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ÁGRIP 

Samband svefntruflana og höfuðverkja. Íslensk hóprannsókn  

 

Inngangur  

Svefnraskanir hafa mikið verið rannsakaðar um allan heim og það sama má segja um 

höfuðverki. Minna er um rannsóknir á því hvort að samband sé á milli þess að vera 

með höfuðverk/i og að vera með truflaðan svefn. Íslendingar nota mjög mikið af 

svefnlyfjum og mun meira en nágrannaþjóðir okkar. Rannsóknir sýna að of stuttur 

svefn tengist ýmis konar heilsufarsvanda. Þekkt er að ýmsir sjúkdómar hafa áhrif á 

gæði eða lengd svefns.  

Markmið 

Aðalmarkmið verkefnisins var að skoða samband svefntruflana og höfuðverkja á 

Íslandi. Auk þess að skoða algengi höfuðverkja og svefnvandamála og svefnlyfja- og 

verkjalyfjanotkun Íslendinga. Annað markmið var að kanna samsetningu úrtaks í 

rannsókn á Svefnklukku Íslendinga og bera saman við tölur frá hagstofu Íslands.  

Aðferðir  

Notast var við svör spurningalista sem 1.219 einstaklingar svöruðu í ársbyrjun 2015 

tengt þverfaglegu rannsókninni á Svefnklukka Íslendinga - áhrif stöðugs misræmis 

staðar- og sólarklukku á heilsufar Íslendinga.  

Niðurstöður og umræður 

Ekki er hægt að segja til um það út frá niðurstöðum þessa verkefnis hvort að samband 

sé á milli höfuðverkja og svefntruflana og þyrfti að skoða það í stærra úrtaki til þess að 

eiga möguleika (hafa tölfræðilegt afl) á að sjá marktækan mun ef hann er til staðar. 

Algengi svefnleysis á Íslandi samkvæmt DSM-IV viðmiðum var 7,2% og það er um 

25% hærra en í rannsóknum frá öðrum löndum sem einnig notuðu DSM-IV 

greiningarviðmið. Aftur á móti var algengi höfuðverkja 42,0% sem er svipað 

niðurstöðum úr öðrum rannsóknum. Hlutfallslega fleiri konur voru með svefnleysi og 

eða höfuðverki samanborið við karlar og er það í samræmi við rannsóknir annarra. 

Samanburður á þátttakendum í rannsókninni á Svefnklukku Íslands og nýlegum tölum 

frá Hagstofu Íslands sýndi að úrtakið er vel yfirfæranlegt.  
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ABSTRACT 

Correlation between sleep disturbances and headaches. An icelandic 

cohort study. 

 

Introduction 

Sleep disorders and headaches have been extensively studied over the world. Less 

research has been done on whether there is a connection between being prone to 

getting headaches and having a disrupted sleep. Icelanders use a lot of sedatives and 

hypnotics and far more than neighbouring countries. Researches show that lack of 

sleep is associated with various health problems. It is known that various diseases 

affect the quality or duration of sleep. 

Objectives 

The aim of this study was to examine the relationship between sleep disturbances and 

headaches in Iceland. Also to examining the prevalence of headaches, sleep problems 

and use of sedatives and hypnotices in Iceland.  

Methods 

Answers from a detailed questionnaire which 1,219 people responded to (January-

March) in 2015 where used for evaluation and analysis. The questionnaire was from 

an interdisciplinary study on sleep habits and circadian rhythms of the Icelandic nation  

Results and discussion 

A larger sample of participants is needed to conclude whether there is a correlation 

between sleep disturbances and headaches among the Icelandic population. The 

prevalence of insomnia in  Iceland was 7.2% according to DSM-IV criteria, which is 

about 25% higher than prevalence in studies from other countries which also used the 

DSM-IV diagnostic criteria. The prevalence of headache was 42,0% which is similar 

to findings from other studies. Proportionally more women than men are dealing with 

insomnia and that is consistent with other research.  
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LISTI YFIR SKAMMSTAFANIR 

 

ASA Asetýlsalisýlsýra (e. asetylsalisylic acid) 

ATC Lyf eru flokkuð eftir því á hvaða líffærakerfi þau hafa 

áhrif (e. Anatomical therapeutic chemical class) 

DDD Skilgreindur dagskammtur (e. defined daily dose) 

DIS Erfiðleikar með að sofna (e. Difficulty initiating sleep)  

DMS Erfiðleikar með að viðhalda svefni (e. Difficulty 

maintaining sleep) 

DNH Heilakjarni aftarlega fyrir miðju í undirstúku (e. 

Dorsomedial nucleus of hypothalamus)   

EEG    Heilarafrit (e. Electroencephalography) 

EFNS Evrópusamtök taugalæknafélaga (e. European federation 

of neuroligical societies) 

EMA Einstaklingur vaknar allt of snemma (e. Early morning 

awakenings) 

ESS Dagsyfjuskali Epworth (e. Epworth sleepiness scale, 

ESS) 

FDA Matvæla- og lyfjaeftirlitið (e. Food and Drug 

Administration) 

HUNT 1-3 Víðtæk norræn rannsókn á heilbrigði og heilsu (n. Helse 

undersøkelsen i Nord-Trøndelag) 

ICHD Alþjóðleg flokkun á höfuðverkjum (e. International 

Classification of Headache Disorders)  

IHS  Alþjóðleg samtök um höfuðverki (e. International 

Headache Society) 

KSQ Spurningalisti um svefn frá Karólínska 

Háskólasjúkrahúsinu e. (Karolinska Sleep 

Questionnaire)  



ix 

NREM-sleep Hvíldarsvefn (e. Non-rapid eye movement) 

NSAIDs Bólgueyðandi verkjalyf sem ekki eru sterar (e. Non-

steroidal anti-inflammatory drugs) 

MT1-MT3 Melatónínviðtakar 1-3  

REM-sleep   Draumsvefn (e. Rapid eye movement) 

SCN Heilakjarni í undirstúku tengdur dægursveiflum (e. 

Suprachiasmatic nucleus) 

WHO Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (e. World Health 

Organization) 
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1 INNGANGUR 

1.1 Svefn  

Svefn er ekki fullskilinn þrátt fyrir miklar rannsóknir og þá staðreynd að maðurinn sofi 

um þriðjung ævi sinnar. Öll spendýr og margar aðrar dýrategundir sofa. Hlé verður á 

meðvitaðri líkamsstarfsemi á meðan sofið er, dýr hvorki nærast né fjölga sér og 

viðbrögð við áreiti skerðast og verða þar af leiðandi öðrum dýrum auðveld bráð á 

meðan á svefni stendur. Fyrir dýr í lífsbaráttu er ljóst að þetta hlýtur að teljast sem 

veikleikamerki. Hver svo sem nákvæmur tilgangur svefns er, er ljóst að hann hefur 

þróunarlegra meira vægi heldur en framangreind atriði fyrst að svona margar 

dýrategundir þurfa ennþá sinn svefn (Krueger, 2010).  

Hjá manneskjum eru aðalsvefnþættirnir tveir (e. sleep state). Annars vegar 

hvíldarsvefn (e. NREM-sleep) og hins vegar draumsvefn (e. REM-sleep). 

Lífeðlisfræðileg einkenni hvors þáttar fyrir sig eru mismunandi og er þeim stýrt frá 

mismundandi stöðum í taugakerfinu. Hvíldarsvefni er hægt að skipta niður í nokkur 

stig. Í meðalsvefni fer einstaklingur í gegnum fjóra til sex endurtekna hringi af hvíldar- 

og draumsvefni til skiptis þar sem hver hringur tekur um 90-110 mínútur (Carskadon 

& Rechtschaffen, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1.1 Svefnstig ungrar manneskju yfir eina nótt (Carskadon & Rechtschaffen, 2005). 
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Á mynd 1.1 má sjá svefnstig ungrar manneskju yfir nótt. Fyrst er einstaklingurinn 

vakandi en fer síðan í gegnum stig 1–4 í hvíldarsvefni, flakkar aðeins á milli stiga 2–4 

en klárar síðan fyrsta hringinn og fer yfir í draumsvefn. Þá byrjar næsta hringrás. 

Í djúpsvefni minnka viðbrögð við áreiti (Fung et al., 2011). Virkni sympatíska 

taugakerfisins minnkar sem veldur hægari hjartslætti og lægri blóðþrýsting. Djúpsvefn  

er endurnærandi og skortur á honum er tengt aukinni áhættu á hjarta- og 

æðasjúkdómum (Carskadon & Dement, 2005; Fung et al., 2011; NHLBI (National 

Heart, 2003; Somers, Dyken, Mark, & Abboud, 1993).  

Hægt er að fylgjast með því sem er að gerast í heilanum í svefni á heilarafriti 

(e. Electroencephalography, EEG,) (Grace, Hughes, & Horner, 2013).  

Ekki er að fullu vitað af hverju þessi skipti á milli svefnþátta (REM og NREM) 

og svefnstiga eiga sér stað en ýmsar svefnraskanir eru tengdar truflunum á þessum 

skiptingum eða hringrás (Carskadon & Rechtschaffen, 2005; Zepelin, Siegel, & 

Tobler, 2005). 

1.1.1 Faraldsfræði svefnraskana (e. sleep disorders) 

Svefnraskanir hafa mikið verið rannsakaðar. Flestir kannast við að hafa einhvern 

tímann misst úr svefni einstöku sinnum en sofa almennt vel. En hversu algengt er það 

þegar truflaður svefn er orðinn regla frekar en undantekning, dag eftir dag eða 

vikulega yfir lengri tíma? Og hverjir eru í áhættu á að þróa með sér slíkt ástand? Þess 

konar rannsóknarspurningum er reynt að svara í faraldsfræðilegum rannsóknum. 

Skilgreinin á t.d. svefnleysi (e. insomnia) hefur breyst mikið frá því að skilgreiningin á 

því var einfaldlega „ófullnægjandi svefn“ fyrir nokkrum áratugum síðan, yfir í það að 

merkja að einstaklingur sé illa endurnærður eftir svefn næstum daglega.  

Flestar faraldsfræðirannsóknir á svefnleysi innihalda þrjár gerðir af 

svefnleysiseinkennum: erfiðleikar með að sofna (e. difficulty initiating sleep, DIS), 

erfiðleikar með að viðhalda svefni (e. difficulty maintaining sleep, DMS) og þegar 

einstaklingur vaknar allt of snemma og getur ekki sofnað aftur (e. early morning 

awakenings, EMA). Faraldsfræðirannsóknir á svefntruflunum hafa verið gerðar á 

mismunandi þjóðfélagshópum á mismunandi stöðum, t.d. á spítölum eða hjá 

almenningi og það getur skipt miklu máli hvaða hópa er verið að skoða (Ohayon, 

2002).  
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 Orsakir svefnskorts eru margar en má skipta gróflega í tvo flokka sem skarast. 

Annars vegar lífsstílstengdan/vinnutengdan svefnskort og hins vegar svefnskortr vegna 

svefnraskana (Carskadon & Dement, 2005). Aðaleinkenni svefnskorts er mikil þreyta 

á daginn en önnur einkenni eru t.d. lækkað geðslag, lakara minni og einbeiting (Goel, 

Rao, Durmer, & Dinges, 2009). Svefnþörf getur verið einstaklingsbundin. 

Langvarandi svefnskortur hefur alvarlegar afleiðingar á heilsufar, frammistöðu í 

leik og starfi og öryggi (Kapur et al., 2002; Liu & Tanaka, 2002; Ohayon, 2002; 

Strine & Chapman, 2005).  

Þrátt fyrir að til séu yfir 90 mismunandi svefnraskanir samkvæmt Alþjóðlegri 

flokkun svefnraskana þá innihalda flestar af þeim einhver af eftirfarandi einkennum: 

mikla dagþreytu, erfiðleika við að sofna eða viðhalda svefni og óeðlilegar hreyfingar 

eða hegðun í svefni  (AASM, 2005).  

