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ÁGRIP 
 

LYFJAMEÐFERÐ ALDRAÐRA Á HJÚKRUNARHEIMILI 

GREINING MEÐ STOPP/START SKILMERKJUM 

 

Markmið: Markmið rannsóknarinnar var að nota STOPP skilmerkin til að greina tíðni 

mögulega óviðeigandi lyfjameðferðar hjá öldruðum íbúum á hjúkrunarheimilunum. 

Farið var yfir lyfjameðferð íbúanna og hún borin saman við skráðar sjúkdómsgreiningar 

og færnibreytur. STOPP skilmerkjum var svo beitt til að greina mögulega óviðeigandi 

lyfjameðferð hjá íbúum heimilanna.  

Inngangur: Fjöllyfjanotkun hjá öldruðum er algengt vandamál, sérstaklega á 

hjúkrunarheimilum. Notkun STOPP skilmerkjanna snýst um það að reyna að koma með 

ábendingar fyrir mögulega óviðeigandi lyfjameðferð svo sem tvöfalda lyfjameðferð 

innan sama flokks, ranga skammta, eða lyf sem ætti að varast hjá einstaklingum með 

fjölkvilla þegar önnur öruggari lyf eru til. 

Aðferðir: Rannsóknin var þversniðsrannsókn. Gagnasöfnun stóð yfir í tæpar 8 vikur. 

Safnað var upplýsingum um aldur, kyn, meðferðarmarkmið, dvalartíma á 

öldrunarheimilinu, lyfjameðferðir, fjölda lyfja, sjúkdómsgreiningar sem skráðar voru í 

heilsufarsyfirlit og niðurstöður blóðmælinga. Úr RAI mati voru fengin stig úr kvörðum 

á færni í athöfnum daglegs lífs, vitrænni getu og breytingu á ástandi (lífskvarði). Notast 

var svo við 2. útgáfu STOPP skilmerkjanna til að greina mögulega óviðeigandi lyf. 

Niðurstöður: Niðurstöður sýndu að 95,4% þátttakenda í rannsókninni voru á 

mögulega óviðeigandi lyfjameðferð. Algengastu ástæður voru að lyf væru notuð án 

skráðrar ábendingar, notuð í of langan tíma eða lyf væru óviðeigandi (t.d. geðrofs-, 

benzódíazepín- og z-svefnlyf). Ófullkomin skráning ábendinga var algeng. 

Ályktanir: Draga má þá ályktun að mögulega óveiðeigandi lyfjameðferð geti verið 

algeng á íslenskum hjúkrunarheimilum. Bætt skráning og notkun STOPP skilmerkja 

gæti bætt gæði lyfjameðferðar. 
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ABSTRACT 

Drug therapy among the elderly in nursing homes 

Analysis using the STOPP/START criteria 

 

 

Aim: The aim of this study was to use the STOPP/ START criteria to analyse 

potentially inappropriate medicines used by the elderly in nursing homes. The residents 

documented drug therapies were compared with documented diagnoses and parameters. 

The STOPP criteria was then used to analyse the residents potentially inappropriate 

medicines. 

Introduction: Polypharmacy in the elderly is a common problem, especially in those 

living in nursing homes. The STOPP criteria is used to try and develope suggestions to 

prevent potentially inappropriate medicines such as duplicate medicines, wrong doses or 

medicines that should not be used by individuals with comorbidity when safer 

medicines excist. 

Methods: The study was a cross sectional study. Data was collected over 8 weeks. 

Data collected were; age, sex, treatment goals, residency length, drug therapy, number 

of medicines, diagnoses reported in medical records and blood test results. From RAI 

assessements scores were gathered for activities of daily living, cognitive performances 

and changes in health (risk of decline). Version two of the STOPP criteria was then 

used to analyse potentially inappropriate medicines. 

Results: The results showed that 95,4% of the residents involved in the study were 

prescribed potentially inappropriate medicines. The most common reasons were 

medicines used without indication, medicines were used for too long or medicines that 

were inappropriate (for example antipsychotics, benzodiazepines and z-sleeping 

medicines). Inadequate documentation of diagnoses was common. 

