 (3) 0 (0) 26 (4)  

 Auður 6 (4) 17 (10) 2 (1) 1 (1) 25 (4)  

† Úrtak með svörum frá heimilis- og heilsugæslulæknum úr könnun 2014. 

‡Svarmöguleiki var ekki tiltækur í könnun 1995.  
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Tafla 4. Fylgni við að ávísa sýklalyfjum oftar en 10x að jafnaði á viku  

†(Fjölþátta lógistísk aðhvarfsgreining) 

Fjöldi sýklalyfjagjafa 

 

Skýribreytur  Hlutfall (%) Líkindahlutfall 

(e. odds ratio, OR) 

95% öryggisbil p-gildi    

Ár könnunar:          

 1991 53/93 (57) 1.00      

 2014  40/93 (43) 0.50 0.25-1.00 0.052    

Aldur:         

 ‡Yngri aldurshópur 66/93 (71) 1.00      

 ‡Eldri aldurshópur 27/93 (29) 0.75 0.40-1.42 0.378    

Starfssvæði:          

 Landsbyggðin 40/93 (43) 1.00      

 Stór-Reykjavíkursvæðið 50/93 (54) 0.83 0.49-1.43 0.507    

Framhaldsnám erlendis:         

 Nei 25/93 (27) 1.00      

 Já 68/93 (73) 1.24 0.61-2.54 0.556    

Menntunarland:         

 Ekki framhaldsnám erlendis 25/93 (27) 1.00      

 N-Ameríka 17/93 (18) 2.95 1.10-7.92 *0.032    

 Svíþjóð 47/93 (51) 1.34 0.62-2.90 0.461    

 Danmörk/Noregur 3/93 (3) 0.99 0.24-4.05 0.993    

 §Bretland 0/93 (0) - - -   

Starfssvið:         

 Almennur læknir 8/93 (9) 1.00      

 Heimilislæknir (sérfr.) 46/93 (49) 1.73 0.59-5.12 0.319    

 Heimilislæknir (án sérfr.) 24/93 (26) 1.34 0.45-4.02 0.598    

 Lyflæknir (sérfr.) 9/93 (10) 0.52 0.15-1.85 0.313    

 Skurðlæknir (sérfr.) 2/93 (2) 0.22 0.04-1.25 0.088    

 Barnalæknir (sérfr.) 3/93 (3) 0.44 0.07-2.66 0.369    

 Annað en tilgreint 1/93 (1) 0.09 0.01-0.82 *0.033    

†Aðhvarfsgreiningin tók til svara úr könnunum 1991 og 2014 en af þeim voru 13,0% útilokuð vegna eyða í 

gagnasetti. Sérgrein var skýribreyta og því var könnunin frá 1995 ekki með í aðhvarfsgreiningunni. 

‡Sjá hvernig skiptingu í eldri og yngri aldurshóp var háttað í neðanmálsgrein við töflu 2.  

§Ekki var ekki hægt að reikna líkindahlutfall , 95% öryggisbil né p-gildi fyrir þá sem menntuðu sig í Bretlandi 

samanborið við þá sem ekki fóru í framhaldsnám erlendis. 

*Marktækur munur, p<0.05. 
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5.2. Svörun við sjúkratilfelli I (Einföld þvagfærasýking hjá konu) – 

samanburður milli kannana og áhrif bakgrunnsbreyta 

Í öllum könnunum var spurt um greiningu og meðferð á einfaldri þvagfærasýkingu hjá 

konu. Svör við helstu undirspurningum má sjá í töflu 5 en öðrum í viðauka. Hlutfall þeirra 

sem alltaf taka þvagræktun fyrir sýklalyfjameðferð fór lækkandi eftir könnunum. Árin 1991 

og 1995 voru það 28% og 20% hvort árið um sig en í könnun 2014 voru það 16%. Fjölþátta 

lógistísk aðhvarfsgreining var gerð (sjá töflu 6) en hún sýndi ekki fram á marktækan mun 

milli kannana 1991 og 2014. Hún sýndi hins vegar fram á að sérfræðingar í 

heimilislækningum voru marktækt ólíklegri en sérfræðingar í barnalækningum (p=0.001), 

sérfræðingar í lyflækningum (p=0.033) og læknar sem tilheyra annarri sérgrein en tilgreint var 

í svarmöguleikum („Annað en tilgreint“) (p<0.001) til þess að senda alltaf þvag í ræktun fyrir 

sýklalyfjameðferð. Einnig voru sérfræðingar í barnalækningum marktækt líklegri en almennir 

læknar (p=0.011) og heimilislæknar án sérfræðiviðurkenningar (p=0.001) til þess að senda 

alltaf þvag í ræktun fyrir sýklalyfjameðferð. Auk þess voru læknar sem tilheyra annarri 

sérgrein en tilgreint er í svarmöguleikum („Annað en tilgreint“) marktækt líklegri en almennir 

læknar til þess að senda alltaf þvag í ræktun fyrir sýklalyfjameðferð (p=0.029). 

Fyrsta val á sýklalyfi  við einfaldri þvagfærasýkingu var misjafnt eftir könnunum. Í 

fyrri könnunum völdu 43% og 45% co-trimoxazole sem fyrsta sýklalyf en það hlutfall var 8% 

2014. 38% völdu pivmecillínam sem fyrsta val á sýklalyfi í könnun 2014 en 27% og 11% í 

fyrri könnunum. Hlutfall þeirra sem velja trímetóprím sem fyrsta sýklalyf var 31% og 30% í 

könnunum 1995 og 2014 hvort árið um sig en það hlutfall var 17% í könnun 1991. 17% völdu 

nítrófúrantóín sem fyrsta sýklalyf í könnun 2014 en aðeins 3% og 4% í fyrri könnunum. 

Hlutfall þeirra sem ávísa sýklalyfjum við einfaldri þvagfærasýkingu í þrjá daga eða 

skemur var hærra í könnun 2014 en í fyrri könnunum. Í könnunum 1991 og 1995 var hlutfall 

þeirra 17% og 16% hvort árið um sig en 29% árið 2014. 
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Tafla 5. Svörun við sjúkratilfelli I og samanburður milli ára 

Einföld þvagfærasýking hjá konu 

‡Undirspurningar    

(Fjöldi svara (%)) 

 1991 

(n=145) 

1995  

(n=163) 

2014  

(n=339) 
†2014 

(n=86) 

Heild  

(n=647) 

Þvag sent í ræktun fyrir meðferð:       

 Alltaf 41 (28) 33 (20) 91 (27) 14 (16) 165 (26) 

 Oftast 61 (42) 70 (43) 115 (34) 23 (27) 246 (38) 

 Stundum 31 (21) 38 (23) 72 (21) 33 (38) 141 (22) 

 Aldrei 7 (5) 5 (3) 23 (7) 4 (5) 35 (5) 

 Auður 5 (3) 17 (10) 38 (11) 12 (14) 60 (9) 

§Fyrsta val á sýklalyfi:       

 Co-trimoxazole 63 (43) 74 (45) 44 (13) 7 (8) 181 (28) 

 Nítrófúrantóín 5 (3) 6 (4) 49 (14) 15 (17) 60 (9) 

 Pivmecillínam 39 (27) 18 (11) 126 (37) 33 (38) 183 (28) 

 Trímetóprím 25 (17) 51 (31) 70 (21) 26 (30) 146 (28) 

Lengd sýklalyfjakúrs:       

 1 skammtur 3 (2) 3 (2) 2 (1) 1 (1) 8 (1) 

 1-3 dagar 22 (15) 23 (14) 110 (32) 24 (28) 155 (24) 

 4-8 dagar 100 (69) 116 (71) 201 (59) 57 (66) 417 (65) 

 9-14 dagar 16 (11) 10 (6) 7 (2) 0 (0) 33 (5) 

 >14 dagar 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

 Auður 4 (3) 11 (7) 19 (6) 4 (5) 34 (5) 

†Úrtak með svörum frá heimilis- og heilsugæslulæknum úr könnun 2014. 

‡Svörun við öðrum undirspurningum má sjá í viðauka. 