 Mat á svefnleysiseinkennum getur verið misjafnt. Mikilvægt er að hafa samræmi 

í greiningum og flokkun til þess að hægt sé að rannsaka faraldsfræði svefnleysis með 

góðu móti. Ohayon og félagar voru með sérstakt greiningarferli þegar þau tóku saman 

niðurstöður úr mörgum faraldsfræðirannsóknum á svefnleysi í yfirlitsgrein. Aðferð 

Ohayon og félaga við samantekt á rannsóknunum fól í sér að nota þá skilgreiningu á 

svefnleysi sem gefin er í viðkomandi rannsókn, en flokka saman eftirtaldar 

skilgreiningar þegar algengi er fundið:  

1. Erfiðleika með að sofna (DIS), erfiðleika með að viðhalda svefni (DMS) og 

árvökur (EMA) eða óendurnærandi svefni, burtséð frá lengd hans eða afleiðingum 

svefnleysisins. 

2. Svefnleysiseinkenni eru metin eftir því hvaða áhrif þau hafa á dagleg störf. 

Dagsyfju má t.d. meta með dagsyfjuskala Epworth (e. Epworth sleepiness scale, ESS). 

3. Svefnleysiseinkenni metin út frá því hvernig einstaklingar meta gæði og lengd 

eigin svefns. 

4. Svefnleysigreiningar þar sem skilgreiningar úr sjúkdómsgreiningarritum eins 

og DSM III-R, DSM-IV og ICDS eru notaðar.  Þær greiningar eru staðlaðar og geta 

innihaldið einhver af ofangreindum atriðum samanlögðum eða yfir mismunandi tímabil. 

Með því að hafa á hreinu um hvers konar svefnleysiseinkenni var að ræða hverju 

sinni var hægt að bera saman faraldsfræðilegar rannsóknir á svefnleysi og meta algengi 

svefnleysis (Ohayon, 2002).  

 

 



4 

1.1.2 Dagsyfjuskali Epworth  (e. Epworth sleepiness scale, ESS) 

Dagsyfjuskali Epworth er spurningalisti þar sem þátttakendur svara með því að leggja 

mat á það hversu líklegir þeir telja sig vera til að dotta í átta mismunandi aðstæðum í 

daglegu lífi. Líkur á því að dotta eru gefnar á skalanum 0–3: 0 = myndi aldrei 

dotta/sofna, 1 = litlar líkur á að ég myndi dotta/sofna, 2 = talsverðar líkur á að ég 

myndi dotta/sofna, 3 = miklar líkur á að ég myndi dotta/sofna. 

Heildarskor ESS er summa átta atriðanna og getur verið á bilinu 0 til 24. Því 

hærra sem skorið er því meiri er áætluð dagsyfja viðkomandi: 0-10 er eðlilegt gildi eða 

lítil hætta á dagsyfju; heildarskor 11–24 er flokkað sem of mikil dagsyfja eða mikil 

hætta á dagsyfju (Johns, 1994). 

1.1.3 Dægursveiflur (e. circadian rhythms) 

Lífverur upplifa daglegar breytingar á líkamsstarfsemi sinni og lífsmynstri sem kallast 

dægursveiflur. Í mönnum ná þessar sveiflur yfir nokkra þætti lífs þeirra: almennar 

sveiflur eins og svefn og vöku, hegðunarmynstur eins og að borða og ganga, 

líffræðilegar sveiflur í líkamshita, hjartslátt, vöðvastyrk o.fl. og sveiflur í seytingu 

hormóna eins og kortisól og vaxtarhormóna úr innkirtlum (sjá mynd 1.3) (Boivin & 

Boudreau, 2014; Gillette, 2005; Robinson & Reddy, 2014). 

Líffræði dægursveifla (e. chronobiology) fjallar um dægursveiflur lífvera. Í 

dýrum er lífffræðilegu klukkunni stýrt samhæft frá litlum heilakjarna í undirstúku, 

SCN (e. suprachiasmatic nucleus) sem er staðsettur fyrir ofan stjóntaugavíxl (Colman, 

2006; Saper, Lu, Chou, & Gooley, 2005).   
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Mynd 1.2. Sveiflur í líkamshita, kortisólseytingu og melatónínseytingu eftir tíma dags. Seyting á 

melatóníni nær hámarki um nótt, en kortisól undir morgun. Líkamshitastig fellur á nóttinni 

(Boivin & Boudreau, 2014) 

1.1.3.1 Dægursveiflutengdar svefnraskanir 

Í Alþjóðlegri flokkun svefnraskana frá árinu 2005 eru níu mismunandi 

dægursveiflutengdar svefnraskanir skráðar (AASM, 2005). Þar kemur m.a. fram að 

truflun á líffræðilegum dægursveiflum tengjast almennt verri frammistöðu og 

ákveðnum líffræðilegum og andlegum veikindum.   

Svefnraskanir tengdar dægursveiflum stafa gjarnan af stöðugum breytingum, 

truflunum eða misræmi á líkamsklukkunni miðað við umhverfisaðstæður og birtustig 

eins og gerist t.d. við vaktavinnu eða löng ferðalög þegar ferðast er yfir nokkur 

tímabelti (Postolache & Raheja, 2016).  

Vaktavinnutengd dægursveiflusvefnröskun einkennist af svefnleysi og mikilli 

þreytu vegna þess vinnutíma sem unninn er t.d. vegna næturvakta, morgunvakta og 

stöðugra breytinga á vaktatímum. Heildarsvefn minnkar oftast um 1–4 klst. og gæði 

svefnsins minnkar en lagast þegar dægursveiflurnar komast aftur í takt við nótt og dag 

(Terman et al., 1995 ).  
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Ferðaþreyta (e. jetlag) er dægursveiflutengd svefnröskun sem kemur fram 

þegar munur verður á lífklukkunni og staðarklukkunni á brottfarar- og komustað 

vegna tímamismunar í tímabeltum. Einstaklingar sem þjást af ferðaþreytu geta 

upplifað truflaðan svefn, minnkaða árvekni, almennan slappleika, önnur líkamleg 

einkenni, t.d. í meltingarfærum og minnkaða færni næstu daga. Alvarleiki og lengd 

einkenna eru yfirleitt í sambandi við fjölda tímabelta sem flogið er yfir og stefnu 

ferðalagsins. Yfirleitt eru einkennin verri þegar flogið er austur miðað við það að 

fljúga vestur (Terman et al., 1995 ). 

Aðferðir til þess að leiðrétta dægursveifluraskanir eru t.d. ljósameðferð, 

vökumeðferðir (e. wake therapy), breyting á svefn- og vökutímum (e. chronotherapy), 

myrkrameðferð (e. dark therapy) eða gefa melatónín eða samsvarandi agónista. Með 

bættu samræmi á milli líffræðilegra dægursveifla, birtustigs og samfélagslegra venja er 

hægt að bæta ástandið til muna (AASM, 2005).  

 

1.1.4 Svefnlyf skráð á Íslandi 

Svefnlyf eru eins og önnur lyf á Íslandi flokkuð eftir ATC-flokkunarkerfinu. ATC-

flokkunarkerfið byggist í grófum dráttum á því á hvaða líffæri eða líffærakerfi 

viðkomandi lyf virkar. T.d. virka lyf af flokki N á taugakerfið (e. Nervous system). 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, WHO (e. World Health Organization) heldur utan 

um ATC-flokkunarkerfið.  

Mesta notkun svefnlyfja á Íslandi er í undirflokknum benzódíazepínskyld lyf 

(N05CF) en þar eru lyf eins og zópíklón og zolpidem og tilheyrandi skráð sérlyf. 

Ábendingar fyrir zópíklón samkvæmt sérlyfjaskrá eru við skammtíma svefnleysi og á 

meðferð samkvæmt henni ekki að vara lengur en í 2–4 vikur. Áhrifin tengjast örvandi 

verkun á viðtaka í GABAA sem breyta opnun klóríðjónagangna. Verkun hefst eftir um 

það bil 30 mínútur og styttir tíma að svefni, lengir svefntíma og fækkar þeim skiptum 

sem vaknað er að næturlagi (Lyfjastofnun, 2015). 

Ábendingar fyrir zolpidem eru samkvæmt sérlyfjaskrá tímabundið svefnleysi 

hjá fullorðnum og sem stuðningsmeðferð við skammtíma- eða langvarandi svefnleysi 

hjá fullorðnum og ætti meðferð ekki að standa lengur en í 4 vikur. Ef mögulegt er 

skuli greina ástæðu svefnleysis og meðhöndla undirliggjandi þætti áður en svefnlyfið 
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er gefið. Ef það lagast ekki eftir 7–14 daga gæti það bent til annarra undirliggjandi 

kvilla og væri þá mælt með því að kanna það (Lyfjstofnun, 2015). 

 Zolpidem binst sértækt omega-1 viðtaka í GABAA viðtökum sem innihalda 

alpha-1 undireiningar. Breyting á klóríðjónagöngum í gegnum þennan viðtaka leiðir til 

sérvirkra róandi áhrifa sem sjást við gjöf zolpidem. Í klínískri rannsókn stytti 10 mg af 

zolpidem tímann sem það tók að sofna um 30 mínútur miðað við lyfleysu. Minni 

skammturinn, 5 mg, gæti gagnast einhverjum sjúklingum en sá skammtur stytti tímann 

sem það tók að sofna um 15 mínútur í klínískri rannsókn samkvæmt sérlyfjaskrá 

(Lyfjastofnun, 2015).  

 

1.1.4.1 Svefnlyfjanotkun á Íslandi og í nágrannalöndum 

 

Notkun Íslendinga á svefn- og slævandi lyfjum (e. hypnotics and sedatives) úr ATC-

flokkum N05C og N05CF  er umtalsvert meiri en á hinum Norðurlöndunum (sjá töflu 

1.2). Í þeim flokki (N05CF) er einnig mesti munurinn á notkun miðað við hin 

Norðurlöndin þar sem notkunin er meira en helmingi meiri en hjá þeirri nágrannaþjóð 

sem er næst í röðinni. Svefnlyfjanotkun hefur verið mest á Íslandi í nokkur ár eins og 

sést í töflu 1.2 að ofan og mynd 1.2: 

 

Tafla 1.1 Sala svefn- og róandi lyfja (ATC-N05C) DDD/1000 íbúa/ á dag, 2005 - 2013 á Norðurlöndum 

(Marcussen 2014) 
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Frá 2012 til 2014 hefur dregið úr notkun þessara lyfja á Íslandi um 5,2% meðal karla 

og 5,5% á meðal kvenna en fleiri konur nota að jafnaði lyfin. Samkvæmt skýrslu 

Nomesco frá 2014 er notkun Íslendinga líka langmest á Norðurlöndunum þegar kemur 

að flokki þunglyndislyfja (N06A) (Einarsson, Guðmundsson, & Jóhannsson, 2014; 

Marcussen, 2014). 

1.2 Svefnklukka Íslendinga 

Í þessu verkefni er notast við svör við spurningum úr spurningalista rannsókninnar 

„Svefnklukka Íslendinga: áhrif stöðugs misræmis staðar- og sólartíma á svefnhætti og 

heilsufar“ eða Svefnklukka Íslendinga til styttingar sem fékk leyfi Vísindasiðanefndar 

árið 2014. Ítarlegur (net)spurningalisti varðandi svefntruflanir, lyfjanotkun o.fl. var 

sendur til 10.000 landsmanna í janúar árið 2015 í þeirri rannsókn.  

Mynd 1.3 Sala svefn- og slævandi lyfja (ATC-N05C) DDD/1000 íbúa/ á dag, 2005 -2013 á 

Norðurlöndum ( Marcussen 2014). 
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Markmið rannsóknarinnar Svefnklukka Íslendinga var að varpa ljósi á það 

hvort að Íslendingar hafi seinkaða dægursveiflu (e.circadian rhythm), skoða 

dægurgerð (e. chronotype) Íslendinga og skoða áhrif misræmis staðar- og sólartíma á 

svefnhætti og heilsufar.  Klukkan á Íslandi er klukkutíma of fljót miðað við 

sólarklukku og má nefna að allt að 40 mínútna tímamunur er á því hvenær sólin kemur 

upp austast á landinu miðað við vestasta hluta þess og þótti áhugavert að kanna hvort 

það hefði áhrif á svefntruflanir Íslendinga. 

Spurningalistinn var sendur út í janúar 2015 og svo aftur í ágúst-september 

2015 til þess að bera saman áhrif birtustigs á niðurstöður. Birtuskilyrði breytast eins og 

Íslendingar vita mjög mikið á milli árstíða.  