Conclusions: The conclusion can be made that potentially inappropriate medicines 

can be a problem in Icelandic nursing homes. Improved documentation and the use of 

the STOPP/START criteria could improve drug therapies. 
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1. INNGANGUR 

1.1. Lyfjanotkun eldri einstaklinga 

Á síðustu áratugum hafa ævilíkur fólks aukist og mannfjöldi einnig. Af öllum 

aldurshópum eru það aldraðir sem fjölgar hvað hraðast. Samhliða því að lifa lengur er 

fólk einnig að takast á við fleiri sjúkdóma. Með fleiri sjúkdómum fylgir aukin lyfjagjöf 

og þar af leiðandi eru aldraðir oft á flóknum lyfjameðferðum (Bretherton, Day, & 

Lewis, 2003; Conejos Miquel et al., 2010; Corsonello, Pedone, & Incalzi, 2010; Huang 

et al., 2012; Mallet, Spinewine, & Huang, 2007). Aldraðir eru einnig oft hjá mörgum 

mismunandi læknum vegna þeirra sjúkdóma sem þeir hafa og eru því að fá lyfjaávísanir 

frá mörgum mismunandi læknum sem minnkar líkurnar á góðu eftirliti og eykur 

líkurnar á fjöllyfjanotkun, óviðeigandi lyfjagjöf og aukaverkunum (Conejos Miquel et 

al., 2010; Huang et al., 2012). Vitað er að aldraðir njóta góðs í mörgum tilfellum af 

lyfjum, en passa þarf upp á að eftirfylgni sé góð til að koma í veg fyrir aukaverkanir og 

meðferðartengda fylgikvilla (Bretherton et al., 2003). Fjöllyfjanotkun og óviðeigandi 

lyfjagjöf hjá öldruðum er vandamál sem taka þarf á. Ástæða þess að aldraðir eru 

viðkvæmari fyrir aukaverkunum og milliverkunum tengist mörgum þáttum svo sem 

breytingum í lyfhrifum og lyfjahvörfum með aldri, fjöllyfjanotkun og fjölda sjúkdóma. 

Klínískar leiðbeiningar um lyfjameðferð byggja oftar en ekki á rannsóknum þar sem 

aldraðir með fjöllyfjameðferð hafa ekki tekið þátt (Conejos Miquel et al., 2010; 

Corsonello et al., 2010; Wooten, 2012). Margar rannsóknir erlendis hafa verið gerðar í 

tengslum við þessi mál og þróaðar hafa verið nokkrar aðferðir til þess að reyna að koma 

í veg fyrir óviðeigandi lyfjagjöf hjá eldri einstaklingum (Campanelli, 2012; Garcia-

Gollarte, Baleriola-Julvez, Ferrero-Lopez, & Cruz-Jentoft, 2012; H. Hamilton, 

Gallagher, Ryan, Byrne, & O'Mahony, 2011; Ryan et al., 2013; Vélez-Díaz-Pallarés & 

Cruz-Jentoft, 2014).  

1.1.1 Fjöllyfjanotkun 

Fjöllyfjanotkun hjá öldruðum er algeng og getur verið vandasöm, sérstaklega hjá 

öldruðum einstaklingum inn á hjúkrunarheimilum (Huang et al., 2012; Marcum et al., 

2012). Fjöllyfjanotkun er komin til vegna síaukinna möguleika á sannreyndri meðferð 
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við ólíkum kvillum hjá fjölveikum einstaklingum. Fjöllyfjanotkun eykur hættu á 

aukaverkunum og milliverkunum hjá öldruðum og kallar á reglubundið eftirlit og 

endurskoðun lyfjalista (Bretherton et al., 2003; Kaufman, 2011; Marcum et al., 2012; 

Wooten, 2012). Fjöllyfjanotkun þarf ekki endilega að vera slæmur hlutur, oft á tíðum er 

þörf fyrir flókna lyfjameðferð og í umræðu um lyfjameðferð aldraðra er í vaxandi mæli 

lögð meiri áhersla á hversu viðeigandi meðferðin er fremur en ákveðinn fjöldi lyfja 

(Kaufman, 2011; Wooten, 2012). Fjöllyfjanotkun er enn sem komið er litin hornauga og 

er oft tengd við neikvæðar útkomur vegna fylgikvilla meðferðar, aukaverkana, 

milliverkanna og þess að léleg meðferðarheldni er vandamál þegar lyfin eru orðin mörg 

(Kaufman, 2011). 