§Aðeins þau svör sem reyndust algengust eru hér framsett. Heildarsvörun við undirspurningu má sjá í viðauka. 
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Tafla 6. Fylgni við að senda alltaf þvag í ræktun fyrir sýklalyfjameðferð  

†(Fjölþátta lógistísk aðhvarfsgreining) 

Einföld þvagfærasýking hjá konu 

 
Skýribreytur  Hlutfall (%) Líkindahlutfall 

  (e. odds ratio, OR) 

95% öryggisbil p-gildi  

Ár könnunar:        

 1991 41/132 (31) 1.00    

 2014  91/132 (69) 0.72 0.35-1.48 0.367  

Aldur:       

 ‡Yngri aldurshópur 77/132 (58) 1.00    

 ‡Eldri aldurshópur 55/132 (42) 0.76 0.45-1.29 0.316  

Starfssvæði:        

 Landsbyggðin 47/132 (36) 1.00    

 Stór-Reykjavíkursvæðið 81/132 (61) 1.19 0.73-1.94 0.476  

Framhaldsnám erlendis:       

 Nei 39/132 (30) 1.00    

 Já 92/132 (70) 0.63 0.32-1.21 0.166  

Menntunarland:       

 Ekki framhaldsnám erlendis 39/132 (30) 1.00    

 N-Ameríka 20/132 (15) 0.65 0.28-1.51 0.314  

 Svíþjóð 54/132 (41) 0.68 0.34-1.36 0.274  

 Danmörk/Noregur 7/132 (5) 0.46 0.16-1.34 0.153  

 Bretland 3/132 (2) 0.54 0.12-2.39 0.414  

Starfssvið:       

 Almennur læknir 14/132 (11) 1.00    

 Heimilislæknir (sérfr.) 22/132 (17) 0.73 0.26-2.05 0.549  

 Heimilislæknir (án sérfr.) 31/132 (23) 1.35 0.51-3.58 0.547  

 Lyflæknir (sérfr.) 19/132 (14) 1.93 0.66-5.61 0.227  

 Skurðlæknir (sérfr.) 13/132 (10) 1.96 0.61-6.32 0.260  

 Barnalæknir (sérfr.) 11/132 (8) 5.34 1.48-19.34 *0.011  

 Annað en tilgreint 21/132 (16) 3.27 1.13-9.46 *0.029  

†Aðhvarfsgreiningin tók til svara úr könnunum 1991 og 2014 en af þeim voru 13,0% útilokuð vegna eyða í 

gagnasetti. Sérgrein var skýribreyta og því var könnunin frá 1995 ekki með í aðhvarfsgreiningunni. 

‡Sjá hvernig skiptingu í eldri og yngri aldurshóp var háttað í neðanmálsgrein við töflu 2.  

*Marktækur munur, p<0.05. 
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5.3. Svörun við sjúkratilfelli II (Bráð miðeyrnabólga hjá barni) – samanburður 

milli kannana og áhrif bakgrunnsbreyta 

Í öllum könnunum var spurt um greiningu og meðferð á bráðri miðeyrnabólgu hjá 

ungbarni. Svör við helstu undirspurningum má sjá í töflu 7 en öðrum í viðauka. Hlutfall þeirra 

sem alltaf setja barn á sýklalyf við miðeyrnabólgu fór lækkandi eftir könnunum. Í könnunum 

1991 og 1995 voru það 79% og 63% hvort árið um sig en 36% í könnun 2014. Gerð var 

fjölþátta lógistísk aðhvarfsgreining (sjá töflu 8) sem sýndi fram á að læknar sem svöruðu 

könnun 2014 voru 87% ólíklegri til þess að setja barn alltaf á sýklalyf við miðeyrnabólgu en 

þeir læknar sem svöruðu könnun 1991 (líkindahlutfall=0.13, 95% öryggisbil=0.07-0.26). 

Einnig sýndi hún fram á að læknar menntaðir frá Svíþjóð voru marktækt líklegri en læknar 

menntaðir frá Danmörku eða Noregi til þess að setja barn alltaf á sýklalyf við miðeyrnabólgu 

(p=0.006). 

Amoxicillín var það lyf sem var algengast sem fyrsta lyf við miðeyrnabólgu í öllum 

könnunum eða u.þ.b. 60-70%. Hlutfall þeirra sem velja amoxicillín/klavúlansýru sem fyrsta 

lyf fór hins vegar hækkandi eftir könnunum. Í könnunum 1991 og 1995 voru það 1% og 5% 

hvort árið um sig en 17% í könnun 2014. Gerð var fjölþátta lógistísk aðhvarfsgreining (sjá 

töflu 9) sem sýndi fram á að læknar sem svöruðu könnun 2014 voru tæplega 15 sinnum 

líklegri til þess að velja amoxicillín/klavúlansýru sem fyrsta lyf við miðeyrnabólgu en læknar 

sem svöruðu könnun 1991 (líkindahlutfall=14.72, 95% öryggisbil=3.03-71.53). Hún sýndi 

einnig fram á að læknar sem tilheyra eldri aldurhópi eru tæplega þrisvar sinnum líklegri en 

læknar sem tilheyra yngri aldurshópi til þess að velja amoxicillín/klavúlansýru sem fyrsta lyf 

við miðeyrnabólgu (líkindahlutfall=2.66, 95% öryggisbil=1.36-5.22). Auk þess reyndust 

læknar menntaðir frá Danmörku eða Noregi marktækt líklegri en læknar menntaðir frá 

Svíþjóð (p=0.002) eða N-Ameríku (p=0.032) til þess að velja amoxicillín/klavúlansýru sem 

fyrsta lyf við miðeyrnabólgu. Að lokum reyndust sérfræðingar í heimilislækningum marktækt 

ólíklegri en heimilislæknar án sérfræðiviðurkenningar (p=0.023), sérfræðingar í 

skurðlækningum (p=0.004) og sérfræðingar í lyflækningum (p=0.002) til þess að velja 

amoxicillín/klavúlansýru sem fyrsta lyf við miðeyrnabólgu. 

Hlutfall þeirra sem ávísa sýklalyfjum við bráðri miðeyrnabólgu í átta daga eða skemur 

var hærra í könnun 2014 en í fyrri könnunum. Í könnunum 1991 og 1995 var hlutfall þeirra 

68% og 79% hvort árið um sig en 92% árið 2014. 
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Tafla 7. Svörun við sjúkratilfelli II og samanburður milli ára 

Bráð miðeyrnabólga hjá ungbarni 

‡Undirspurningar    

(Fjöldi svara (%)) 

 1991 

(n=145) 

1995  

(n=163) 

2014  

(n=339) 

†2014  

(n=86) 

Heild  

(n=647) 

Barn sett á sýklalyf:       

 Alltaf 114 (79) 103 (63) 108 (32) 31 (36) 325 (50) 

 Oftast 20 (14) 56 (34) 118 (35) 27 (31) 194 (30) 

 Stundum 4 (3) 1 (1) 79 (23) 24 (28) 84 (13) 

 Aldrei 1 (1) 0 (0) 13 (4) 4 (5) 14 (2) 

 Auður 6 (4) 3 (2) 21 (6) 0 (0) 30 (5) 

§Fyrsta val á sýklalyfi:       

 Amoxicillín 89 (61) 112 (69) 198 (58) 56 (65) 399 (62) 

 Amoxicillín/klavúlansýra 2 (1) 8 (5) 73 (22) 15 (17) 83 (13) 

 Co-trimoxazole 8 (6) 10 (6) 0 (0) 0 (0) 18 (3) 

 Fenoxýmetýlpenicillín 42 (30) 25 (15) 32 (9) 11 (13) 99 (15) 

Lengd sýklalyfjakúrs:       

 1-3 dagar 0 (0) 0 (0) 6 (2) 1 (1) 6 (1) 

 4-8 dagar 99 (68) 129 (79) 262 (77) 78 (91) 490 (76) 

 9-14 dagar 39 (27) 27 (17) 36 (11) 3 (3) 102 (16) 

 >14 dagar 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

 Auður 7 (5) 7 (4) 35 (10) 4 (5) 49 (8) 

†Úrtak með svörum frá heimilis- og heilsugæslulæknum úr könnun 2014. 

‡Svörun við öðrum undirspurningum má sjá í viðauka. 