Með því að gera hóprannsókn er hægt að skoða hvernig breytingar eiga sér stað 

hjá stórum hópi fólks í einu þ.e. skoða hópinn í heild sinni og draga ályktanir út frá því  

(Blossfeld, Schneider, & Doll, 2009).  

Þátttakendur á aldursbilinu 18-70 ára voru valdir af handahófi úr Þjóðskrá 

Íslands af öllu landinu. Hlutfallslega fleiri þátttakendur voru valdir frá fámennari 

landshluta eins og Austurlandi miðað við aðra landshluta. Mikilvægt var að ná nógu 

mörgum frá hverjum landshluta vegna eðlis rannsóknarinnar. Teknir voru hlutfallslega 

fleiri á aldrinum 10-30 ára miðað við þá sem eru eldri. Í þessu verkefni var notast við 

gögn úr spurningalistanum frá því í janúar-mars 2015.  

1.3 Höfuðverkir og faraldsfræði þeirra 

1.3.1 Verkir 

Mat á verkjum getur verið misjafnt. Mikilvægt er að hafa samræmi í greiningum og 

flokkun til þess að hægt sé að rannsaka faraldsfræði svefnleysis með góðu móti. Flestir 

kannast við að hafa fengið verk einhvers staðar einstöku sinnum, en vera almennt 

óverkjaðir. Þegar verkirnir koma dag eftir dag yfir langt tímabil er annað uppi á 

teningnum.  

Verkir eru ekki ósvipaðir svefnleysi að því leyti til að þeir eru ósjaldan afleiðing 

annars sjúkdómsástands. Ekki þó alltaf og ekki er alltaf auðvelt að sjá hver orsökin er.  

Verkjum er hægt að lýsa sem óþægilegri tilfinningu í líkamanum af völdum slyss eða 

sjúkdómsástands. Verkir geta verið misjafnir að styrkleika og staðsetningu. Mikilvægt 

er að greina verk og orsök þeirra rétt og þekkja faraldsfræði verkja til þess að hjálpa til 
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við meðferð gegn þeim. Tegund verkja og hversu lengi búist er við að verkirnir vari eru 

upplýsingar sem hjálpa verkjaþjáðum sjúklingum.  

Þegar faraldsfræði verkja hefur verið skoðuð hafa stundum verið teknir með í 

reikninginn bara þeir sjúklingar sem lenda á sjúkrahúsi eða heilsugæslu en það sýnir 

bara hluta af heildarmyndinni. Stór hluti sjúklinga sem eru verkjaþjáðir leita ekki til 

læknis. Sumar rannsóknir hafa einblínt á sjúklinga með sérstakar verkjatengdar 

greiningar eins og bakverki, langvinna vöðvaverki o.s.frv. Erfitt hefur þótt að gera 

faraldsfræðirannsóknir sem ná yfir alla heildina að hluta til vegna skorts á mælitækjum 

(e. measurement instruments) (Elliott, Smith, Penny, Smith, & Chambers, 1999; 

Roizenblatt, Rosa Neto, Tufik, & Roizenblatt, 2012; Von Korff, Wagner, Dworkin, & 

Saunders, 1991).  

1.3.2 Höfuðverkir  

Höfuðverkir eru á meðal algengustu ástæða þess að sjúklingar leita sér læknisaðstoðar. 

Þrátt fyrir algengi spennuhöfuðverkja eru verkirnir oftast vægir og leiða ekki til 

innlagna á sjúkrahús (Hale & Paauw, 2014; Maizels, 1998). 

 Höfuðverkir geta verið fyrsta stigs eða annars stigs. Annars stigs höfuðverkir 

koma vegna undirliggjandi sjúkdómsástands sem getur verið mjög alvarlegt og þarf að 

meðhöndla fljótt. Annars stigs höfuðverkir geta komið t.d. vegna æxlis, kýlis, innvortis 

blæðinga o.fl. Fyrsta stigs höfuðverkir eru hins vegar mun algengari og eru um 90% 

allra höfuðverkja. Spennuhöfuðverkur (e. tension-type headache) og 

mígrenishöfuðverkur eru þeirra algengastir. Höfuðverkir sem koma vegna spenntra 

andlitstauga og eru bundnir við ákveðin svæði höfuðs í einu eru ekki eins algengir 

(Hale & Paauw, 2014). 

Alþjóðleg flokkun á höfuðverkjum (e. International Classification of Headache 

Disorders, ICHD) var fyrst gerð árið 1988 af alþjóðlegum samtökum um höfuðverki, 

IHS (e. International Headache Society). ICHD-1 þar sem nokkuð sértækar og 

greinilegar flokkanir voru gerðar á mismunandi tegundum höfuðverkja. Þessar 

flokkanir rötuðu svo seinna inn í alþjóðlegar flokkanir á sjúkdómum almennt (e. 

International Classification of Diseases, ICD). ICHD-2 kom svo út árið 2004 með 

minniháttar breytingum á algengustu gerðum höfuðverkja og ICHD-3 árið 2013. 
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Höfuðverkir geta komið og farið og náð yfir ákveðin tímabil í lífi fólks. Af 

þessum sökum er faraldsfræði höfuðverkja oft, en ekki alltaf, gefin sem eins árs mat á 

algengi (e. prevalence estimate), þ.e. að viðkomandi hafi fengið höfuðverk síðastliðið 

ár (IHS, 2013) . 

 

1.3.2.1 Svefn og höfuðverkir 

Margt er enn óljóst varðandi raskanir höfuðverkja og svefns og tengsl þeirra og margt er 

sammerkt með röskunum tengdum svefni og höfuðverkjum, bæði líffræðilega og 

andlega. Meðferðir við hvorutveggja geta verið háðar hvor annarri en eru oftast 

meðhöndlaðar í sitt hvoru lagi. Þekkt er að bæting í svefngæðum leiðir til minnkaðra 

höfuðverkja (Paiva, 2011). 

Virkni á ákveðnum svæðum í heilastofni (e. brainstem) og milliheila (e. 

diencephalon) tengjast rofi á svefni og verkjum innvortis. Samband er talið vera á milli 

svefn-vöku hringsins og mismunandi tegunda höfuðverkja vegna virkjunar svæða 

aftarlega í undirstúku (e. posterior hypothalamus) (Brennan & Charles, 2009).  

Klasahöfuðverkir (e. cluster headaches) koma oftast á morgnana og 90 mínútum 

eftir að sofnað er. Það sem tengir klasahöfuðverki og draumsvefn er talið vera seyting á 

melatóníni og kortisóli (Leone et al., 1995).  

Fólk á það til að vakna fyrri hluta nætur ef það hefur svefnhöfuðverki (e. 

hypnic headaches). Þetta getur átt sér stað í marga sólarhringa í mánuði.  Meðhöndlun 

á trufluðum svefni virðist hjálpa til gegn einkennum langvarandi mígrenis, 

spennuhöfuðverkja, klasahöfuðverkja og svefnhöfuðverkja. Svefnleysi og 

óendurnærandi svefn hafa verið nefnd sem áhættuþættir þegar kemur að því að 

spennuhöfuðverkir, mígreni og lyfjatengdir höfuðverkir verði langvarandi. Jafnframt 

er talið að betri svefngæði geti snúið því ferli við (Fuh, Wang, Lu, & Juang, 2005) 

(Calhoun & Ford, 2007).  

Mögulegt samband fyrsta stigs höfuðverkja og drómasýki hefur verið sett fram 

vegna þess að sjúklingar með drómasýki eru með hærri tíðni mígrenis, sérstaklega 

konur og geta sjúklingar fengið drómasýkiseinkenni stuttu á undan mígreniskasti 

(Dahmen et al., 2003). 
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1.3.2.2  Mígreni 

Meira en 37 milljónir Ameríkubúa þjást af mígreni. Þessi æðatengda tegund af 

höfuðverkjum er algengust á aldrinum 15-55 ára og 70-80% mígrenissjúklinga hafa 

fjölskyldusögu um mígreni. Í könnun alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (e.WHO) á 

byrði sjúkdóma árið 2010 var mígreni þriðja algengasta sjúkdómsástandið og sjöunda 

algengasta orsök örorku í heiminum (IHME, 2013 ). 

Innan við helmingur mígrenissjúklinga hafa fengið greiningu hjá 

heilbrigðisstarfsmanni. Mígreni er oft misgreint sem nefholshöfuðverkur eða spennu-

höfuðverkur (IHS, 2013).  

Margir þættir geta kallað fram mígrenisköst, eins og breyting á svefn- og 

matarvenjum, lyf sem hafa áhrif á æðar, dagleg notkun höfuðverkjalyfja, skær ljós, 

sólarljós, álag, flúorljós, sjónvarpsáhorf, ákveðnar fæðutegundir og hávær hljóð. 

Notkun ákveðinna lyfja getur einnig valdið eða aukið mígrenishöfuðverk.  

Mígreni hefur tvær aðalundirgerðir, með og án áru og geta mígrenissjúklingar 

fengið einkenni af báðum gerðum þó ekki á sama tíma. Um það bil fimmtungur af 

mígrenissjúklingum fá áru sem birtist áður en höfuðverkirnir koma. Sjónrænar 

truflanir eins og hlykkjandi línur, punktar eða blikkandi ljós og blindir punktar koma 

20-60 mínútum áður en sjálft mígrenið byrjar og/eða með höfuðverknum. Sumir 

mígrenissjúklingar fá önnur fyrirboðaeinkenni sem geta komið klukkustundum eða 

dögum fyrir mígreniskast með áru. Þetta eru einkenni eins og ofvirkni, óeirð, depurð, 

þrá í ákveðna fæðu, þreyta, hálsstífleiki og verkir (IHS, 2013). 

Sumt fólk fær dofa í hendina eða andlit og á erfitt með tal. Áður fyrr var talið að 

ára kæmi vegna slagæðaþrenginga í heila. Nú er vitað að ára kemur vegna 

tímabundinna breytinga í virkni sérstakra taugafruma. Mígrenisverkir koma vegna 

örvaðra heilafruma sem örva (e. Trigger) 5. heilataug (e. Trigeminal) til þess að losa 

efni sem valda ertingu og bólgnun æða á yfirborði heila. Bólgnar æðar senda 

verkjaboð til heilastofns sem meðhöndlar verkjaboð. Mígreniverkur finnst yfirleitt í 

kringum gagnaugna- og augnasvæðið. Verkir geta einnig komið fram í andliti, nefholi, 

kjálka eða á hnakkasvæði. Í mígreniskasti verða margir mjög viðkvæmir fyrir 

snertingu á höfði.  

Greining á mígrenishöfuðverk er gerð með því að kanna sögu mígrenislíkra 

einkenna og annarra einkenna höfuðverkja sem og fjölskyldusögu svipaðra 

höfuðverkja (Silberstein, 2000).  
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1.3.3 Verkjalyfjanotkun á Íslandi og í nágrannalöndum 

Lyf sem stilla verki er fjölbreytilegur hópur með ólíka efnasamsetningu og eiginleika. 

Sum þeirra lina verki með því að hafa áhrif á taugaboð, önnur lyf sem draga úr verkjum 

víkka æðar, slaka á vöðvum eða minnka bólgu sem getur verið orsök verkja. 

 Samkvæmt ATC-flokkunarkerfi lyfja sem notast er við á Íslandi og víðar eru 

flest lyf sem lina verki í flokkunum N02 (verkjalyf) og M01 (bólgueyðandi lyf og 

gigtarlyf, t.d. íbúprófen). Lyf sem lina, t.d. taugaverki eða brjóstverk sem stafar af 

hjartaöng eru í öðrum ATC-flokkum en ofantöldum (Lyfjastofnun, 2014). Eiginleg 

verkjalyf (N02) hafa bein áhrif á taugaboð verkja.  Í þessum flokki eru ópíóíðar, 

parasetamól og mígrenilyf. Hægt er að gefa þessi lyf í samsettum lyfjaformum. Stærsti 

flokkur ópíóíða eru náttúrulegir ópíóíðar: morfín og skyld lyf og kódein í blöndum. 

Norðmenn nota mest Norðulandaþjóðanna í þessum flokki, sem skýrist af mikilli 

notkun þeirra af kódeini í blöndum. Í Danmörku er hægt að fá kódein með salisýlsýru í 

lausasölu en á síðustu árum hefur magn sem selja má í hverri afgreiðslu verið minnkað 

(Lyfjastofnun, 2014).  