1.1.2 Mögulega óviðeigandi lyfjagjöf 

Með mögulega óviðeigandi lyfjagjöf eða á ensku potentially inappropriate medicines 

(PIMs) er átt við lyfjagjöf sem til dæmis er óþörf, þegar hætta á aukaverkunum eða 

milliverkunum er hærri en mögulegt gagn sem einstaklingurinn fengi af lyfjagjöfinni, 

notkun lyfja í of háum skömmtum eða í of langan tíma, notkun lyfja sem henta ekki 

þegar önnur öruggari og hentugri lyf eru til og tvöföld lyfjameðferð innan sama 

lyfjaflokks (Conejos Miquel et al., 2010; Garcia-Gollarte et al., 2012; Lund, Carnahan, 

Egge, Chrischilles, & Kaboli, 2010). Undir óviðeigandi lyfjagjöf flokkast einnig 

lyfjagjöf sem ætti samkvæmt öllu að nota við meðferð ákveðins sjúkdóms en er ekki 

notuð án útskýringar (Lund et al., 2010; Vélez-Díaz-Pallarés & Cruz-Jentoft, 2014). 

Óviðeigandi lyfjagjöf er vandamál meðal aldraðra einstaklinga og leiðir til þess að 

lyfjameðferðir aldraðra eru ekki eins öruggar, eins eykur óviðeigandi lyfjagjöf hættu á 

aukaverkunum, aukinni sjúkdómstíðni og hættu á dauðsföllum (Conejos Miquel et al., 

2010; H. J. Hamilton, Gallagher, & O'Mahony, 2009). 

1.2. Einstaklingar á hjúkrunarheimilum 

Á undanförnum árum hefur öldruðum fjölgað ört og þar af leiðandi einnig þeim 

sem þurfa pláss inn á hjúkrunarheimilum (Lee Furniss, 2002; L. Furniss, Craig, & 

Burns, 1998). Aldraðir einstaklingar sem búa á hjúkrunarheimilum hafa ákveðnar þarfir, 

til dæmis varðandi lyfjagjöf (Garcia-Gollarte et al., 2012). Hjúkrunarheimili eru ætluð 

öldruðum einstaklingum sem eru of lasburða og geta ekki búið lengur heima hjá sér né 
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inni á öðrum stofnunum svo sem sambýlum og dvalarheimilum (Velferðarráðuneytið, 

e.d.). Til þess að fá pláss á íslensku hjúkrunarheimili þarf einstaklingurinn að sækja um 

og fara í færni- og heilsumat, þar sem einstaklingur þarf að uppfylla ákveðin skilyrði 

líkamlegrar og/eða andlegrar færnisskerðingar og ekki er hægt að komast í pláss á 

hjúkrunarheimili nema uppfylla skilyrðin og að öll önnur úrræði hafi verið fullreynd 

(Ísland.is, e.d.; Tryggingastofnun, 2016). Einstaklingar inn á hjúkrunarheimilum fara 

svo einnig þrisvar á ári í svokölluð RAI möt til þess að meta hjúkrunarþyngd. RAI 

stendur fyrir „resident assesment instrument“. Upplýsingum sem RAI matið safnar eru 

notaðar til að meta hvernig þjónustu íbúi heimilisins þarfnast. Í þessari rannsókn var 

notast við þrjár niðurstöður úr RAI mati, þ.e. ADL, CHESS og CPS. Þessar breytur 

segja rannsakanda til um hvernig rannsóknarþýðið var samsett með tilliti til færni, 

vitrænnar getu og breytingar á heilsufarsástandi. 

ADL stendur fyrir „activities of daily living“. Þeim mun hærra ADL gildi sem íbúi 

heimilis hefur þeim mun háðari er íbúinn umönnun (InterRAI, e.d.). Notast var við 

langan ADL kvarða sem er frá 0-28 sem gefur nákvæmari mynd en stutti ADL 

kvarðinn. 