§Ekki eru framsett þau sýklalyf sem komu sjaldnar en tíu sinnum fyrir. 
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Tafla 8. Fylgni við að setja barn alltaf á sýklalyf  

(Fjölþátta lógistísk aðhvarfsgreining) 

Bráð miðeyrnabólga hjá ungbarni 

 
Skýribreytur  Hlutfall (%) Líkindahlutfall 

  (e. odds ratio, OR) 

95% öryggisbil p-gildi  

Ár könnunar:        

 1991 114/222 (51) 1.00    

 2014  108/222 (49) 0.13 0.07-0.26 *<0.001  

Aldur:       

 ‡Yngri aldurshópur 135/222 (61) 1.00    

 ‡Eldri aldurshópur 87/222 (39) 1.17 0.70-1.97 0.545  

Starfssvæði:        

 Landsbyggðin 85/222 (38) 1.00    

 Stór-Reykjavíkursvæðið 130/222 (59) 1.34 0.83-2.18 0.235  

Framhaldsnám erlendis:       

 Nei 54/222 (24) 1.00    

 Já 167/222 (75) 1.31 0.68-2.54 0.423  

Menntunarland:       

 Ekki framhaldsnám erlendis 54/222 (24) 1.00    

 N-Ameríka 33/222 (15) 1.63 0.68-3.86 0.272  

 Svíþjóð 117/222 (53) 1.72 0.85-3.50 0.134  

 Danmörk/Noregur 6/222 (3) 0.45 0.15-1.38 0.163  

 Bretland 3/222 (1) 0.65 0.12-3.49 0.612  

Starfssvið:       

 Almennur læknir 16/222 (7) 1.00    

 Heimilislæknir (sérfr.) 84/222 (38) 0.90 0.35-2.31 0.826  

 Heimilislæknir (án sérfr.) 57/222 (26) 1.30 0.51-3.31 0.586  

 Lyflæknir (sérfr.) 22/222 (10) 0.51 0.18-1.43 0.204  

 Skurðlæknir (sérfr.) 15/222 (7) 0.80 0.26-2.50 0.705  

 Barnalæknir (sérfr.) 9/222 (4) 0.96 0.27-3.42 0.945  

 Annað en tilgreint 19/222 (9) 0.70 0.25-1.98 0.502  

†Aðhvarfsgreiningin tók til svara úr könnunum 1991 og 2014 en af þeim voru 13,0% útilokuð vegna eyða í 

gagnasetti. Sérgrein var skýribreyta og því var könnunin frá 1995 ekki með í aðhvarfsgreiningunni. 

‡Sjá hvernig skiptingu í eldri og yngri aldurshóp var háttað í neðanmálsgrein við töflu 2.  

*Marktækur munur, p<0.05. 
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Tafla 9. Fylgni við að velja amoxicillin/klavúlansýru sem fyrsta lyf  

(Fjölþátta lógistísk aðhvarfsgreining) 

Bráð miðeyrnabólga hjá ungbarni 

 
Skýribreytur  Hlutfall (%) Líkindahlutfall 

(e. odds ratio, OR) 

95% öryggisbil p-gildi 

Ár könnunar:       

 1991 2/75 (3) 1.00   

 2014  73/75 (97) 14.72 3.03-71.53 *0.001 

Aldur:      

 ‡Yngri aldurshópur 25/75 (33) 1.00   

 ‡Eldri aldurshópur 50/75 (67) 2.66 1.36-5.22 *0.004 

Starfssvæði:        

 Landsbyggðin 24/75 (32) 1.00   

 Stór-Reykjavíkursvæðið 51/75 (68) 0.71 0.37-1.39 0.326 

Framhaldsnám erlendis:      

 Nei 13/75 (17) 1.00   

 Já 62/75 (83) 0.90 0.35-2.32 0.83 

Menntunarland:      

 Ekki framhaldsnám erlendis 13/75 (17) 1.00   

 N-Ameríka 16/75 (21) 0.81 0.26-2.53 0.722 

 Svíþjóð 28/75 (37) 0.58 0.21-1.62 0.299 

 Danmörk/Noregur 13/75 (17) 2.55 0.80-8.11 0.114 

 §Bretland 0/75 

(0) 

- - - 

Sérgrein:      

 Almennur læknir 4/75 (5) 1.00   

 Heimilislæknir (sérfr.) 6/75 (8) 0.71 0.15-3.41 0.670 

 Heimilislæknir (án sérfr.) 10/75 (13) 3.33 0.85-13.06 0.085 

 Lyflæknir (sérfr.) 21/75 (28) 4.03 0.93-17.53 0.063 

 Skurðlæknir (sérfr.) 16/75 (21) 3.50 0.76-16.24 0.109 

 Barnalæknir (sérfr.) 4/75 (5) 1.12 0.18-7.14 0.907 

 Annað en tilgreint 14/75 (19) 2.05 0.46-9.09 0.344 

†Aðhvarfsgreiningin tók til svara úr könnunum 1991 og 2014 en af þeim voru 13,0% útilokuð vegna eyða í 

gagnasetti. Sérgrein var skýribreyta og því var könnunin frá 1995 ekki með í aðhvarfsgreiningunni. 

‡Sjá hvernig skiptingu í eldri og yngri aldurshóp var háttað í neðanmálsgrein við töflu 2.  

§Ekki var unnt að reikna líkindahlutfall, 95% öryggisbil né p-gildi fyrir þá sem menntuðu sig í Bretlandi 

samanborið við þá sem ekki fóru í framhaldsnám erlendis. 

*Marktækur munur, p<0.05. 
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5.4. Svörun við sjúkratilfelli III (Hálsbólga) – samanburður milli kannana og 

áhrif bakgrunnsbreyta 

Í öllum könnunum var spurt um greiningu og meðferð á hálsbólgu. Svör við helstu 

undirspurningum má sjá í töflu 10 en öðrum í viðauka. Hlutfall þeirra sem alltaf taka sýni í 

ræktun eða hraðgreiningarpróf (antigenpróf) fyrir sýklalyfjameðferð var 14% í fyrri 

könnunum en 37% í könnun 2014. Gerð var fjölþátta lógistísk aðhvarfsgreining (sjá töflu 11) 

sem sýndi fram á að læknar sem svöruðu könnun 2014 voru tæplega fimm sinnum líklegri til 

þess að taka alltaf sýni í ræktun eða hraðgreiningarpróf (antigenpróf) fyrir sýklalyfjameðferð í 

tilfellum hálsbólgu en læknar sem svöruðu könnun 1991 (líkindahlutfall=4.95, 95% 

öryggisbil=2.42-10.11). Einnig sýndi hún fram á að læknar sem starfa á Stór-

Reykjavíkursvæðinu eru um helmingi ólíklegri en læknar sem starfa á landsbyggðinni til þess 

að taka alltaf sýni í ræktun eða hraðgreiningapróf (antigenpróf) fyrir sýklalyfjameðferð í 

tilfellum hálsbólgu (líkindahlutfall=0.55, 95% öryggisbil=0.34-0.89). Auk þess sýndi hún 

fram á að sérfræðingar í heimilislækningum voru marktækt ólíklegri en almennir læknar 

(p=0.002), heimilislæknar án sérfræðiviðurkenningar (p=0.019), sérfræðingar í 

skurðlækningum (p=0.009), sérfræðingar í barnalækningum (p=0.003) og læknar sem tilheyra 

annarri sérgrein en tilgreint var í svarmöguleikum („Annað en tilgreint“) (p<0.001) til þess að 

taka alltaf sýni í ræktun eða hraðgreiningarpróf (antigenpróf) fyrir sýklalyfjameðferð í 

tilfellum hálsbólgu. Að lokum voru sérfræðingar í lyflækningum marktækt ólíklegri en læknar 

sem tilheyra annarri sérgrein en tilgreint var í svarmöguleikum („Annað en tilgreint“) til þess 

að að taka alltaf sýni í ræktun eða hraðgreiningarpróf (antigenpróf) fyrir sýklalyfjameðferð í 

tilfellum hálsbólgu (p=0.044). 