Í flokki annarra ópíóíða (N02AX) er tramadól langmest selda lyfið. Í upphafi árs 

2013 voru lyf sem innihalda tramadól gerð eftirritunarskyld á Íslandi. Á Norðurlöndum 

gilda mismunandi reglur um eftirlit með notkun þessara lyfja. Önnur verkjalyf og 

hitalækkandi lyf (N02B) eru m.a. salisýlsýruafleiður, parasetamól og blöndur af þeim 

með t.d. kódeini. Misjafnt er á milli ATC-flokka hvaða Norðurlandaþjóð notar mest af 

hverjum flokki. Íslendingar nota meira af bólgueyðandi lyfjum og gigtarlyfjum en 

Norðmenn og Danir og um 50% af sölu þessara lyfja er án lyfseðils hér á landi. 

Samanlögð sala lyfja í flokki M01 og N02 hefur aukist á Íslandi á 5 ára tímabili 

um 6,4%, mælt í DDD/1.000 íbúa á dag. Á sama tíma hefur hún aukist í Noregi um 

2,4% en minnkað um 7,4% í Danmörku. Á Íslandi námu lausasölulyf í þessum flokkum 

37% árið 2009 en 41% árið 2013. Mestu munar um aukningu á lyfjum sem innihalda 

íbúprófen (M01AE01). Árið 2009 voru 67% íbúprófenlyfja seld án lyfseðils en 75% 

árið 2013 (Lyfjastofnun, 2014). 



14 

2 MARKMIÐ 

Aðalmarkmið verkefnisins var að skoða samband svefntruflana og höfuðverkja á 

Íslandi út frá svörum við nýlegum spurningarlista. Annað markmið var að skoða 

algengi svefntruflana á Íslandi og bera saman við nágrannaþjóðir og skoða svefnlyfja- 

og verkjalyfjanotkun ýmist almennt eða við höfuðverkjum. 

 

2.1 Rannsóknarspurningar 

Ákveðið var að leggja fram rannsóknarspurningar og leitast við að svara þeim.  

Aðalrannsóknarspurningin var sú fyrsta en leitast var við að svara þeim öllum: 

1. Er samband á milli svefntruflana og höfuðverkja hjá Íslendingum? 

2. Hvaða þættir hafa áhrif á samband svefntruflana og höfuðverkja? 

3. Hvert er algengi svefnleysis og höfuðverkja á Íslandi miðað við önnur lönd? 

4. Er úrtakið í Svefnklukku Íslendinga frábrugðið almennu þýði hvað varðar helstu 

breytur? 
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3 AÐFERÐIR 

3.1 Spurningalisti Svefnklukku Íslendinga 

Í þessu verkefni var notast við svör við spurningum úr spurningalista rannsókninnar 

„Svefnklukka Íslendinga: áhrif stöðugs misræmis staðar- og sólartíma á svefnhætti og 

heilsufar“ eða Svefnklukka Íslendinga til styttingar sem fékk leyfi Vísindasiðanefndar 

árið 2014. Ítarlegur (net)spurningalisti varðandi svefntruflanir, lyfjanotkun o.fl. var 

sendur til 10.000 landsmanna í janúar árið 2015 í þeirri rannsókn. Ábyrgðamaður 

rannsóknarinnar er Björg Þorleifsdóttir lektor í lífeðlisfræði við Háskóla Íslands.  

Spurningalistinn var sendur út í janúar 2015 og svo aftur í ágúst-september 

2015 til þess að bera saman áhrif birtustigs á niðurstöður. Í þessu verkefni var notast 

við gögn úr spurningalistanum frá því í janúar-mars 2015.  

3.1.1 Þátttakendur 

Þátttakendur á aldursbilinu 18-70 ára voru valdir af handahófi úr Þjóðskrá Íslands jafnt 

af öllu landinu. Hlutfallslega fleiri þátttakendur voru því frá fámennari landshluta eins 

og Austurlandi miðað við aðra landshluta. Mikilvægt var að ná nógu mörgum frá 

hverjum landshluta vegna eðlis rannsóknarinnar. T.d. er smá tímamismunur á því 

hvenær sólin kemur upp austast á landinu miðað við vestasta hluta þess. Teknir voru í 

úrtak hlutfallslega fleiri á aldrinum 10-30 ára miðað við þá sem eru eldri.  
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3.1.2 Úrvinnsla á svörum við spurningalista 

Svör við spurningum þátttakenda í Svefnklukku Íslendinga voru fengin frá tengiliðum 

við þá rannsókn. Svörin komu á formi töflureiknisins Excel 2016. Til þess að hægt væri 

að lesa úr þeim svörum sem innihéldu bara tölur yfir valmöguleika í fjölvalsspurningum 

var notast við kóðahefti.  

1.3.2.2 Kóðahefti með spurningalistanum 

Kóðaheftið innihélt allar tæplega 500 spurningarnar úr spurningalistanum ásamt 

svarmöguleikum og kynningu á rannsókninni í upphafi heftisins. Kóðaheftið innihélt 

breytunöfn hverrar spurningar og svarmöguleika og var því grunnurinn að því að hægt 

væri að lesa úr gagnasettinu.  

1.3.2.2 Tölfræðiúrvinnsla 

Mest öll tölfræðin var gerð í Stata 13 (College Station 2013, TX: StataCorp LP)  en 

gröf og einhverjar tíðnitöflur í Excel 2016. Spurningalistagögnin voru færð úr Excel 

yfir í Stata 13. Framkvæmdar voru nokkrar lýsandi tölfræðigreiningar. 

3.1.1..1 OR líkindahlutföll 

Dæmi um samanburð. 

Samband verkjalyfja notkunar meðal þeirra sem voru með svefnvanda og viðmiða var 

metið með því að reikna líkindahlutfall (e. odds ratio, OR, sjá töflu 4.1.2) og 95% 

öryggisbil: 

OR = (a/c)/ (b/d) 

OR = (d*a)/ (b*c)   

2x2 tafla fyrir tilfelli og viðmið og notkun lyfja við höfuðverk til þess að reikna 

líkindahlutföll (OR) 

  Með insomníu Án insomníu 

Tók lyf við höfuðverk  a b 

Tók ekki lyf við höfuðverk  c d 

 

Öryggisbil fyrir OR 

OR = (a/c)/ (b/d) = ad/bc 95% öryggisbil= +/-1,96 *  (Bland, 

1996) 
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3.1.3 Epworth dagsyfjuskalinn 

Fundið var út heildarskor hjá þátttakendum (sjá kafla 1.1.2) 

ESS-heildarskor var svo flokkað eftir því hvort það er <11 lítil hætta á dagsyfju eða ⩾ 

11 mikil hætta á dagsyfju. 

3.2 Leyfi og tilkynningar 

Send var umsókn til Vísindasiðanefndar um að fá að gera þetta verkefni. Formlegt 

leyfi fékkst frá Vísindasiðanefnd í október 2015. Auðkenni leyfis og rannsóknar er 

VSN 14-157-T1. 

3.3 Algengisrannsókn 

Algengi í faraldsfræði er hlutfall íbúa sem taldir eru hafa ákveðið sjúkdómsástand eða 

aðra breytu á ákveðnum tímapunkti eða tímabili. Algengi er fundið með því að bera 

fjölda þeirra sem finnast með ástandið saman við heildarfjölda fólks í þýðinu. Algengi 

er yfirleitt gefið upp sem brot, hundraðshluti eða sem fjöldi tilvika á ákveðinn fjölda 

td. 10.000 eða 100.000 manns.  

  Tímabilsalgengi er hlutfall íbúa með viðkomandi ástand á einhverjum tíma yfir 

ákveðið tímabil (t.d. 12 mánaða algengi), og inniheldur fólk sem þegar hefur skilyrðin 

í upphafi tímabilsins, auk þeirra einstaklinga sem fá þau á viðkomandi tímabili. Í 

spurningalista rannsóknarinnar á Svefnklukku Íslendinga var oftast spurt um síðustu 

þrjá mánuði í lífi þátttakenda. Einnig er hægt að finna algengi á ákveðnum tímapunkti 

og almennt algengi ef skilyrði hafa einhvern tímann verið uppfyllt á lífsleiðinni fram 

að þátttökudagsetningu. Algengisathuganir eru notaðar af faraldsfræðingum, 

opinberum stofnunum og öðrum sem hafa ávinning af því að fylgjast með algengi. 

 

 

3.4 Ytra réttmæti 

Til þess að kanna ytra réttmæti, eða yfirfæranleika niðurstaðna úr Svefnklukku 

Íslendinga voru þátttakendur í rannsókninni bornir saman við þýðið út frá tölum yfir 

íslensku þjóðina frá Hagstofu Íslands. Ýmsar breytur, eins og kyn, aldur, búseta, 
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atvinna, menntun þátttakenda o.fl. voru bornar saman við nýleg gögn frá Hagstofu 

Íslands til þess að skoða hvernig þátttakendur endurspegla þýðið með tilliti til þessara 

þátta. 
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4 NIÐURSTÖÐUR 

4.1 Samband svefntruflana og höfuðverkja 

Þátttakendur á aldrinum 18 til 70 ára voru samtals 1219 (n=1219) en boðsbréf um 

þátttöku voru send til 8220 einstaklinga sem gerir 14,8% svarhlutfall, þar af voru 501 

karl (41,1%) og 718 konur (58,9%). Meðalaldur karla var 45,1 ár (±15,9 ár) og 

meðalaldur kvenna var 43,3 ár (±15,9 ár). 463 karlar og 655 konur svöruðu 

spurningum um svefntruflanir (79 kláraðu ekki spurningarnar). 

Fyrst voru skoðuð tengsl svefnvandamála og höfuðverkja (4.1.1). Nnæst voru 

svefnvandamál skoðuð á móti verkjalyfjanotkun almennt og við höfuðverkjum (4.1.2). 

Því næst voru svefnvandamál skoðuð á móti svefnlyfjanotkun (4.1.3). Að lokum var 

úrtakið í Svefnklukku Íslands sem var notað í þessu verkefni borið saman við þýðið, 

íslensku þjóðina (tölur frá Hagstofu Íslands). 

Í þessu verkefni voru skoðaðar fjórar mismunandi skilgreiningar á 

svefnvandamálum:  

1. Svefnleysi (e. insomnia): þátttakandi er vakandi í meira en 30 mínútur á nóttinni 

þrisvar sinnum eða oftar í viku (DSM-IV skilgreining á svefnleysi). 

2. Eigið mat þátttakenda á spurningu um það hversu mikið svefntruflanir angri þá. 

Skipt var í tvo hópa. 1. Þá sem svöruðu: talsvert, mikið eða mjög mikið og 2. Þeir sem 

svöruðu svolítið og alls ekkert  

3. Þeir þátttakendur sem svöruðu játandi að hafa verið greindir með svefnsjúkdóm. 

4. Þeir þátttakendur sem skoruðu 11 eða hærra á dagsyfjuskala Epworth. 

 

Þessir einstaklingar voru síðan skoðaðir m.t.t. spurningar um höfuðverk á sl. ári. 

Fyrst var athugað algengi svefnleysis hjá þátttakendum, sjá töflu 4.1 og á mynd 4.1:  
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Tafla 4.1. Algengi svefnleysis hjá þátttakendum af báðum kynjum. 

Svefnleysi Karlar % (n) Konur % (n) 

Já 4,8 (21) 8,7 (54) 

Nei 95,2 (417) 91,3 (566) 

   

Alls 100,0 (438) 100,0 (620) 

60 missing   

 

 

Svefnleysi var samkvæmt þessari skilgreiningu 8,7% hjá konum en 4,8 % hjá körlum 

(sjá mynd 4.1). 

Hlutfall á algengi er 8,7/4,8 = 1,81 og konur samkvæmt þessu 81% líklegri til þess að 

þjást af svefnleysi. Algengi svefnleysis hjá öllum þátttakendum sem svöruðu var 7,1%. 

 

 

Mynd 4.1. Algengi svefnleysis hjá þátttakendum eftir kyni 

 

Algengi höfuðverkja var ákvarðað út frá spurningunni: „Hefur þú fengið höfuðverk sl. 

ár sem er ekki hægt að útskýra út frá öðrum sjúkdómi eða þynnku?“ 

Algengi höfuðverkja síðasta árið hjá þátttakendum sést í töflu 4.2:  
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Tafla 4.2. Algengi höfuðverkja síðastliðið ár hjá báðum kynjum. 