CHESS stendur fyrir „Changes in Health, End-Stage Disease, Signs, and 

Symptoms Scale“. Gildin eru frá 0-5 þar sem einstaklingur með 0 er alveg stöðugur 

heilsufarslega séð meðan einstaklingur með 5 er mjög heilsufarslega óstöðugur 

(InterRAI, e.d.). 

CPS stendur fyrir „cognative performance scale“. Gildin eru frá 0-6 þar sem 

einstaklingur með gildið 0 hefur enga vitræna skerðingu en einstaklingur með gildið 6 

hefur mjög mikla vitræna skerðingu (InterRAI, e.d.). 

Aldraðir á hjúkrunarheimilum eru því viðkvæmur hópur sem oft á tíðum er nærri 

lífslokum (meðaldvalartími á hjúkrunarheimilum er 2-3 ár) (Lee Furniss, 2002; Hólm, 

2016). Aldraðir á hjúkrunarheimilum eru oft að taka fleiri lyf en einstaklingar sem búa 

enn heima hjá sér. Oft eru þeir í viðkvæmu líkamlegu og andlegu ástandi, og geta því 

verið viðkvæmari fyrir óviðeigandi lyfjagjöf en aðrir aldraðir einstaklingar (Lee Furniss, 

2002; L. Furniss et al., 1998). 
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1.3. Aukaverkanir 

Aukaverkanir lyfja eru vandamál hjá eldri einstaklingum og samkvæmt rannsóknum 

erlendis eru aukaverkanir lyfja algeng ástæða þess að eldra fólk þarf að leggjast inn á 

sjúkrahús. Eldri einstaklingar eru sjö sinnum líklegri en yngri einstaklingar til að 

leggjast inn á sjúkrahús sökum aukaverkana vegna lyfja og rannsóknir hafa sýnt að 

innlagnir vegna aukaverkanna hjá eldri einstaklingum voru 11,5–14% (O'Connor, 

Gallagher, Byrne, & O'Mahony, 2012; O'Mahony et al., 2015). Aukaverkanir lyfja 

tengjast oft óviðeigandi lyfjagjöf og eru líklegri til að koma fram hjá eldra fólki þar sem 

það er oft á mörgum lyfjum en einnig af því að lyfhrif (oftast aukið næmni við lyfjum) 

og lyfjahvörf (frásog, dreifing, efnaskipti, útskilnaður og fleira) breytast eftir því sem 

fólk eldist og líkur á aukaverkunum aukast þegar fólk er komið á mikinn fjölda lyfja 

(Paul Gallagher & Denis O'Mahony, 2008; Hosia-Randell, Muurinen, & Pitkälä, 2008; 

Mangoni & Jackson, 2004). Því hefur verið haldið fram að líkurnar á því að fá 

aukaverkanir sé að hluta til tengt fyrri reynslu af lyfinu og rannsóknir hafa sýnt fram á 

að hafi einstaklingur áður fengið aukaverkanir er hann líklegri til að fá aukaverkanir 

aftur (Atkin, Veitch, Veitch, & Ogle, 1999). Vitað er að fjöllyfjanotkun og óviðeigandi 

lyfjanotkun auka hættu á aukaverkunum. Aðrir þættir sem virðast tengjast því hvort 

einstaklingur sé líklegur til að fá aukaverkanir eru til dæmis, fjöldi krónískra sjúkdóma 

og líkurnar virðast einnig aukast ef einstaklingurinn er kvenkyns (Corsonello et al., 

2010; O'Mahony et al., 2015). Aukaverkanir lyfja valda því að eldra fólk þarf oftar að 

sækja í heilbrigðisþjónustu og því fylgir aukinn kostnaður (Petrovic, van der Cammen, 

& Onder, 2012; Scott & Jayathissa, 2010). Oft eru aukaverkanirnar ekki greindar sem 

slíkar heldur sem afleiðing sjúkdóms sem einstaklingur hefur nú þegar eða þá þær eru 

greindar sem byrjun á nýjum sjúkdómi, og þá er hætt við að einstaklingarnir séu settir á 

lyf við þessum nýju einkennum og aukaverkanirnar halda áfram (Petrovic et al., 2012). 