Fenoxýmetýlpenicillín var það lyf sem var algengast sem fyrsta lyf við hálsbólgu í 

öllum könnunum eða um og yfir 90%. Hlutfall þeirra lækna sem ávísa í 10-12 daga í tilfellum 

hálsbólgu fór hækkandi eftir könnunum. Í könnunum 1991 og 1995 voru það 40% og 52% 

hvort árið um sig en 78% í könnun 2014. 
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Tafla 10. Svörun við sjúkratilfelli III og samanburður milli ára 

Hálsbólga 

‡Undirspurningar    

(Fjöldi svara (%)) 

 1991 

(n=145) 

1995  

(n=163) 

2014  

(n=339) 

†2014 

(n=86) 

Heild  

(n=647) 

 

Ræktun eða hraðgreiningarpróf tekið:        

 Alltaf 21 (14) 23 (14) 171 (50) 32 (37) 215 (33)  

 Oftast 43 (30) 69 (42) 109 (32) 38 (44) 221 (34)  

 Stundum 68 (47) 61 (37) 36 (11) 14 (16) 165 (26)  

 Aldrei 12 (8) 8 (5) 8 (2) 2 (2) 28 (4)  

 Auður 1 (1) 2 (1) 15 (4) 0 (0) 18 (3)  

§Fyrsta val á sýklalyfi:        

 Fenoxýmetýlpenicillín  131 (90) 152 (93) 274 (81) 81 (94) 557 (86)  

 Amoxicillín 8 (6) 3 (2) 27 (8) 1 (1) 38 (6)  

 Amoxicillín/klavúlansýra 0 (0) 0 (0) 10 (3) 0 (0) 10 (2)  

Lengd sýklalyfjakúrs:        

 1-4 dagar 3 (2) 1 (1) 3 (1) 0 (0) 7 (1)  

 5-9 dagar 73 (50) 62 (38) 128 (38) 18 (21) 263 (41)  

 10-12 dagar 58 (40) 85 (52) 184 (54) 67 (78) 327 (51)  

 >12 dagar 2 (1) 0 (0) 2 (1) 1 (1) 4 (1)  

 Auður 9 (6) 15 (9) 22 (6) 0 (0) 46 (7)  

†Úrtak með svörum frá heimilis- og heilsugæslulæknum úr könnun 2014. 

‡Svörun við öðrum undirspurningum má sjá í viðauka. 

§Ekki eru framsett þau sýklalyf sem komu sjaldnar en tíu sinnum fyrir. 
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Tafla 11. Fylgni við að taka alltaf ræktun eða hraðgreiningarpróf  

(Fjölþátta lógistísk aðhvarfsgreining) 

Hálsbólga 

 
Skýribreytur  Hlutfall (%) Líkindahlutfall 

  (e. odds ratio, OR) 

95% öryggisbil p-gildi  

Ár könnunar:        

 1991 21/192 (11) 1.00    

 2014  171/192 (89) 4.95 2.42-10.11 *>0.001  

Aldur:       

 ‡Yngri aldurshópur 112/192 (58) 1.00    

 ‡Eldri aldurshópur 80/192 (42) 0.69 0.41-1.15 0.154  

Starfssvæði:        

 Landsbyggðin 74/192 (39) 1.00    

 Stór-Reykjavíkursvæðið 116/192 (60) 0.55 0.34-0.89 *0.016  

Framhaldsnám erlendis:       

 Nei 56/192 (29) 1.00    

 Já 134/192 (70) 1.03 0.54-1.98 0.930  

Menntunarland:       

 Ekki framhaldsnám erlendis 56/192 (29) 1.00    

 N-Ameríka 34/192 (18) 1.67 0.71-3.92 0.237  

 Svíþjóð 73/192 (38) 1.10 0.55-2.22 0.790  

 Danmörk/Noregur 14/192 (7) 0.90 0.34-2.42 0.837  

 Bretland 6/192 (3) 2.89 0.60-13.88 0.184  

Starfssvið:       

 Almennur læknir 36/192 (19) 1.00    

 Heimilislæknir (sérfr.) 25/192 (13) 0.22 0.09-0.57 *0.002  

 Heimilislæknir (án sérfr.) 27/192 (14) 0.58 0.23-1.45 0.244  

 Lyflæknir (sérfr.) 32/192 (17) 0.47 0.17-1.27 0.136  

 Skurðlæknir (sérfr.) 20/192 (10) 0.69 0.23-2.06 0.505  

 Barnalæknir (sérfr.) 15/192 (8) 1.23 0.33-4.53 0.758  

 Annað en tilgreint 36/192 (19) 1.08 0.39-3.01 0.886  

†Aðhvarfsgreiningin tók til svara úr könnunum 1991 og 2014 en af þeim voru 13,0% útilokuð vegna eyða í 

gagnasetti. Sérgrein var skýribreyta og því var könnunin frá 1995 ekki með í aðhvarfsgreiningunni. 

‡Sjá hvernig skiptingu í eldri og yngri aldurshóp var háttað í neðanmálsgrein við töflu 2.  

*Marktækur munur, p<0.05. 
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6.  Umræða 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda sterklega til þess að töluverðar breytingar hafi 

orðið á ávísanavenjum lækna sl. tvo áratugi. Greiningaraðferðir og val á meðferð hefur að 

miklu leyti breyst frá því sem var 1991 og 1995. Lægra hlutfall lækna ávísar nú oftar en 10x 

að jafnaði á viku þó svo að ekki hafi verið marktækur munur með tilliti til þess milli áranna 

1991 og 2014. Ekki benda þó niðurstöður rannsóknarinnar til þess að bakgrunnsþættir hafi 

afgerandi áhrif á ávísanavenjur lækna.  

6.1. Samsetning þýðis og svarhlutföll 

Eins og áður hefur komið fram samanstóð þýðið af öllum starfandi heimilis- og 

heilsugæslulæknum á Íslandi 1991 og 1995 og öllum starfandi læknum á Íslandi 2014. Sá 

eðlismunur á læknum sem fengu könnunina senda 1991 og 1995 annars vegar og 2014 hins 

vegar skýrir líklega að hluta til hvers vegna svarhlutfall í könnun 2014 var mun lægra en í 

fyrri könnunum. Heimilis- og heilsugæslulæknar eru almennt mikið að fást við þau 

sjúkratilfelli sem rannsóknin tók til og ávísa hlutfallslega mest allra lækna af sýklalyfjum.(5) 

Því ætti að teljast eðlilegt að svarhlutfall meðal þeirra sé hærra en meðal annarra lækna. 

Svarhlutfall meðal heimilis- og heilsugæslulækna í könnun 2014 var einmitt hlutfallslega 

hærra en heildarsvarhlutfall í þeirri könnun. Sama átti við um svarhlutfall meðal sérfræðinga í 

barnalækningum en þeir ávísa mest allra lækna af sýklalyfjum á börn.(5) Það sem einnig gæti 

skýrt lágt svarhlutfall í könnun 2014 samanborið við fyrri kannanir er sá eðlismunur sem var á 

framsetningu og útsendingu kannana. Fyrri kannanir voru sendar til viðtakenda í bréfapósti frá 

Landlæknisembættinu og þeim svarað skriflega á meðan könnun 2014 var send í tölvupósti 

frá Læknafélagi Íslands til viðtakenda og svarað rafrænt. Fyrri kannanir voru þannig líklegri 

til þess að hafa hærra svarhlutfall þar sem þær voru áþreifanlegar viðtakendum og áttu ekki á 

hættu að „týnast“ í hafsjó af tölvupóstum ólíkt könnun 2014. 

Ekki var starfssvið eina bakgrunnsbreytan sem dreifðist ójafnt milli kannana. Læknar 

sem svöruðu könnun 2014 voru hlutfallslega eldri en læknar sem svöruðu fyrri könnunum auk 

þess sem hlutfallslega fleiri störfuðu á Stór-Reykjavíkursvæðinu og hlutfallslega færri höfðu 

farið í framhaldsnám erlendis (tekið tillit til úrtaks með heimilis- og heilsugæslulæknum úr 

könnun 2014). Einnig var dreifing lækna eftir menntunarlöndum misjöfn milli kannana. Ekki 

er víst hvað gæti skýrt þessa ójöfnu dreifingu bakgrunnsbreyta en þó gæti þar spilað hlutverk 

að könnun 2014 tók til allra starfandi lækna á Íslandi á meðan fyrri kannanir tóku aðeins til 

heimilis- og heilsugæslulækna. 
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6.2. Fjöldi sýklalyfjaávísana á viku 

Hlutfall þeirra lækna sem ávísa sýklalyfjum oftar en 10x að jafnaði á viku fór 

lækkandi eftir könnunum. Fjölþátta aðhvarfsgreining sýndi þó ekki fram á að læknar sem 

svöruðu könnun 2014 væru marktækt ólíklegri til þess að ávísa sýklalyfjum oftar en 10x að 

jafnaði á viku en læknar sem svöruðu könnun 1991. P-gildið var þó rétt yfir 0.05 (p=0.052) 

svo óvíst er að segja til um marktækni hefði þýðið verið stærra. Athyglisvert er að meðal 

þeirra lækna sem ávísa sýklalyfjum oftar en 20x að jafnaði á viku eru aðeins læknar sem 

svöruðu fyrri könnunum. Því má ætla að þróunin hafi verið í þá átt að læknar ávísi nú sjaldnar 

sýklalyfjum að jafnaði á viku en fyrir tveimur áratugum. 