Höfuðverkur sl. ár Karlar % (n) Konur % (n) 

Já 30,6  (113) 48,3  (270) 

Nei 69,4  (256) 51,7  (289) 

   

Alls 100,0 (369) 100,0 (559) 

190 missing   

 

Algengi höfuðverkja hjá þátttakendum var 48,3% hjá konum en 30,6% hjá körlum. 

Meðaltalsalgengi af þeim sem svöruðu var 34,6%. Konur voru 58% líklegri til að hafa 

fengið höfuðverk síðastliðið ár samkvæmt þessu.  

Næst var skoðað sambandið á milli höfuðverkja og svefnleysis fyrir bæði kyn og sýnt í 

töflu 4.3: 

 

Tafla 4.3. Samband svefnleysis og höfuðverkja (e. odds ratio) hjá körlum. 

 Höfuðverkir 

 

Já Nei 

Svefnleysi 

(insomnia) 

Já 5 14 

Nei 107 236 

OR = 0,79 

(95% CI 0,28 til 2,25) 

n=362 

 

Samkvæmt þessari töflu voru 21% minni líkur á að karlar sem þjást af svefnleysi hafi 

fengið höfuðverk sl. ár en munurinn reyndist ekki marktækur, OR = 0,79, 95% CI 

(0,28 til 2,25).  
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Tafla 4.4. Samband svefnleysis og höfuðverkja (e. odds ratio) hjá konum. 

 Höfuðverkir 

 

Já Nei 

Svefnleysi 

 

Já 26 22 

Nei 241 261 

OR = 1,28 

(95% CI 0,71 til 2,32) 

n = 550 

 

Samkvæmt töflu 4.4 voru 28% meiri líkur á að konur sem þjást af svefnleysi hafi 

fengið höfuðverk sl. ár. Þó ekki marktækt. OR = 1,28, 95% CI (0,71 til 2,32). 

 

Næst var skilgreining 2 á svefntruflun skoðuð:  

Eigið mat þátttakenda á því hversu mikið svefntruflanir angri þá.  

Þeir sem svöruðu: talsvert, mikið eða mjög mikið voru teknir saman í hóp og skoðaðir.  

Þeir sem svöruðu: alls ekkert eða svolítið voru teknir saman í hóp. 

 

Fyrir þessa skilgreiningu var byrjað að finna algengi svefnvandamálsins þ.e. hversu 

mikið það angrar þátttakendur (talsvert, mikið eða mjög mikið). Skoðað fyrir bæði kyn 

í töflu 4.5: 

Tafla 4.5. Spurningin: Hversu mikið angra svefntruflanir þig? 

 Karlar % (n) Konur % (n) 

Talsvert, mikið eða 

mjög mikið 

20,9 (83) 27,4 (148) 

Alls ekkert eða 

svolítið 

79,1 (314) 72,6 (393) 

   

Alls 100,0 (397) 100,0 (541) 

(201 missing) n = 938 
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Af þessu má sjá að 20,9% karla sögðu svefntruflanir angra sig talsvert, mikið eða mjög 

mikið en 27,4% kvenna. Meðaltal allra á talsverðu angri svefntruflana eða meira var 

24.5 %. 

 

Sambandið á milli óþæginda svefntruflana (talsvert, mikið eða mjög mikið) og 

höfuðverkja sl. ár fyrir bæði kyn var svo kannað. Sjá eftirfarandi töflu fyrir karla: 

Tafla 4.6. Karlar: Samband á milli óþæginda svefntruflana (talsvert, mikið eða mjög mikið) og 

höfuðverkja sl. ár. 

Svefntruflanir 

 

Höfuðverkur 

Já 

Höfuðverkur 

Nei 

Já (talsvert, mikið eða 

mjög mikið) 

29 43 

Nei (alls ekkert eða 

svolítið) 

80 184 

   

OR=1,55 

(95%CI 0,91 til 2,66) 

n = 336 

 

Af þessari töflu að dæma voru 55% meiri líkur á að karlar með svefntruflanir hafi 

fengið höfuðverk, þó ekki marktækt. 
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Það sama var gert fyrir konur. Sjá töflu 4.7: 

Tafla 4.7. Konur: Samband á milli óþæginda svefntruflana (talsvert, mikið eða mjög mikið) og 

höfuðverkja sl. ár. 

Svefntruflanir  Höfuðverkur 

Já 

Höfuðverkur 

Nei 

Já (talsvert, mikið eða 

mjög mikið) 

76 55 

 

Nei (alls ekkert eða 

svolítið) 

161 193 

   

OR=1,66 

(95%CI 1,10 til 2,48) 

n = 485 

 

Samkvæmt þessu voru 66% meiri líkur á að konur með svefntruflanaangur (talsvert, 

mikið eða mjög mikið) hafi fengið höfuðverk. Líkurnar eru marktækar. 

 

Þriðja skilgreiningin á svefnvandamálum sneri að þeim sem svöruðu því játandi að 

hafa greinst með svefnsjúkdóm. 

Fyrir þessa skilgreiningu eins og hinar var byrjað að skoða algengi svefnvandamálsins 

fyrir bæði kyn, sjá eftirfarandi töflu: 

Tafla 4.8. Bæði kyn: Algengi þeirra sem svöruðu því játandi að hafa greinst með svefnsjúkdóm*. 

Hefur þú greinst með 

svefnsjúkdóm? 

  

 Karlar % (n) Konur % (n) 

Já 4,9 (21) 2,1 (13) 

Nei 95,1 (409) 97,9 (598) 

   

Alls 100,0 (430) 100,0 (611) 

94 missing n = 1031  

*Átt er við hvaða mögulega svefnsjúkdóm sem er. 
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Samkvæmt þessari töflu höfðu 4,9% karlþátttakenda og 2,1% kvenþátttakenda verið 

greind með svefnsjúkdóm. Meðaltal allra var 3,3% (n = 1103). Aðeins einn þátttakandi 

af 1103 svaraði játandi að hafa greinst með svefnleysi (e.insomnia), sjá Viðauka A. 

 

Sambandið á milli höfuðverkja og þess að hafa greinst með svefnsjúkdóm var skoðað 

fyrir bæði kyn. Fyrst fyrir karla í töflu 4.9: 

Tafla 4.9. Karlar: samband þess að hafa greinst með svefnsjúkdóm og hafa fengið höfuðverk sl. ár. 

Greinst með svefnsjúkdóm 

 

Höfuðverkur 

Já 

Höfuðverkur 

Nei 

Já  9 10 

Nei  

 

103 240 

   

OR = 2,10 

(95%CI 0,83 til 5,31) 

n = 362 

 

Karlar með höfuðverki voru samkvæmt þessu rúmlega tvöfalt líklegri til þess að hafa 

greinst með svefnsjúkdóm. Þó ekki marktækt. Það sama var skoðað hjá konum í töflu 

4.10: 
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Tafla 4.10. Konur: samband þess að hafa greinst með svefnsjúkdóm og hafa fengið höfuðverk á sl. ári. 

Greinst með svefnsjúkdóm 

 

Höfuðverkur 

Já 

Höfuðverkur 

Nei 

Já  3 10 

Nei  

 

266 275 

   

OR = 0,31 

(95%CI 0,08 til 1,14) 

n = 554 

 

Samkvæmt þessu voru konur með höfuðverki rúmlega 69% ólíklegri til þess að hafa 

greinst með svefnsjúkdóm. Þó ekki marktækt. 

 

Næst var samband svefntruflana og verkjalyfjanotkunar við höfuðverk skoðað. 

Niðurstöður í eftirfarandi töflu 4.11: 

Tafla 4.11. Karlar: tengsl svefnvandamála og verkjalyfjanotkunar við höfuðverk (e. odds ratio, OR). 

 Nota verkjalyf við höfuðverknum 

 

  Já Nei 

Svefnleysi 

 

Já 3 18 

Nei 67 350 

OR = 0,87  

(95% CI 0,25 til 3,04) 

 

n = 438 

 

Samkvæmt þessu voru 13% minni líkur á að þeir karlar sem þjást af svefnleysi noti 

verkjalyf við höfuðverk sínum en munurinn reyndist ekki marktækur OR = 0,87  95% 

CI (0,25 til 3,04). 
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Næst var það sama skoðað fyrir konur í töflu 4.12: 

Tafla 4.12. Konur: tengsl svefnvandamála og verkjalyfjanotkunar við höfuðverk (e. odds ratio, OR). 

 Nota verkjalyf við höfuðverknum 

 

  Já Nei 

Svefnleysi 

 

Já 19 35 

Nei 165 401 

OR = 1,32 

(95%CI 0,73; 2,37) 

n=620 

 

Samkvæmt töflu 4.12 voru 32% meiri líkur á að þær konur sem þjást af svefnleysi noti 

verkjalyf við höfuðverk sínum. Ekki þó marktækur munur. 

4.1.1.2 Samband svefnlyfjanotkunar og höfuðverkja 

Í þessum undirkafla eru tengsl svefnlyfjanotkunar við höfuðverki skoðuð fyrir bæði 

kyn. 

Byrjað var á því að skoða fjölda þeirra sem nota lyfseðilsskyld svefnlyf. Þeir sem 

svara játandi spurningunni: „Notar þú lyfseðilsskyld lyf til þess að hjálpa þér að 

sofa?“ voru bornir saman við hina sem svöruðu neitandi. Sett fram hér í töflu 4.13: 

Tafla 4.13. Svefnlyfjanotkun hjá konum og körlum. 

 Karlar % (n) Konur % (n) 

Notar 

svefnlyf 

Já 13,5 (59) 18,3 (113) 

Nei  86,5 (377) 81,7 (503) 

   

Alls 100,0 (436) 100,0 (616) 

  

 

Samkvæmt töflu 4.13 nota 18,3% kvenna svefnlyf til að hjálpa sér að sofa. 

13,5% karla nota svefnlyf til að hjálpa sér að sofa.  

Algengi svefnlyfjanotkunar fyrir alla var 16,2% (n = 1113).   
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Svefnlyfjanotkun hjá þeim sem þjást af svefnleysi var 38,1% hjá körlum en 39,6% hjá 

konum (tafla og graf í Viðauka A.2 á bls. J) 

 

Næst var samband notkunar svefnlyfja borið saman við höfuðverki. Fyrst fyrir karla í 

töflu 4.14:  

Tafla 4.14. Karlar: Samband svefnlyfjanotkunar og höfuðverkja (e. odds ratio). 

Notar lyfseðilskyld 

svefnlyf 

 

Höfuðverkir sl. ár 

 

  Já Nei 

 Já 21 31 

Nei 91 225 

OR = 1,67 

(95% CI 0,91 til 3,07) 

94 missing 

n = 368 

 

Samkvæmt þessu eru 67% meiri líkur á að þeir karlar sem nota lyfseðilsskyld svefnlyf 

fái höfuðverk/i. Líkurnar eru ekki marktækar. 

  

Samsvarandi niðurstöður fyrir konur eru í töflu 4.15: 

Tafla 4.15. Konur: Samband svefnlyfjanotkunar og höfuðverkja (e. odds ratio). 

Notar lyfseðilskyld 

svefnlyf 

 

Höfuðverkir sl. ár 

 

  Já Nei 

 Já 52 54 

Nei 216 232 

OR = 1,03 

(95% CI 0,68 til 1,58) 

96 missing 

n = 554 

 

Tafla 4.15 gefur til kynna að það séu 3% meiri líkur á að konur sem nota 

lyfseðilsskyld svefnlyf fái höfuðverk. Líkurnar voru ekki marktækar. 

Svefnlyfjanotkun hjá þeim sem ekki þjáðust af svefnleysi er í Viðauka A. 
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Fjórða leiðin til að skoða svefn eða truflun á svefni er að nota dagsyfjuskala Epworth 

(e. Epworth´s sleepiness scale). 

Fundið var út heildarskor hjá þátttakendum og sett fram á mynd 4.2:. 

 

 

Mynd 4.2. ESS-skor hjá þátttakendum. 

 

ESS-skor þátttakenda var skoðað nánar. Sjá eftirfarandi töflu 4.16: 

Tafla 4.16. ESS-skor skoðað nánar. 