Aukaverkanir eru flokkaðar eftir ástæðum og verkun aukaverkananna. Hægt er að 

flokka þær í tvennt. Annars vegar aukaverkanir sem eru fyrirsjáanlegar og algengar. 

Hins vegar aukaverkanir sem koma vegna ofnæmisviðbragða. Fyrirsjáanlegar 

aukaverkanir koma vegna lyfjafræðilegrar virkni lyfsins og eru skammtaháðar, þær geta 

horfið alveg ef skammtar eru minnkaðir. Ofnæmistengdar aukaverkanir koma hins 

vegar ekki fram vegna lyfjafræðilegrar virkni lyfsins né eru þær skammtaháðar, þær eru 

mun sjaldgæfari og eru oft á tíðum alvarlegri en aukaverkanir sem koma fram vegna 
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lyfjafræðilegra virkni og líkur á dauða eru hærri í ofnæmistengdum aukaverkunum. 

Taka þarf einstakling sem fær aukaverkanir vegna ofnæmisviðbragða alveg af lyfinu til 

þess að aukaverkanirnar hverfi (Atkin et al., 1999; Petrovic et al., 2012). Talið er að 

hægt sé að komast hjá meirihluta aukaverkana. Þar sem flestar aukaverkanir eru 

fyrirsjáanlegar er mikilvægt að þróa leiðbeiningar sem hægt er að notast við til að greina 

lyf sem valda oft á tíðum aukaverkunum í öldruðum og koma í veg fyrir óviðeigandi 

lyfjameðferð (Atkin et al., 1999; O'Connor et al., 2012; Petrovic et al., 2012). 

Aukaverkanir þurfa ekki að vera slæmar til þess að þær valdi auknum kostnaði, fólk 

leggst ekki alltaf inn á sjúkrahús sökum aukaverkana. Vægar aukaverkanir leiða til 

aukins kostnaðar þar sem einstaklingar leita oftar til læknis, það getur svo á móti leitt til 

aukins lyfjakostnaðar þar sem aukaverkanir eru ekki alltaf rétt greindar (Conejos Miquel 

et al., 2010).  

1.4. Milliverkanir 

Aldraðir einstaklingar eru ekki einungis viðkvæmir fyrir aukaverkunum heldur einnig 

fyrir milliverkunum lyfja. Algengi milliverkanna í öldruðum er ekki þekkt. Gerðar hafa 

verið margar rannsóknir til að kanna algengi milliverkanna í öldruðum en niðurstöður 

þeirra hafa ekki verið sambærilegar. Algengi milliverkanna hjá öldruðum voru á bilinu 

15-50%. Ástæður þessa breiða bils í niðurstöðunum geta verið vegna nokkurra ástæðna. 

Til að mynda skiptir máli hvernig breytur og milliverkanir eru skilgreindar í rannsókn-

unum. Séu þær ekki skilgreindar eins í mismunandi rannsóknum er ekki hægt að bera 

niðurstöðurnar saman. Einnig eru ekki allar milliverkanir sem hafa klínískt mikilvægi 

og ef þær eru inni í niðurstöðunum getur það leitt til þess að algengi mælist hærra en 

það er í raun (Hines & Murphy, 2011; Mallet et al., 2007). Ástæða þess að aldraðir 

einstaklingar eru viðkvæmir fyrir milliverkunum og aukaverkunum er að hluta til sú 

sama, þ.e. aldursbreytingar í starfsemi líkamans, aukin hætta á öldrunarsjúkdómum sem 

og aukin lyfjanotkun (Hines & Murphy, 2011). Sýnt hefur verið fram á að því fylgi 

aukin hætta á alvarlegum milliverkunum að fylgja í blindni klínískum leiðbeiningum 

hjá fjölveikum öldruðum einstaklingum (Dumbreck et al., 2015). 