6.3. Sjúkratilfelli I (Einföld þvagfærasýking hjá konu) 

Greiningaraðferðir og val á meðferð við einfaldri þvagfærasýkingu hefur breyst 

töluvert á sl. tveimur áratugum. Í klínískum leiðbeiningum stendur að yfirleitt sé ekki þörf á 

þvagræktun, hvorki fyrir né eftir meðferð.(20) Meðal þeirra sem svöruðu könnun 2014 voru 

hlutfallslega færri læknar sem alltaf senda þvag í ræktun fyrir meðferð en meðal þeirra sem 

svöruðu fyrri könnunum  en fjölþátta aðhvarfsgreining sýndi þó ekki fram á marktækan mun 

milli kannana 1991 og 2014. Ætla má þó að þróunin sé í þá átt að færri læknar sendi þvag í 

ræktun fyrir meðferð.  

Fyrsta val á sýklalyfi við einfaldri þvagfærasýkingu var mjög ólíkt milli kannana. Í 

fyrri könnunum var co-trimoxazole það lyf sem var langalgengast eða 43% og 45% hvort árið 

um sig. Í könnun 2014 tók það þó aðeins til 8%. Nítrófúrantóín var hins vegar algengara í 

könnun 2014 en í fyrri könnunum. Pivmecillínam var það sýklalyf sem var algengast í könnun 

2014 og var þá algengara en í fyrri könnunum. Hlutfall þeirra sem völdu trímetóprím sem 

fyrsta val á sýklalyfi var hærra í könnunum 1995 og 2014, um 30%, en í könnun 1991. Í 

klínískum leiðbeiningum er ráðlagt að ávísa nítrófúrantóín, mecillínam eða trímetóprím sem 

fyrstu meðferð.(20) Mælt er gegn því að ávísa co-trimoxazole sem fyrstu meðferð bæði vegna 

mögulegra aukaverkana og ofnæmisviðbragða fyrir súlfahluta lyfsins. Ljóst er að 

sýklalyfjaval í tilfellum einfaldrar þvagfærasýkingar hefur breyst umtalsvert sl. tvo áratugi og 

er nú í miklu samræmi við lyfjatilmæli klínískra leiðbeininga. 

Í klínískum leiðbeiningum er ráðlagt að ávísa sýklalyfjum við einfaldri 

þvagfærasýkingu í þrjá daga (þrjá til sjö daga þegar nítrófúrantóín er ávísað).(20) Hlutfall 

þeirra lækna sem ávísa í þrjá daga eða skemur hefur aukist úr 16-17% í fyrri könnunum í 29% 

í könnun 2014. Einnig var hlutfall þeirra lækna sem ávísa í níu daga eða lengur 0% í könnun 
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2014 en 11% í könnun 1991. Það er því auðséð að læknar eru nú að ávísa til skemmri tíma en 

fyrir tveimur áratugum og er það í samræmi við klínískar leiðbeiningar. 

6.4. Sjúkratilfelli II (Bráð miðeyrnabólga hjá ungbarni) 

Val á meðferð við bráðri miðeyrnabólgu hefur einnig breyst að miklu leyti á sl. 

tveimur áratugum. Í klínískum leiðbeiningum er hvatt til aðhaldssemi við sýklalyfjagjöf þar 

sem flest tilfelli bráðrar miðeyrnabólgu ganga yfir án sýklalyfjameðferðar á um fjórum 

dögum.(21, 23) Í ljósi þess voru læknar sem svöruðu könnun 2014 marktækt ólíklegri til þess 

að setja barn alltaf á sýklalyf við miðeyrnabólgu en læknar sem svöruðu könnun 1991. Þó ber 

að geta þess að barnið í sjúkratilfelli II var 11 mánaða en mælt er fyrir því í klínískum 

leiðbeiningum að setja börn yngri en 1 árs á sýklalyf séu þau með staðfesta miðeyrnabólgu. 

(21) Því kemur ekki á óvart að hátt hlutfall lækna svari „alltaf“ eða „oftast“ þegar spurt er um 

hvort þeir setji barnið á sýklalyf strax. 

Í klínískum leiðbeiningum er háskammta amoxicillín meðferð í fimm daga 

ráðlögð.(21) Í samræmi við það var amoxicillín það lyf sem var langalgengast í öllum 

könnunum eða um 60-70%. Athyglisvert er þó að læknar sem svöruðu könnun 2014 voru 

marktækt líklegri en læknar sem svöruðu fyrri könnunum til þess að ávísa 

amoxicillín/klavúlansýru sem fyrstu meðferð við bráðri miðeyrnabólgu. Það er mun 

breiðvirkara sýklalyf en amoxicillín eitt og sér og því aðeins ráðlagt sem annað val á meðferð. 

Möguleg ástæða fyrir þessu er að amoxicillín fæst nú tímabundið aðeins sem undanþágulyf 

hér á landi. Hlutfall þeirra sem ávísa co-trimoxazole og fenoxýmetýlpenicillíni hefur færst 

niður með könnunum.  

Hlutfall þeirra lækna sem ávísa í 8 daga eða skemur hefur aukist úr 68% í könnun 

1991 í 92% í könnun 2014. Eins hefur hlutfall þeirra sem ávísa í 9 daga eða lengur lækkað úr 

27% í könnun 1991 í 3% 2014. Ljóst er að sá tími sem er ávísað til hefur færst á sl. tveimur 

áratugum nær þeim fimm dögum sem ráðlagt er í klínískum leiðbeiningum.  

6.5. Sjúkratilfelli III (Hálsbólga) 

Umtalsverðar breytingar hafa orðið á greiningaraðferðum og vali á meðferð við 

hálsbólgu sl. tvo áratugi samanber einfalda þvagfærasýkingu og bráða miðeyrnabólgu. Í 

klínískum leiðbeiningum er lögð ríkuleg áhersla á að alltaf skuli staðfesta greiningu á S. 

pyogenes hálsbólgu með hraðgreiningarprófi eða ræktun áður en gripið er til 

sýklalyfjameðferðar.(22) Flestar hálsbólgur eru orsakaðar af veirum og er mikilvægt að ekki 

sé meðhöndlað með sýklalyfjum í slíkum tilfellum.(22, 31) Fjölþátta aðhvarfsgreining sýndi 
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fram á að læknar sem svöruðu könnun 2014 voru mun líklegri en læknar sem svöruðu 1991 til 

þess að taka alltaf ræktunarsýni eða hraðgreiningarpróf (antigenpróf) fyrir meðferð. Það eru 

að vissu leyti jákvæðar niðurstöður en þó ber að hafa í huga að hraðgreiningarprófin voru 

bæði dýrari og lakari þegar fyrri kannanir voru gerðar en þau eru í dag. Hraðgreiningarpróf er 

nú einföld, fljótleg og ódýr greiningaraðferð sem alltaf ætti að vera tiltæk. Það að 37% lækna 

taki alltaf hraðgreiningarpróf eða ræktun fyrir meðferð í tilfellum hálsbólgu telst því heldur 

lágt hlutfall. Hlutfallið er þó hærra eða um 50% ef einnig er tekið tillit til annarra lækna en 

heimilis- og heilsugæslulækna. 

Hálsbólgu af völdum S. pyogenes á að meðhöndla með fenoxýmetýlpenicillíni í 10 

daga.(22) Fenoxýmetýlpenicillín var það lyf sem var langalgengast í öllum könnunum eða um 

og yfir 90%. Hlutfall þeirra lækna sem ávísa í 10-12 daga var töluvert hærra í könnun 2014 en 

í fyrri könnunum. Því er ljóst að lyfjatilmælum í klínískum leiðbeiningum er vel fylgt eftir í 

tilfellum hálbólgu. 