 Karlar Konur Allir 

ESS  ≥11 % (n)  16,0 (74) 15,3 (100) 15,6 (187) 

ESS < 11 % (n)  84,0 (388) 84,7 (554) 84,1 (1008)  

ESS ≥11 meðaltal 13,49 13 13,16 

ESS < 11 

meðaltal 

5,47 5,27 5,34 

ESS 

heildarmeðaltal 

6,76 6,45 6,56 
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Næst voru þau gildi sem voru með ESS-skor 11 og hærra skoðuð á móti höfuðverkjum 

í töflu 4.17 fyrir karla: 

Tafla 4.17. Samband ESS-skors ≥11 og höfuðverkja. OR, fyrir karla. 

 Karlar höfuðverkir 

 Já nei 

Ess ≥ 11 24 33 

Ess <11 88 223 

94 missing   

OR=1,84 

(95% CI 1,03 til 3,29) 

n = 368 

 

Samkvæmt þessu eru 84% meiri líkur á að þeir sem skoruðu 11 eða hærra á ESS-

skalanum hafi fengið höfuðverk. Líkurnar eru marktækar.   

Samsvarandi greining var gerð fyrir konur í töflu 4.18: 

Tafla 4.18. Samband ESS-skors ≥11 og höfuðverkja. OR, fyrir konur. 

 Konur 

höfuðverkir 

 

 Já nei 

Ess ≥ 11 39 47 

Ess <11 230 242 

94 missing   

OR=0,87 

(95% CI 0,55 til1,38) 

n = 368 

 

Samkvæmt þessu eru 13% minni líkur á að konur sem eru með ESS-skor ≥11 hafi verið 

með höfuðverk. Ekki marktæk líkindi. 
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4.1.2 Tengsl svefnvandamála og almennra verkja og verkjalyfjanotkunar 

Í þessum undirkafla verða tengsl svefnvandamála og almennra verkja skoðuð. 

Samband svefntruflana og verkjalyfjanotkunar verða einnig könnuð. 

Algengi verkjalyfjanotkunar hjá þátttakendum er í eftirfarandi töflu 4.19: 

Tafla 4.19. Algengi verkjalyfjanotkunar almennt hjá þátttakendum skipt eftir kyni. 

  

Konur % (n) Karlar %(n) 

Verkjalyf 

almennt 

Já  65,1 (426) 45,4 (210) 

Nei 34,9 (228) 54,6 (253) 

 n = 654 

 

n = 463 

 

Af töflu 4.19 má sjá að 65,1% kvenna og 45,4 % karla hafa notað verkjalyf á síðustu 

þremur mánuðum. Meðaltal allra var 57,2 % (n = 1196).   

Konur eru 43% líklegri til þess að nota verkjalyf samkvæmt þessu.  

 

Tengsl svefnleysis og verkjalyfjanotkunar almennt voru skoðuð. 

Fyrst hjá körlum í töflu 4.20: 

Tafla 4.20. Karlar: tengsl svefnleysis og verkjalyfjanotkunar almennt. 

 Nota verkjalyf, almennt 

  Já Nei 

Svefnleysi 

 

Já 13 8 

Nei 195 222 

OR = 1,85 

Öryggisbil: = (0,75; 4,56) 

n = 438 

 

Samkvæmt þessu eru 85% meiri líkur á að þeir karlar sem þjást af svefnleysi noti 

almennt verkjalyf (þó ekki marktækt).  

 

Það sama var skoðað hjá konum. Sett fram í töflu 4.21: 



32 

Tafla 4.21. Konur: tengsl svefnleysis og verkjalyfjanotkunar almennt. 

 Nota verkjalyf, almennt 

 

  Já Nei 

Svefnleysi 

 

Já 30 24 

Nei 390 176 

OR = 0,56 

(95% CI 0,32 til 99) 

n = 620 

 

Samkvæmt töflu 4.21 eru 44% minni líkur á að þær konur sem þjást af svefnleysi hafi 

notað verkjalyf á síðustu þremur mánuðum  (þó ekki marktækt).  

 

4.2  Samanburður á þátttakendum í Svefnklukku Íslendinga 

og tölum frá Hagstofu Íslands 

Gerður var samanburður á þátttakendum í Svefnklukku Íslendinga og tölum frá 

Hagstofu Íslands um íslensku þjóðina til þess að skoða hvort úrtakið endurspegli 

þýðið. 

Fyrst var aldur þátttakenda borinn saman við aldur Íslendinga almennt samkvæmt 

þjóðskrá og sett fram í töflu 4.22: 
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Tafla 4.22. Samanburður á aldri þátttakenda í Svefnklukku Íslendinga miðað við 

Hagstofutölur. 

 Hagstofutölur % (n) Svefnklukka Ísl. % (n) 

   

18-19 ára 4,1 6,2 

20-29 ára 21,8 21,0 

30-39 ára 20,4 14,3 

40-49 ára 19,1 17,1 

50-59 ára 19,1 19,2 

60-69 ára 14,5 19,9 

 70 ára 1,1 2,4 

   

Alls 100,0 (221.451) 100,0 (1.219) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

Niðurstöðurnar voru settar fram grafískt á mynd 4.3.: 

 

 

Mynd 4.3. Samanburður á aldri þátttakenda í Svefnklukku Íslendinga miðað við Hagstofutölur. 

 

 

Kynjahlutföll voru borin saman á mynd 4.4: 

 

 

Mynd 4.4. Kynjahlutföll á þátttakendum í Svefnklukku Íslendinga miðað við Hagstofutölur.  
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Eins og kom fram í kafla 1.2 í inngangi voru hlutfallslega fleiri úr minni landshlutum 

eins og t.d. Austurlandi. Skiptingu þátttakenda eftir landshlutum borna saman við 

Hagstofutölur má sjá á eftirfarandi töflu 4.23: 

Tafla 4.23. Skipting þátttakenda eftir landssvæðum. Samanburður við Hagstofutölur. 

 Hagstofutölur % (n) Svefnklukka Íslands (% (n) 

   

Höfuðborgarsvæðið 63,9 (137.234) 20,7 (240) 

Vesturland* 13,6 (29.100) 23,9 (277) 

Mið-Ísland** 18,5 (39.658) 29,1 (338) 

Austurland 4,10 (8.692) 26,4 (306) 

   

 100,0 (214.684) 100,0 (1.161) 

   

* Vestfirðir, Vesturland, Reykjanes. **Póstnr. 300-900 (að undanskildum póstnr. 680-781 (Austurland)) 

 

 

 

Samanburðinn má einnig sjá á eftirfarandi mynd 4.5: 

 

 

Mynd 4.5. Fjöldi þátttakenda eftir landssvæðum. Spurningalistinn í Svefnklukku Íslendinga var sendur 

jafnt á landssvæði óháð fjölda íbúa í landssvæði sem leiðir til þess að úrtakið verður lagskipt. 

Hlutfallslega fleiri þátttakendur koma utan af landi heldur en frá höfuðborgarsvæðinu. 
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Menntun þátttakenda var borin saman og sést í eftirfarandi töflu 4.24: 

Tafla 4.24. Menntun þátttakenda borin saman við hagstofutölur. 

Menntun* Hagstofutölur % (n) Svefnklukka Íslands % (n) 

   

Grunnskólapróf eða 

barnaskólapróf 

29,5 (54900) 26,0 (306) 

Framhaldsskólapróf, 

starfsnám eða iðnnám 

38,5 (71600 39,6 (467) 

Háskólapróf 32,0 (59600) 34,4 (406) 

   

Alls 100,0 (186.100) 100,0 (1.179) 

   

*20-64 ára hjá Hagstofu frá árinu 2013 miðað við 18-70 ára hjá Svefnklukku Íslands frá árinu 2015. 

 

 

Samanburður á atvinnuþátttöku var skoðaður og niðurstöður settar fram í töflu 4.25: 

 

Tafla 4.25. Atvinna þátttakenda í rannsókn á Svefnklukku Íslands miðað við tölur frá Hagstofu Íslands. 

 Hagstofutölur
1
 % (n) Svefnklukka Íslands % (n) 

   

Í fullu starfi
2 74,0 (132.700) 76,9 (640) 

Í hlutastarfi
2 23,1 (46.500) 23,1 (192) 

Námsmenn
3 17,9 (42.100) 11,2 (132) 

Atvinnulausir
4 4,9 (11.522) 1,50 (18) 

   

Alls 100,0 (190.977) 100,0 (982) 

   

1. Áætlaðar tölur frá fyrsta ársfjórðungi 2015. 2. Hlutfall þeirra sem eru á vinnumarkaði. 3.  

Aldur 16-74 ára hjá Hagstofu en 18-70 ára hjá Svefnklukku Íslands. 4. Meðaltal yfir 12 mánuði árið 

2014 hjá Hagstofu.  

 

 

í Viðauka C eru fleiri breytur bornar saman á milli þátttakenda í rannsókninni á 

Svefnklukku Íslands og tölum frá Hagstofu Íslands. 
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5 UMRÆÐUR 

Þegar farið var af stað með þetta verkefni var markmiðið að kanna hvort samband væri 

á milli svefntruflana og höfuðverkja hjá Íslendingum. Því verður ekki fullsvarað hér en 

það var hneigð (e. trend) þá átt að þeir sem höfðu fengið höfuðverk síðastliðið ár væru 

líklegri til þess að vera með truflaðan svefn á einhvern hátt.   

5.1  Svefnviðmið 

Með því að hafa á hreinu um hvers konar svefnleysiseinkenni er að ræða hverju sinni 

er hægt að bera saman faraldsfræðilegar rannsóknir á svefnleysi. Hvaða einkenni á að 

taka með í samanburðinn? Erfiðleika með að sofna eða viðhalda svefni? Á að telja 

dagþreytu með og hvernig er hún þá metin? Eða allt framangreint?  Og yfir hve langt 

tímabil og hversu lengi í hvert skipti?  

Það hversu mikið á reiki skilgreiningin á svefnleysi er var eitt af því sem ég var 

ekki meðvitaður um áður en byrjað var á þessu verkefni. Það var því fyrsta mál á 

dagskrá að ákveða hvaða viðmið ætti að nota fyrir þá sem flokkaðir yrðu með 

svefnleysi (e. insomnia).  

Niðurstaðan var sú að notast við eina skilgreiningu á svefnleysi (e. insomnia) 

en þrjár aðrar skilgreiningar á svefntruflunum voru líka skoðaðar (sjá kafla 4.1). 

Ákveðið var að svefnleysisviðmiðið í þessu verkefni yrði miðað við það að um 

svefnleysi væri að ræða þegar að: þátttakandi er vakandi í meira en 30 mínútur á 

nóttinni þrisvar sinnum eða oftar í viku sem er eitt af nokkrum DSM-IV viðmiðum  

(Ohayon, 2002).  

 Aðeins einn þátttakandi svaraði því játandi að hann hafi greinst með 

svefnsjúkdóm og að sá svefnsjúkdómur væri svefnleysi (e.insomnia) (bls. M í Viðauka 

A). Það vekur upp spurningar þar sem mun fleiri þátttakendur féllu undir viðmið 

DSM-IV fyrir svefnleysi (e.insomnia).  
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5.2 Samanburður við aðrar rannsóknir 

Skoðað var hvernig niðurstöður þessarar rannsóknar koma heim og saman við það sem 

hefur verið rannsakað erlendis og/eða hérlendis. 

5.2.1 Svefntruflanir 

Algengi svefnleysis hjá þátttakendum í Svefnklukku Íslendinga mældist 7,2% yfir 

heildina,  4,8% algengi hjá körlum en 8,7% hjá konum. Til þess að setja hlutina í 

samhengi voru leitaðar uppi niðurstöður rannsókna með svipað viðmið (e. criteria) á 

svefnleysi.  Í Sleep Medicine Reviews var birt yfirlitsgrein árið 2002 þar sem Ohayon 

og félagar  tóku saman 45 rannsóknir á algengi svefnleysis hvaðanæva að úr 

heiminum. Svefnleysiseinkennum var skipt niður í flokka til þess að viðmiðin væru 

eins (sjá kafla 1.1.1). Fimm af þessum 45 greinum voru með DSM-IV viðmið á 

algengi svefnleysis í rannsóknum sínum og voru frá Kanada, Frakklandi, Bretlandi, 

Þýskalandi og Ítalíu. Niðurstöður þeirra voru heildaralgengi á bilinu 4,4% til 6,4% 

(meðaltal þessara fimm var 5,7%), en ekki var skipt eftir kynjum í þessum 

rannsóknum (Ohayon, 2002). 