Milliverkanir flokkast undir aukaverkanir, en þó þær séu mjög lítill hluti 

aukaverkana skipta þær samt miklu máli, sérstaklega þegar hægt er að koma í veg fyrir 

þær (Seymour & Routledge, 1998; Wooten, 2012). Milliverkanir milli lyfja verða þegar 
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eitt eða fleiri lyf hafa áhrif á lyfjafræðilega eiginleika annars lyfs (Johnell & Klarin, 

2007). Hægt er að flokka milliverkanir gróft í tvo flokka. Þann fyrri eftir lyfhrifum, þ.e. 

svar við fyrra lyfinu breytist vegna seinna lyfsins án þess að það verði neinar breytingar 

á lyfjafræðilegum eiginleikum fyrra lyfsins, og þann seinni eftir lyfjahvörfum þ.e. að 

lyfið kemst ekki á verkunarstað vegna áhrifa frá hinu lyfinu (Herrlinger & Klotz, 2001; 

Hines & Murphy, 2011; Mallet et al., 2007). Hægt er að spá fyrir um milliverkanir út frá 

lyfjafræðilegum eiginleikum lyfja (Seymour & Routledge, 1998). Það er jafn algengt að 

milliverkanir hafi þau áhrif að auka virkni annars lyfs og það að minnka virkni annars 

lyfs, en þó er algengara að tekið sé fram í lyfjaupplýsingum sá möguleiki að lyf geti 

aukið virkni annars lyfs (Seymour & Routledge, 1998). Þar sem aldraðir einstaklingar 

eru oft á mörgum lyfjum og með breytta líkamsstarfsemi eru auknar líkur á því að þeir 

verði fyrir milliverkunum (Herrlinger & Klotz, 2001; Seymour & Routledge, 1998; 

Wooten, 2012).  

Mikill fjöldi þeirra sjúklinga sem leitar aðstoðar vegna milliverkanna eru aldraðir 

einstaklingar sem eru á mörgum lyfjum og oft á flóknum lyfjameðferðum (Johnell & 

Klarin, 2007; Leone et al., 2010). Sýnt hefur verið fram á að líkurnar á milliverkunum 

milli lyfja aukast með aldri (Leone et al., 2010). Milliverkanir geta haft mjög skaðlegar 

afleiðingar fyrir aldraða þar sem þeir eru viðkvæmari fyrir þeim en yngri einstaklingar 

(Hines & Murphy, 2011). Það er eins með milliverkanir og aukaverkanir að ekki koma 

allir einstaklingar til með að fá þær þó möguleikinn sé til staðar (Seymour & Routledge, 

1998). Milliverkanir milli lyfja er auk aukaverkana mjög mikilvægur hluti sem taka þarf 

tillit til þar sem milliverkanir geta einnig leitt til aukins kostnaðar, bæði sjúkrahús-

innlagnir og aukningu á tíðni komu til læknis (Johnell & Klarin, 2007; Leone et al., 

2010). Það er mikilvægt að reyna forðast milliverkanir þegar verið er að ávísa lyfjum, 

og það á sérstaklega við þegar verið er að breyta og bæta lyfjagjöf aldraðra (Johnell & 

Klarin, 2007). Ekki eru allar milliverkanir slæmar, til eru dæmi þar sem milliverkanir 

milli lyfja eru notaðar til meðferðar (Hines & Murphy, 2011).  
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1.5. Breytt lyfhrif og lyfjahvörf í öldruðum 

Vitað er að aldur tengist aukningu í algengi fjölda krónískra sjúkdóma, þetta leiðir oft á 

tíðum til flókinna lyfjameðferða með mörgum lyfjum. Aldur leiðir einnig til breytinga í 

líkamsstarfsemi sem leiða til þess að aldraðir einstaklingar eiga erfiðara með að 

viðhalda samvægi (homeostastis) (Corsonello et al., 2010; Mangoni & Jackson, 2004). 

Þegar einstaklingur hefur lélegt samvægi hefur það áhrif á stjórnunarferli í líkamanum, 

þessi áhrif geta verið mismunandi milli einstaklinga (Mangoni & Jackson, 2004). 