6.6. Áhrif bakgrunnsbreyta á ávísanavenjur 

Rannsóknir hafa sýnt að ýmsir þættir hafa áhrif á ávísanavenjur lækna, m.a. aðgengi 

að rannsóknum til sýklagreiningar, reynsla læknis og vinnuumhverfi ásamt aðgengi sjúklinga 

að læknisþjónustu.(33, 34) Einnig hafa rannsóknir leitt að því líkum að erfitt sé að hafa áhrif á 

eða breyta ávísanavenjum lækna.(35) Í rannsókninni virtust bakgrunnsbreytur hins vegar ekki 

hafa afgerandi áhrif á ávísanavenjur lækna. Á því voru þó undantekningar. Í eftirfarandi 

undirköflum er rætt um það sem var markverðast í niðurstöðum varðandi áhrif 

bakgrunnsbreyta. 

6.6.1. Áhrif aldurs á ávísanavenjur 

Læknar sem tilheyrðu eldri aldurshópi voru marktækt líklegri en læknar sem tilheyrðu 

yngri aldurshópi til þess að ávísa amoxicillín/klavúlansýru sem fyrstu meðferð við bráðri 

miðeyrnabólgu. Ástæðan fyrir því er óljós. Mögulega eru yngri læknar samviskusamari en 

eldri læknar og líklegri til þess að gefa sér tíma í að skrifa undanþágulyfseðil fyrir 

amoxicillín. Vera kann að eldri læknar treysti meira á reynslu sína í starfi og séu því 

óhræddari við að ávísa öðru lyfi en ráðlagt er. Allt eru þetta þó vangaveltur. Ekki hafði aldur 

lækna áhrif á ávísanavenjur að öðru leyti. 

6.6.2. Áhrif starfssvæðis á ávísanavenjur 

Læknar sem starfa á landsbyggðinni voru marktækt líklegri til þess að taka alltaf 

ræktunarsýni eða hraðgreiningarpróf (antigenpróf) fyrir meðferð í tilfellum hálsbólgu. Ekki er 
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ljóst hver ástæða þess er. Mögulega er almennt meira vinnuálag á læknum sem starfa á Stór-

Reykjavíkursvæðinu  sem gæti leitt til þess að þeir gefi sér síður tíma til þess að taka 

ræktunarsýni eða hraðgreiningarpróf (antigenpróf). Þrýstingur frá foreldrum og sjúklingum á 

að fá ávísað sýklalyfi getur haft áhrif á ávísanavenjur lækna en hann er líklegri til þess að vera 

meiri í minni byggðum á landsbyggðinni þar sem tengsl læknis við sjúklinga eru oft náin. Sá 

þrýstingur gæti mögulega leitt til þess að læknar á landsbyggðinni grípi frekar til þess að taka 

hraðgreiningarpróf (antigenpróf) en læknar á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Ef hraðgreiningarpróf 

reynist neikvætt er auðveldara fyrir lækni að neita sjúklingi (eða foreldrum sjúklings) um 

sýklalyfjameðferð en ef greining byggist einungis á klínísku mati. Ekki hafði starfssvæði áhrif 

á ávísanavenjur að öðru leyti. 

6.6.3. Áhrif menntunarlands á ávísanavenjur 

Læknar menntaðir frá N-Ameríku voru líklegri en læknar sem ekki höfðu farið í 

framhaldsnám erlendis og læknar menntaðir frá Svíþjóð til þess að ávísa sýklalyfjum oftar en 

10x á viku að jafnaði. P-gildin voru þó rétt um og undir 0,05 og því takmarkaðar ályktanir 

hægt að draga. Læknar menntaðir frá Danmörku eða Noregi voru ólíklegri en læknar 

menntaðir frá Svíþjóð til þess að setja barn með bráða miðeyrnabólgu alltaf á sýklalyf. Hins 

vegar voru þeir líklegri en læknar menntaðir frá Svíþjóð og N-Ameríku til þess að ávísa 

amoxicillín/klavúlansýru sem fyrstu meðferð við miðeyrnabólgu. Erfitt er að segja til um 

hvers vegna þessi munur er til staðar en mögulega spilar mismunandi menntun og reynsla 

hlutverk.  

6.6.4. Áhrif starfssviðs/sérgreinar á ávísanavenjur 

Sérfræðingar í heimilislækningum voru marktækt ólíklegri en heimilislæknar án 

sérfræðiviðurkenningar, sérfræðingar í skurðlækningum og sérfræðingar í lyflækningum til 

þess að ávísa amoxicillín/klavúlansýru sem fyrstu meðferð við miðeyrnabólgu. Þeir voru 

einnig ólíklegri en aðrir læknar (fyrir utan sérfræðinga í lyflækningum) til þess að taka alltaf 

ræktunarsýni eða hraðgreiningarpróf (antigenpróf) fyrir meðferð í tilfellum hálsbólgu. Eins og 

áður hefur komið fram eru heimilis- og heilsugæslulæknar almennt mikið að fást við þau 

sjúkratilfelli sem rannsóknin tók til og ávísa hlutfallslega mest allra lækna af sýklalyfjum. Því 

kemur ekki á óvart að ávísanavenjur þeirra séu að einhverju leyti ólíkar annarra lækna. 

6.7. Framhald rannsóknar 

Áhugavert væri að rannsaka betur áhrif bakgrunnsbreyta á ávísanavenjur. Sérstaklega 

væri spennandi að kanna áhrif  þrýstings frá foreldrum og sjúklingum á að fá ávísað sýklalyfi. 

Auk þess væri spennandi að  kanna betur mun milli starfssviða/sérgreina en mikilvægt er að 
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þverfagleg samstaða sé um að gæta hófsemi við sýklalyfjagjafir og fylgja klínískum 

leiðbeiningum. Einnig væri spennandi að kanna betur áhrif starfssvæðis á ávísanavenjur með 

tilliti til vinnuálags og sjúklingafjölda.  

Mikilvægt er að fylgst verði áfram með ávísanavenjum lækna á sýklalyf og hvernig þær 

þróast milli ára. Þá þekkingu er hægt að setja í samhengi við þróun sýklalyfjaónæmis hér á 

landi og er nauðsynleg þegar kemur að mótun íhlutandi aðgerða á komandi árum. 

6.8. Helstu styrkleikar rannsóknar 

Einn helsti styrkleiki rannsóknarinnar er að hún tekur yfir stórt tímabil og gefur 

tækifæri til þess að meta hvernig ávísanavenjur lækna á sýklalyf hafa þróast sl. tvo áratugi. 

Klínískar leiðbeiningar um greiningu og meðferð þeirra sjúkratilfella sem rannsóknin tók til 

voru birtar á árunum 2007-2009, á milli fyrri kannana og könnunar 2014. Það gaf kost á því 

að meta áhrif þeirra og eftirfylgni. Það sem styrkir niðurstöður rannsóknarinnar er að 

svarhlutföll voru mjög há í könnunum 1991 og 1995 og nokkuð hátt meðal heimilis- og 

heilsugæslulækna í könnun 2014.  

Leitast var við takmarka blöndunaráhrif eins og unnt var með því að leiðrétta fyrir 

bakgrunnsbreytum í fjölþátta aðhvarfslíkaninu. 

6.9. Helstu takmarkanir rannsóknar 

Einn helsti takmarkandi þáttur rannsóknarinnar var að fyrri kannanir voru aðeins 

gerðar á heimilis- og heilsugæslulæknum en ekki öllum læknum eins og könnun 2014. Allar 

ályktanir miðast því einungis við heimilis- og heilsugæslulækna. Einnig voru kannanirnar að 

litlu leyti ólíkar en t.a.m. var ekki spurt um starfssvið í könnun 1995. Það gerði það að verkum 

að þeir læknar sem svöruðu könnun 1995 voru ekki með í fjölþátta aðhvarfslíkaninu þar sem 

taka þurfti starfssvið/sérgrein inn sem skýribreytu. 

Annar takmarkandi þáttur var að allir læknar fengu sama tengil inn á könnunina 2014 

sendan með tölvupósti. Slíkt fyrirkomulag býður upp á þann möguleika að sami læknir getur 

tekið könnunina oftar en einu sinni hafi hann áhuga á. 
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7. Ályktanir 

Ljóst er að talsverðar breytingar hafa orðið á ávísanavenjum lækna á sýklalyf síðustu 

tvo áratugi. Þær breytingar samræmast að miklu leyti klínískum leiðbeiningum landlæknis um 

greiningu og meðferð þvagfærasýkinga, bráðrar miðeyrnabólgu og hálsbólgu. Aukin 

aðhaldssemi er nú í sýklalyfjagjöf auk þess sem val og lengd meðferðar hefur að miklu leyti 

breyst í samræmi við það sem ráðlagt er.  