 Algengi reiknað út frá svörum við spurningalista Svefnklukku Íslendinga var 

því um 25% hærra.  Fjölmennar hóprannsóknir frá 1995-1997 og 2006-2008 í Noregi 

(HUNT-2 og HUNT-3) notuðu DSM-IV sem viðmið í sínum rannsóknum. Þar mældist 

heildaralgengi á svefnleysinu 5,1% í HUNT-2 en 6,5% í HUNT-3 11 árum seinna, en 

blæbrigðarmunur var á greiningarviðmiðum (Sivertsen et al., 2012). Í annarri norskri 

rannsókn frá nánast sama rannsóknarteymi mældist algengið 11,9% og virtist því vera 

á hraðri uppleið (Pallesen, Sivertsen, Nordhus, & Bjorvatn, 2014). 

Algengi á eiginmati þátttakenda í Svefnklukku Íslands á óþægindum 

svefntruflana var 20,9% hjá körlum, en 27,4% hjá konum.  Í yfirlitsgrein sem Ohayo 

og félagar birtu árið 2002 var algengi hjá þeim sem voru óánægðir með svefngæði og 

svefnlengd á bilinu 6,8 til 29,9% hjá körlum en á bilinu 8,6 til 41,7% hjá konum. 

Meðalalgengi karla þar var tæplega 14,0% og 18,5% hjá konum. Þar sem eigið mat á 

óþægindum eða lengd svefns er ekki DMS-viðmið er ekki hægt að tryggja að orðalag 

svarmöguleika og annað í rannsóknunum sé eins. Samkvæmt þessu er truflun á svefni 

algengari á Íslandi en í þessum tilteknu löndum (San Marinó, Noregur, Frakkland, 

Singapúr, Kanada og Bretland) (Ohayon, 2002). 
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 Marktækt samband var á milli óþæginda svefntruflana karla  

(talsvert, mikið eða mjög mikið á móti alls ekkert eða svolítið) og höfuðverkja sl. ár 

OR=1,55 (95% CI 0,91 til 2,66). Samsvarandi gildi meðal kvenna var einnig marktækt 

OR=1,66 (95% CI 1,10 til 2,48).  

Þegar dagsyfjuskali Epworth var notaður (ESS≥11 á móti undir 11) var einnig 

samband milli dagsyfju og höfuðverkja meðal karla OR=1,84 (95% CI 1,03 til 3,29) 

en ekki meðal kvenna OR=0,87 (95% CI 0,55 til 1,38) 

Þegar samband svefnleysis (insomnia, DSM-IV) var athugað sást ekki 

samband OR = 0,79 (95% CI = 0,28 til 2,25) fáir karlar (1,4%) voru með hvortveggja 

svefnleysi og höfuðverki (n=5 af 362 eða 1,4%). 

Fjöldi kvenna með hvortveggja var 4,7% en samband svefnleysis var heldur ekki 

marktækt meðal kvenna OR = 1,28 (95% CI  0,71 til 2,32). 

5.2.2 Höfuðverkir 

Ársalgengi höfuðverkja hjá þátttakendum í Svefnklukku Íslands var 48,3% hjá konum 

og 30,6% hjá körlum. Heildaralgengi af þeim sem svöruðu spurningunni var 42,0%. Í 

yfirlitsgrein frá 2007 var algengi höfuðverkja á heimsvísu kannað. Þar voru teknar 

saman niðurstöður 107 greinar sem tengdust viðfangsefninu: 8 frá Afríku, 20 frá Asíu,  

4 frá Eyjaálfu/Ástralíu, 48 frá Evrópu, 14 frá N-Ameríu og 13 frá Mið- og S-Ameríku. 

Í greininni kom m.a. fram að meðaltalsalgengi höfuðverkja á heimsvísu væri 46%, 

meðaltalsalgengi mígrenis 11% og meðaltalsalgengi spennuhöfuðverkja (e. tension-

type headache) 42%. Ef skoðað er algengi Evrópulanda á almennum höfuðverkjum 

nær það frá 8% upp í yfir 90%. (Stovner et al., 2007). ICHD-3 höfuðverkjaflokkunin 

gefur upp algengi á bilinu 30 - 78% fyrir spennuhöfuðverk ((IHS), 2013). 

5.2.3 Svefntruflanir og höfuðverkir  

Birtar hafa verið greinar þar sem talað er um samband svefntruflana og höfuðverkja 

(sjá t.d. kafla 1.3.2.1). Hversu sterkt það samband er og hvort atriðið hefur meiri áhrif 

á hitt er á reiki og þarfnast frekari rannsókna. En með því að meðhöndla annan af 

þessum kvillum mætti maður búast við að hinn myndi skána í kjölfarið.  

Ekki er hægt að dæma niðurstöður þessa verkefnis heldur þarf að skoða þetta 

frekar með stærra úrtak. Í norskri rannsókn (HUNT-3) frá 2010 var notast við tvo 
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skala, dagsyfjuskala-Epworth og KSQ-spurningalistann um svefn (e. Karolinska Sleep 

Questionnaire). Þar var talað um að þeir sem væru með höfuðverki, hvort sem um var 

að ræða mígrenishöfuðverk eða ekki, væru mun líklegri til þess að vera með 

svefntruflun (Odegard et al., 2010).  

5.3 Verkjalyfjanotkun við almennum verkjum eða höfuðverk 

Verkjalyfjanotkun þátttakenda var skoðuð, annars vegar verkjalyfjanotkun hjá þeim 

sem svöruðu höfuðverkjaspurningunni játandi og hins vegar þriggja mánaða algengi á 

notkun verkjalyfja annað hvort gegn lyfseðli eða í lausasölu. Þriggja mánaða algengi 

var 57,2% í heild, 65,1% hjá konum en 45,4% hjá körlum. Konur eru taldar líklegri til 

þess að nota verkjalyf samkvæmt Matvæla- og lyfjaeftirlitinu í Bandaríkjunum (e. 

Food and drug administration) (Von Korff et al., 1991). 

Í nýlegri rannsókn sem gerð var í Noregi var algengi vikulegrar notkunar á 

verkjalyfjum í lausasölu síðasta mánuðinn 47%, hæst af parasetamóli eða 40%, 19% af 

bólgueyðandi verkjalyfjum (NSAIDs) og 8% af lyfjum sem innihéldu asetýlsalisýlsýru 

(e. Acetylsalisylic acid, ASA). Þeir sem voru með langvarandi verki í þeirri rannsókn 

notuðu næstum tvöfalt meira af verkjalyfjum samanborið við þá sem ekki voru með 

langvarandi verki (Dale et al., 2015).  

Margar tilraunir hafa verið gerðar til þess að meta algengi verkja hjá 

almenningi. Niðurstöður hafa verið á bilinu 20-60% eða meira (Elliott et al., 1999). 

Yfirlitsgrein frá 2001 sýndi að um 50% þeirra þátttakenda sem skoðaðir voru í 

Bandaríkjunum voru með a.m.k eina tegund af langvarandi verk og að um 75% þeirra 

fengju uppáskrifað a.m.k. eitt verkjalyf, flestir tvö eða fleiri. Af þeim sem fengu 

uppáskrifað verkjalyf fengu 44% lyf af flokki ópíóíða, flestir kódein en 67% fengu 

NSAID-lyf og 31% parasetamól (Clark, 2002).  

5.3.1 Tillaga að meðferð spennuhöfuðverkja 

Evrópusamtök taugalæknafélaga (e. European Federation of Neurological Societies, 

EFNS) gerði úttekt á spennuhöfuðverk og setti fram klínískar leiðbeiningar (e. 

guidelines) um notkun verkjalyfja við höfuðverk. Samtökin telja að alltaf skuli skoða 

lyfjalausa meðferð fyrst við spennuhöfuðverkjum. Af lyfjum eru það NSAID-lyf og 

parasetamól sem eru fyrsta val við spennuhöfuðverk. Samsettar verkjalyfjapakkningar 
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með koffeini er annað val. Ekki var mælt með triptönum, vöðvaslakandi lyfjum eða 

ópíóíðum. Telja þau að árangur af fyrirbyggjandi meðferð sé takmarkaður m.a. vegna 

aukaverkana lyfjanna (Bendtsen et al., 2010). 

5.4 Samanburður á þátttakendum í Svefnklukku Íslendinga 

og tölum frá Hagstofu Íslands 

Úrtakið í þessu verkefni var lagskipt slembiúrtak á Íslendingum á aldrinum 18-70 ára. 

Að sama skapi var þetta almenningur en ekki einhver ákveðinn þjóðfélagshópur 

þannig að yfirfæranleikinn ætti að vera til staðar. Til þess að kanna samsetningu 

úrtaksins voru helstu breytur (aldur, kyn, menntun, atvinna o.fl.) bornar saman við 

tölur frá Hagstofu Íslands (sjá kafla 4.2). 

Þegar svör frá þeim 1219 þátttakendum sem svöruðu spurningalista Svefnklukku 

Íslands voru borin saman við tölur frá Hagstofu Íslands kom í ljós að það var sterkur 

samhljómur.   

Aldursdreifingin var mjög svipuð. Helsti munurinn var hjá fólki á aldrinum 30-

39 ára og fólki á bilinu 60-70 ára. Minni svörun var hjá 30-39 ára hópnum en hærri hjá 

60-70 ára sem gæti stafað af mismunandi lífsstíl. 

Úrtakið var lagskipt til þess að ná inn jafn mörgum einstaklingum á austur og 

vesturhluta landsins.  

Annars voru flest atriði mjög svipuð á milli þessara hópa. Samanburðinn má sjá 

í kafla 4.2 og Viðauka C.  

5.5 Styrkleikar og takmarkanir rannsóknar 

Ef litið er fyrst á styrkleika rannsóknarinnar þá býður spurningalisti Svefnklukku 

Íslendinga upp á það að skoða mörg atriði. Spurningalistinn er ítarlegur og hægt er að 

kanna innra réttmæti rannsóknar með því að skoða innbyrðis svör við svipuðum 

spurningum. Ef skoðaðir eru kostir spurningalista almennt eru þeir ódýrir og nokkuð 

auðveldir í notkun. Ef þeir hins vegar eru ekki gerðir af vandvirkni gagnast þeir lítið.  

 Annar styrkleiki rannsóknarinnar umfram t.d. það að nota gögn úr 

lyfjagagnagrunni sem nær eingöngu yfir lyfseðilsskyld lyf er að upplýsingar fást um 

notkun lyfs ekki bara ávísanir og á það líka við um lausasölulyf.  

Annar kostur er sá að notast er við nýleg gögn, ensvör við spurningalistanum 

fengust á fyrri hluta árs 2015. Samsetning úrtaks var skoðuð í samanburði við þýðið, 
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íslensku þjóðina og reyndist samsetningin vera svipuð (sjá kafla 4.2). Það bætir að hluta 

til upp fyrir lágt svarhlutfall (15%).  

Þegar unnið er með spurningalista er alltaf sú hætta til staðar að þeir sem lenda í 

úrtaki svari ekki spurningunum. Þá er erfitt að leggja mat á það hvernig sá hópur hefði 

svarað. Ef notaðir eru spurningalistar eru líka alltaf einhverjar líkur á að fólk misskilji 

spurningu eða gleymi að merkja við einhvers staðar. Einnig er í sumum spurningum á 

spurningalistanum treyst á minni þátttakenda sem getur brugðist. 

 

 



43 

6 ÁLYKTANIR 

 

Ekki er hægt að álykta um það út frá niðurstöðum þessa verkefnis hvort samband er 

milli höfuðverkja og svefntruflana og þyrfti að skoða það hjá stærra úrtaki, sem hefði 

meira tölfræðilegt afl, til þess að eiga kost á að fá marktækar niðurstöður.  

 

Algengi svefnleysis á Íslandi samkvæmt DSM-IV viðmiðum mældist 7,2% sem er um 

25% hærra en í rannsóknum frá öðrum löndum sem einnig notuðu DSM-IV 

greiningarviðmið. Hlutfallslega fleiri konur voru með svefnleysi en karlar og er það í 

samræmi við rannsóknir annarra. Aftur á móti var meðaltalsalgengi höfuðverkja 

42,0%, 48,3% hjá konum og 30,6% hjá körlum sem er svipað niðurstöðum úr öðrum 

rannsóknum annarra.  