Bakgrunnsþættir  hafa ekki afgerandi áhrif á ávísanavenjur lækna á sýklalyf. Læknar 

menntaðir frá N-Ameríku eru þó líklegri en læknar sem ekki hafa farið í framhaldsnám 

erlendis og læknar menntaðir frá Svíþjóð til þess að ávísa sýklalyfjum oftar en 10x að jafnaði 

á viku. Eldri læknar eru auk þess líklegri en yngri læknar til þess að ávísa 

amoxicillín/klavúlansýru í stað amoxicillíns í tilfellum miðeyrnabólgu. Þar að auki eru læknar 

sem starfa á landsbyggðinni líklegri en læknar sem starfa á Stór-Reykjavíkursvæðinu til þess 

að taka alltaf ræktunarsýni eða hraðgreiningarpróf (antigenpróf) í tilfellum hálsbólgu. 

Þrátt fyrir þær breytingar sem hafa átt sér stað á ávísanavenjum lækna á sýklalyf sl. tvo 

áratugi er enn úrbóta þörf. T.a.m. ávísar nú hærra hlutfall lækna amoxicillín/klavúlansýru við 

hálsbólgu í stað amoxicillíns auk þess sem heldur lágt hlutfall tekur alltaf ræktunarsýni eða 

hraðgreiningarpróf (antigenpróf) fyrir meðferð í tilfellum hálsbólgu. Því er mikilvægt að 

heilbrigðisyfirvöld beiti sér áfram fyrir bættri notkun sýklalyfja með það að markmiði að 

draga úr þróun sýklalyfjaónæmis hér á landi. Einnig er brýnt að fylgst sé áfram með 

ávísanavenjum lækna en nauðsynlegt er að þekking á þeim sé lögð til grundvallar við mótun 

íhlutandi aðgerða á komandi árum. 
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9. Viðaukar 

9.1. Sjúkratilfelli I-III – svörun við öðrum undirspurningum ásamt 

heildarsvörun við spurningu um sýklalyfjaval (sjúkratilfelli I) 

 

 

Tafla 12. Svörun við sjúkratilfelli I og samanburður milli ára 

Einföld þvagfærasýking hjá konu 

Undirspurningar    

(Fjöldi svara (%)) 

 1991 

(n=145) 

1995  

(n=163) 

2014  

(n=339) 
†2014 

(n=86) 

Heild  

(n=647) 

Kona sett á sýklalyf strax:       

 Alltaf 30 (21) 26 (16) 60 (18) 16 (19) 116 (18) 

 Oftast 52 (36) 77 (47) 152 (45) 43 (50) 281 (43) 

 Stundum 45 (31) 51 (31) 93 (27) 22 (26) 189 (29) 

 Aldrei 5 (3) 3 (2) 14 (4) 3 (3) 22 (3) 

 Auður 13 (9) 6 (4) 20 (6) 2 (2) 39 (6) 

‡Fyrsta val á sýklalyfi:       

 Amoxicillín 4 (3) 6 (4) 9 (3)  0 (0) 19 (3) 

 Ciprofloxacín 0 (0) 0 (0) 11 (3) 0 (0) 11 (2) 

 Co-trimoxazole 63 (43) 74 (45) 44 (13) 7 (8) 181 (28) 

 Nítrófúrantóín 5 (3) 6 (4) 49 (14) 15 (17) 60 (9) 

 Pivmecillínam 39 (27) 18 (11) 126 (37) 33 (38) 183 (28) 

 Trímetóprím 25 (17) 51 (31) 70 (21) 26 (30) 146 (28) 

Þvag sent í ræktun eftir meðferð:       

 Alltaf 27 (19) 11 (7) 5 (1) 2 (2) 43 (7) 

 Oftast 50 (34) 52 (32) 11 (3) 2 (2) 113 (17) 

 Stundum 61 (42) 83 (51) 187 (55) 54 (63) 331 (51) 

 Aldrei 7 (5) 16 (10) 133 (39) 28 (33) 156 (24) 

 Auður 0 (0) 1 (1) 3 (1) 0 (0) 4 (1) 

†Úrtak með svörum frá heimilis- og heilsugæslulæknum úr könnun 2014. 

‡ Ekki eru framsett þau sýklalyf sem komu sjaldnar en tíu sinnum fyrir. 
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Tafla 13. Svörun við sjúkratilfelli II og samanburður milli ára 

Bráð miðeyrnabólga hjá ungbarni 

Undirspurningar    

(Fjöldi svara (%)) 

 1991 

(n=145) 

1995  

(n=163) 

2014  

(n=339) 

†2014  

(n=86) 

Heild  

(n=647) 

Ræktunarsýni tekið:       

 Alltaf 3 (2) 2 (1) 22 (6) 1 (1) 27 (4) 

  Oftast 6 (4) 4 (2) 25 (7) 2 (2) 35 (5) 

 Stundum 41 (28) 52 (32) 87 (26) 21 (24) 180 (28) 

 Aldrei 94 (65) 102 (63) 169 (50) 56 (65) 365 (56) 

 Auður 1 (1) 3 (2) 36 (11) 6 (7) 40 (6) 

Tegund ræktunarsýnis:       

 a) Hálsstrok 8 (6) 5 (3) 5 (1) 1 (1) 18 (3)  

  b) Nefkoksstrok 19 (13) 24 (15) 14 (4) 2 (2) 57 (9) 

 c) Sýni úr hlust 12 (8) 16 (10) 58 (17) 12 (14) 86 (13) 

 a) og b) 2 (1) 1 (1) 3 (1) 1 (1) 6 (1) 

 a) og c) 0 (0) 2 (1) 13 (4) 2 (2) 15 (2) 

 b) og c)  0 (0) 0 (0) 36 (11) 9 (10)          36 (6)      

 a), b) og c) 0 (0) 0 (0) 14 (4) 0 (0) 14 (2) 

 Auður 104 (72) 115 (71) 196 (58) 59 (69) 415 (64) 

Beðið um barn í eftirskoðun:       

 Alltaf 102 (70) 106 (65) 107 (32) 21 (24) 315 (49) 

 Oftast 39 (27) 45 (28) 117 (35) 40 (47)  201 (31) 

 Stundum 2 (1) 10 (6) 78 (23) 22 (26) 90 (14) 

 Aldrei 0 (0) 0 (0) 18 (5) 3 (3) 18 (3) 

 Auður 2 (1) 2 (1) 19 (6) 0 (0) 23 (4) 

†Úrtak með svörum frá heimilis- og heilsugæslulæknum úr könnun 2014. 

 

 

 

 

Tafla 14. Svörun við sjúkratilfelli III og samanburður milli ára 

Hálsbólga 

‡Undirspurningar    

(Fjöldi svara (%)) 

 1991 

(n=145) 

1995  

(n=163) 

2014  

(n=339) 

†2014 

(n=86) 

Heild  

(n=647) 

 

Barn sett á sýklalyf strax:        

 Já  116 (80) 123 (75) 90 (55) 15 (17) 329 (51)  

 ‡Já (fer eftir ræktunarniðurst.)   227 (67) 71 (83) 227 (35)  

 Nei 15 (10) 15 (9) 6 (2) 0 (0) 36 (6)  

 Auður 14 (10) 25 (15) 16 (5) 0 (0) 55 (9)  

†Úrtak með svörum frá heimilis- og heilsugæslulæknum úr könnun 2014. 

‡Svarmöguleiki var aðeins tiltækur í könnun 2014. 

 



  

48 

9.2. Spurningalisti 1991 
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9.3. Spurningalisti 1995 
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9.4. Spurningalisti 2014 

Afstaða lækna til ávísana sýklalyfja 

Verið er að kanna ávísanavenjur íslenskra lækna á sýklalyf. Allir starfandi læknar á Íslandi 

fá þennan spurningalista. Svörin eru án allra auðkenna og því er ómögulegt að vita hvaða 

læknir svarar. Það eru 23 spurningar í þessari könnun. 