 

Samanburður á þátttakendum í rannsókninni á Svefnklukku Íslands og nýlegum tölum 

frá Hagstofu Íslands sem endurspegla íslensku þjóðina sýnir að úrtakið er vel 

yfirfæranlegt.  
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VIÐAUKI A 

 

Samanburðartöflur sem ekki vou notaðar í niðurstöðum 

 

Svör við spurningunni: „Hversu oft á ári fékkstu höfuðverk?“ 

Hversu oft á ári 

höfuðverk? 

Konur % (n) Karlar % (n) 

Svefnleysi? 

Já  Nei Já  Nei 

1-4 daga á ári 2,7 (6) 24,3 (55) 1,1 (1) 30,5 (29) 

5-11 daga á ári 1,8 (4) 26,1 (59) 2,1 (2) 25,3 (24) 

1-4 daga í mánuði 3,5 (8) 19,0 (43) 1,1 (1) 21,1 (20) 

5-9 daga í mánuði 1,3 (3) 9,7 (22) 1,1 (1) 11,58 (11) 

10-14 daga í mán. 0,9 (2) 3,1 (7) 0,0 (0) 1,1 (1) 

15-19 daga í mán. 0,0 (0) 4,0 (9) 0,0 (0) 2,1 (2) 

20-24 daga í mán. 0,0 (0) 1,3 (3) 0,0 (0) 1,1 (1) 

25-31 daga í mán. 0,4 (1) 1,8 (4) 0,0 (0) 2,1 (2) 

Samtals 100,0 (226) 100,0 (95) 
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Svar við spurningunni: „Hefurðu greinst með höfuðverk?“ Og hefurðu greinst með 

mígreni? 

 Allir já %(n) Allir nei %(n) 

   

Greinst með höfuverk 4,7 (56) 95,3 (1140) 

Greinst með mígreni 7,0 (84) 93,0 (1112) 

   

Alls 100,0 (1196) 

   

 

 

 

Svör við spurningunni: „Hversu oft á ári varstu með höfuðverk/i?“ 

Hversu oft á ári með 

höfuðverk 

Karlar % (n) Konur % (n) 

 Svefnleysi Svefnleysi 

Já Nei Já Nei 

1-11 daga á ári 60,0 (3) 55,8 (53) 41,7 (10) 56,4  (114) 

1-4 daga á mánuði 20,0 (1) 21,1 (20) 33,3 (8) 21,3 (43) 

5-14 daga á mánuði 

 

20,0 (1) 12,6 (12) 20,8 (5) 14,4 (29) 

15-31 dag á mánuði 0,0 (0) 5,3, (5) 4,2 (1) 7,9 (16) 

Samtals 100,0 (5) 100,0 (95) 100,0 (24) 100,0 (202) 
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Svör við spurningunni: „Hversu mikið angra svefntruflanir þig?“ 

 Allir % 

(n) 

Karlar % 

(n) 

Konur % 

(n) 

Karlar Já 

Höfuðverk 

% (n) 

Karlar Nei 

Höfuðverke 

Konur já 

Hv. 

Konur nei 

hv. 

Alls 

ekkert 

35,8 (357) 40,6 (161) 31,9 (173) 31,1 (34) 45,3 103) 27,0 (64) 37,5 (93) 

Svolítið 39,6 (394) 38,5 (153) 40,7 (220) 42,2 (46) 35,6 (81) 40,9 (97) 40,3 (100) 

Talsvert 14,8 (147) 13,4 (53) 15,3 (83) 14,7 (16) 12,8 (29) 16,0 (38) 14,5 (36) 

Mikið 6,5 (65) 4,5 (18) 8,1 (44) 9,2 (10) 2,64 (6) 11,4 (27) 4,0 (10) 

Mjög 

mikið 

3,3 (33) 3,0 (12) 3,9 (21) 2,8 (3) 3,5 (8) 4,6 (11) 3,6(9) 

        

Alls 100,0 (996) 100,0 

(397) 

100,0 (541) 100,0 (109) 100,0 (227) 100,0 

(237) 

100,0 

(248) 

(201 

missing) 
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Svör við spurningunni: “Notar þú lyfseðilsskyld svefnlyf til þess að hjálpa þér að 

sofa?” 

 Þjást af svefnleysi 

 Karlar % (n) Konur % (n) 

Notar 

svefnlyf 

Já 38,1 (8) 39,6 (21) 

Nei 61,9 (13) 60,4 (32) 

   

 100,0 (21) 100,0 (53) 
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Svör við spurningunni: Notar þú lyfseðilsskyld svefnlyf til þess að hjálpa þér að 

sofa?” 

  

 Þjást ekki af svefnleysi 

 Karlar % (n) Konur % (n) 

Notar 

svefnlyf 

Já 12,3 (50) 16,3 (90) 

Nei  87,7 (357) 83,7  (463) 

   

 100,0 (407) 100,0 (553) 

   

 

 

Svör við spurningunni: „Notar þú lyfseðilsskyld svefnlyf til þess að hjálpa þér að 

sofna?“ 

Nota svefnlyf: Karlar með svefnleysi  

 

Konur með svefnleysi  

 

 Já % (n) Nei % (n) Já % (n) Nei % (n) 

 

Aldrei 87,7 (357) 61,9 (13) 83,7 (463) 60,4 (32) 

Sjaldan (1-2svar í mánuði) 4,7 (19) 14,3 (3) 6,5 (36) 18,9 (10) 

Stundum (1-2svar í viku)  1,2 (5) 19,0 (4) 1,8 (10) 1,9 (1) 

Oft (3-4 sinnum í viku)  1,2 (5) 0,0 (0) 0,9 (5) 1,9 (1) 

Daglega eða næstum daglega 5,2 (21) 4,8 (1) 7,1 (39) (9) 17,0 

 100,0 (407) 100,0 (21) 100,0 (553) 100,0 (53) 
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Svör við spurningunni: „Hvaða svefnsjúkdóm hefur þú greinst með?“ 

 Allir já 

% (n) 

Allir nei % (n) Karlar  

höfuðver

kir já 

%(n) 

Karlar 

höfuðverkir 

nei %(n) 

Konur 

höfuðver

kir já 

%(n) 

Konur 

höfuðverkir  

nei %(n) 

Kæfisvefn 2,5 (30) 97,5 (1166) 3,7(17) 96,3(446) 1,5(10) 98,5(644) 

Fótaóeirð 0,02(3) 99,8 (1193) 0,4(2) 99,6(461) 0,0 (0) 100,0(654) 

Svefnleysi 0,01(1) 99,9 (1195) 0,0(0) 100,0(463) 0,7  (1) 99,3 (653) 

Drómasýki 0,01(1) 99,9 (1195) 0,0(0) 100,0(463) 0,7 (1) 99,3 (653) 

Annað 0,03(4) 99,7(1192) 0,7(3) 99,3(460) 0,7 (1) 99,3 (653) 

       

Allir 100,0 (1196) 

 

100,0 (463) 

 

100,0 (654) 

 

Missing 1 

 

      

 

 

 

 

Svör við spurningunni: „Færðu núna meðferð vegna svefnvanda?“ 

 Karlar % (n) Konur % (n) 

Já 37,1 (13) 25,0 (8) 

Nei 62,9 (22) 75,0 (24) 

   

Alls 100,0 (35) 100,0 (32) 

Missing 1127   
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Svör við spurningunni;: Ef þú vaknar á nóttinni hversu langan tíma samtals ertu þá 

yfirleitt vakandi?“ og „Hversu oft reynist þér að sofa í einum dúr yfir nóttina?“  

 Mínútur vakandi á nóttinni 

Vaknar á 

nóttinni 

<15 15-0 

 

31-45 

 

46- 60 61-90 91-120 121-150 >150 Alls 

Aldrei 26 7 3 0 0 0 0 0 36 

1-2svar í  

mánuði 

102 27 6 3 0 0 0 0 138 

1-2svar á 

viku 

105 29 16 6 5 0 0 0 161 

3-4sinnum á  

viku 

81 40 14 10 4 2 1 0 152 

Daglega 118 54 19 18 7 2 1 2 221 

Samtals 432 157 58 37 16 4 2 2 708 

 

 

 

 

Svör við spurningunni: “Hefur þú verið greindur af lækni með mígreni eða höfuðverk 

annan en mígreni?” 

 Karlar já % 

(n) 

Karlar nei % 

(n) 

Konur  já % 

(n) 

Konur nei 

% (n) 

     

Höfuðverkur 

annar en 

mígreni 

4,1 (19) 95,9 (444) 4,9 (32) 95,1 (622) 

Mígreni 3,0 (14) 96,9 (449) 9,2 (60) 90,8 (594) 

     

Alls 100,0 (463) 100,0 (654) 
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Svör við spurningunni:,,Hversu mikið angra svefntruflanir þig?“ 

Karlar Nota verkjalyf, almennt 

 

 Já Nei 

Talsvert, mikið eða mjög 

mikið 

 

42 41 

Svolítið eða alls ekkert 154 160 

OR = 1,06 

(95% CI 0,66 til 1,73) 

Missing 127 

n=397 

 

Svör við spurningunni:,,Hversu mikið angra svefntruflanir þig?“ 

 

Konur Nota verkjalyf, almennt 

 

 Já Nei 

Talsvert, mikið eða mjög 

mikið 

 

108 40 

Svolítið eða alls ekkert 262 131 

OR = 1,35 

(95% CI 0,89 til 2,05) 

Missing 127 

n=541 
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Svör við spurningunni:,,Hefur þú notað verkjalyf á síðustu þremur mánuðum?“ 

.  

 Allir % (n) 

 

Verkjalyf 

almennt 

Já  57,2 (684) 

Nei 42,8 (512) 

 100,0 (1196) 

 

 

 

Svör við spurningunni:,, Notar þú  lyfseðilsskyld lyf til þess að hjálpa sér að sofa?“ 

 

 Allir % (n) 

Aldrei  83,8 (933) 

Sjaldan (1-2svar í mánuði) 6,4 (71) 

Stundum (1-2svar í viku) 1,9 (29) 

Oft (3-4 sinnum í viku) 1,1 (12) 

Daglega eða næstum daglega 6,8 (76) 

  

Alls 100,0 (1113) 

 

. 
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VIÐAUKI B 

 

Fleiri breytur í samanburði Hagstofutalna við þátttakendur í 

rannsókn á Svefnklukku Íslendinga:  

 

 

 

Hjúskaparstaða: 

 Hagstofa % (n) Svefnklukka Íslands % (n) 

   

Einhleypir 41,0 (87.392) 20,5 (250) 

Í hjónabandi eða 

sambúð 

55,8 (119.009) 69,5 (847) 

Í föstu sambandi en 

ekki sambúð 

1,9 (3.951) 9,1 (111) 

Ekkja/ekkill 1,4 (2.890) 0,9 (11) 

   

Alls 100,0 (213.242) 100,0 (1219) 

   

 

 

Fjárhagsstaða: „Hversu auðvelt væri að ná endum saman fjárhagslega?“: 

 Hagstofa %* Svefnklukka Íslands %* 

   

Mjög erfitt 11,5  1,3  

Erfitt, nokkuð erfitt 36,7  52,6  

Nokkuð auðvelt, 

auðvelt, mjög auðvelt 

51,8  46,1  

   

Alls 100,0  100,0  

   

*Vantaði fjöldann (n) 
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Samsetning vinnumarkaðar: 

 Hagstofutölur % (n) Svefnklukka Íslands % 

(n) 

   

Stjórnendur og 

embættismenn 

9,6 (17.100) 14,9 (175) 

Sérfræðingar 21,6 (38.400) 23,2 (273) 

Sérmenntað starfsfólk 14,8 (26.300) 9,8 (115) 

Skrifstofufólk 4,1 (7.200) 8,6 (101) 

Þjónustu- og 

verslunarfólk 

23,1 (41.000) 9,4 (110) 

Bændur og fiskimenn 3,9 (6.900) 12,4 (146) 

Iðnaðarmenn 11,1 (19.800) 8,6 (101) 

Véla- og vélgæslufólk 4,61 (8.200) 4,8 (56) 

   

Alls 100,0 (177.800) 100,0 (1177) 
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