Sjúkratilfelli I 

1. Til þín kemur kona um þrítugt (alltaf verið hraust, ekkert lyfjaofnæmi) sem kvartar um mikinn 

sviða og óþægindi við þvaglát, en er að öðru leyti hress og hitalaus. Þú telur að um 

þvagfærasýkingu (cystitis) sé að ræða. Hvers konar aðgerða grípur þú til við þessar aðstæður? 

 

Vinsamlegast veldu viðeigandi svar fyrir hvert atriði: 

  Alltaf Oftast Stundum Aldrei 

Þú sendir þvag í 

ræktun (eða Uricult)?     

Þú gefur konunni 

sýklalyf strax?     

 

2. Ef þú gefur konunni sýklalyf áður en ræktunarniðurstöður eru kunnar þá, hvaða sýklalyf? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Amoxicillin 

 Amoxicillin/clavulanate 

 Azithromycin 

 Benzylpenicillin 

 Cefalexin 

 Ceftriaxone 

 Cefuroxime 

 Ciprofloxacin 

 Clarithromycin 

 Clindamycin 

 Cloxacillinum 

 Dicloxacillin 

 Doxycycline 

 Erythromycin 

 Flucloxacillin 

 Methenamine 

 Nitrofurantoin 

 Phenoxymethylpenicillin 

 Pivmecillinam 

 Roxithromycin 

 Co-trimoxazole 

 Trimethoprim 

 Annað sýklalyf 

 

3. Þá hvaða sýklalyf? 

Vinsamlegast skrifaðu svar þitt hér: 

 

4. Hve lengi gefur þú sýklalyfið 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 1 skammt 

 1-3 daga 

 4-8 daga 

 9-14 daga 

 >14 daga 
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5. Sendir þú þvag í ræktun að meðferð lokinni? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Alltaf 

 Oftast 

 Stundum 

 Aldrei 

Sjúkratilfelli II 

6. Til þín kemur kona með 11 mánaða barn. Barnið er með 38,5°C hita og þú greinir hjá því bráða 

eyrnabólgu (purulent otitis media). Barnið hefur þroskast eðlilega og hefur ekki áður fengið 

eyrnabólgu. Það hefur engin ofnæmi. Hvers konar meðferð fær barnið? 

Vinsamlegast veldu viðeigandi svar fyrir hvert atriði: 

  Alltaf Oftast Stundum Aldrei 

Þú tekur sýni 

til ræktunar?     

Þú setur 

barnið á sýklalyf?     

 

7. Hvaða sýni? 

Vinsamlegast veldu allt sem við á: 

 Nefkoksstrok 

 Hálsstrok 

 Sýni frá hlust (ef hljóðhimna er sprungin) 

 Annað sýni 

 

8. Þá hvaða sýni? 

Vinsamlegast skrifaðu svar þitt hér: 

 

9. Hvaða sýklalyf velur þú sem fyrsta lyf? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Amoxicillin 

 Amoxicillin/clavulanate 

 Azithromycin 

 Benzylpenicillin 

 Cefalexin 

 Ceftriaxone 

 Cefuroxime 

 Ciprofloxacin 

 Clarithromycin 

 Clindamycin 

 Cloxacillinum 

 Dicloxacillin 

 Doxycycline 

 Erythromycin 

 Flucloxacillin 

 Methenamine 

 Nitrofurantoin 

 Phenoxymethylpenicillin 

 Pivmecillinam 

 Roxithromycin 

 Co-trimoxazole 

 Trimethoprim 

 Annað sýklalyf 

 

10. Þá hvaða sýklalyf? 

Vinsamlegast skrifaðu svar þitt hér: 
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11. Hve lengi gefur þú sýklalyfið? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 1-3 daga 

 4-8 daga 

 9-14 daga 

 >14 daga 

 

12. Biður þú um að barnið komi í endurskoðun? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Alltaf 

 Oftast 

 Stundum 

 Aldrei 

Sjúkratilfelli III 

13. Til þín kemur 7 ára stúlka með hita. Hún á erfitt með að kyngja og talar lágt. Munnkokið er 

rautt, það er skán yfir tonsillum og við þreifingu á hálsi finnast aumir eitlar. Hvað gerir þú 

venjulega í slíkum tilfellum? 

Vinsamlegast veldu viðeigandi svar fyrir hvert atriði: 

  Alltaf Oftast Stundum Aldrei 

Þú tekur 

hálsstrok í 

ræktun 

(antigenpróf)? 

    

 

14. Setur þú barnið strax á sýklalyf? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Já 

 Nei 

 Já en aðeins ef ræktun og/eða antigenpróf (hraðgreiningarpróf) gefa jákvæða niðurstöðu 

 

15.  Hvaða sýklalyf velur þú sem fyrsta lyf? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Amoxicillin 

 Amoxicillin/clavulanate 

 Azithromycin 

 Benzylpenicillin 

 Cefalexin 

 Ceftriaxone 

 Cefuroxime 

 Ciprofloxacin 

 Clarithromycin 

 Clindamycin 

 Cloxacillinum 

 Dicloxacillin 

 Doxycycline 

 Erythromycin 

 Flucloxacillin 

 Methenamine 

 Nitrofurantoin 

 Phenoxymethylpenicillin 

 Pivmecillinam 

 Roxithromycin 

 Co-trimoxazole 

 Trimethoprim 

 Annað sýklalyf 
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16. Þá hvaða sýklalyf? 

Vinsamlegast skrifaðu svar þitt hér: 

 

  

17. Hve lengi  gefur þú sýklalyfið? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 1-4 daga 

 5-9 daga 

 10-12 daga 

 >12 daga 

Almennt - Bakgrunnur 

18.  Á hvaða árabili útskrifaðist þú frá læknadeild (embættispróf)? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 1960 eða fyrir það ár 

 1961-1970 

 1971-1980 

 1981-1990 

 1991-2000 

 2001-2010 

 2011 eða eftir það ár 

 

19. Starfar þú á Stór-Reykjavíkursvæðinu? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Já 

 Nei 

 

20. Starfar þú sem: 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Sérfræðingur í heimilislækningum 

 Heimilislæknir (án sérfr.viðurk. í heimilislækningum) 

 Sérfræðingur í barnalækningum 

 Sérfræðingur tengdur skurðlækningum 

 Sérfræðingur tengdur lyflækningum 

 Almennur læknir 

 Annað en tilgreint í a, b, c, d, e og f 
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21. Stundaðir þú framhaldsnám í ≥2 ár erlendis? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Já 

 Nei 

 

22. Í hvaða landi? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Svíþjóð 

 N-Ameríku 

 Danmörk/Noregi 

 Bretlandi 

 Annars staðar 

 

23. Hve oft ávísar þú sýklalyfi (að jafnaði) á viku? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Nánast aldrei 

 1-5x 

 6-10x 

 11-20x 

 >20x 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna! 
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9.5. Stutt kynning á rannsókn sem send var með spurningalista 2014 

 

Ágæti læknir! 

 

Hjálagður er tengill inn á stutta könnun um ávísanavenjur lækna á sýklalyf. Könnunin 

samanstendur aðeins af 8 spurningum að meðtöldum einföldum bakgrunnsspurningum, en 

þrjár spurninganna eru í 2-3 liðum. Svörin munu berast rannsakendum án nokkurra 

persónulegra auðkenna og einstök svör er ekki hægt að rekja til ákveðinna lækna. 

 

Könnun þessi er framhald af sambærilegum rannsóknum sem gerðar voru að tilhlutan 

Landlæknisembættisins árin 1991 og 1995. Núverandi könnun er hluti af BS-verkefni Önnu 

Mjallar Matthíasdóttur, læknanema. Markmið þess felst í að auka þekkingu á viðhorfum 

lækna til sýklalyfjanotkunar sem mun nýtast til að bæta árangur í þeim efnum. Verkefnið er 

unnið í samstarfi við sóttvarnalækni. Það er von okkar að þú sjáir þér fært að taka þátt í 

þessari stuttu könnun. 

 

Kærar þakkir, 

 

F.h. rannsóknarhópsins, 

Próf. Karl G. Kristinsson, yfirlæknir Sýklafræðideildar Landspítalans 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Smelltu hér til að svara könnun: 

https://www.kannanir.is/landspitali/index.php?sid=17132&lang=is 
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9.6. Leyfi frá Vísindasiðanefnd 
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9.7. Staðfesting á tilkynningu til persónuverndar 