Breytingar verða á starfsemi lifrar og nýrna en einnig vegna breytinga á fitu og 

vöðvamassa (Corsonello et al., 2010). Breytingar verða á lyfhrifum og lyfjahvörfum 

eftir því sem einstaklingar eldast, þetta leiðir til þess að aldraðir einstaklingar eru 

viðkvæmir fyrir aukaverkunum sem geta leitt til aukinna veikinda fyrir einstaklinginn 

og aukins kostnaðar í heilbrigðiskerfinu (Corsonello et al., 2010; Mangoni & Jackson, 

2004). Breytingar á lyfjahvörfum eru meðal annars minnkun á lifrar og nýrnaútskilnaði 

og aukning í dreifirúmmáli fituleysanlegra lyfja, en breytingar á lyfhrifum eru meðal 

annars breyting í næmni lyfja (oftast aukin næmni)(Mangoni & Jackson, 2004). 

1.5.1. Lyfjahvörf 

Lyfjafræðilegir eiginleikar sem breytast með aldri geta sett aldraða einstaklinga í aukna 

hættu á lyfjatengdum vandamálum sem tengjast breytingum í líkamanum. Til dæmis 

breytingar á heildarvatni líkamans (það minnkar) og breytingar á nýrna- og 

lifrarstarfsemi (Huang et al., 2012). Lyfjahvarfa og lyfhrifa eiginleikar lyfja breytast 

einnig með aldri og valda breyttri svörun við lyfjameðferð hjá öldruðum. Við þessar 

breytingar getur helmingunartími lyfja til dæmis breyst (Huang et al., 2012). Passa þarf 

upp á þegar lyfi er ávísað á aldraða að hafa í huga þessar breytingar (til dæmis lengdan 

helmingunartíma) því mögulega þarf að gefa aðra upphafsskammta en ráðlagt er með 

yngra fólk til að koma í veg fyrir mögulegar eitranir (Huang et al., 2012). Útskilnaður 

margra lyfja um lifur minnkar með vaxandi aldri, aðallega vegna minnkaðs blóðflæðis 

og rýrnunar í lifrarþekjufrumum (hepatocyte). Útskilnaður um nýru minnkar einnig með 

vaxandi aldri, aðallega vegna breytinga í nýrnagauklum (glomeruli) og talið er að 

blóðflæði til nýrna minnki um það bil 10% á hverjum tíu árum eftir að einstaklingur nær 

fertugsaldri. Aldraðir hafa einnig oft á tíðum minnkaðan gaukulsíunarhraða vegna 

rýrnunar á vöðvamassa, en geta samt mælst með eðlilegt kreatín í sermi. Það að 
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gaukulsíunarhraðinn endurspeglist ekki endilega í kreatín gildi er mikilvægt að hafa í 

huga vegna útskilnaðar vatnsleysanlegra lyfja (Corsonello et al., 2010; Huang et al., 

2012; Weinstein & Anderson, 2010).  

 

Frásog: Eftir því sem einstaklingar eldast verða ýmsar breytingar á frásogi í líkamanum 

svo sem hægari tæming maga og hægara blóðflæði um iður (Corsonello et al., 2010; 

Kaufman, 2011). Aðrar breytingar eru til dæmis minnkað yfirborðsflatarmál í smágirni 

sem kemur til með að minnka frásog sem þýðir að aðgengi að æðum sem lyf koma til 

með að flæða yfir í er minna. Breytt sýrustig í maga getur haft áhrif á magatæmingu og 

breytt því hvernig lyf frásogast (Corsonello et al., 2010; Kaufman, 2011). Hægt er að 

komast hjá þessum breytingum í frásogi og minnkaðs “first pass” með því að velja aðra 

leið til lyfjagjafar svo sem að útvortis lyfjagjöf til dæmis með plástrum. Aldurstengdar 

breytingar í frásogi eru ekki bara tengdar þeim þáttum er taldir voru upp hér að ofan 

heldur einnig því hvaða lyfjaformi og hvað leið er valin til lyfjagjafar (Corsonello et al., 

2010). 

 

Dreifing: Miklar breytingar geta orðið á dreifingu lyfja vegna aldurstengdra breytinga á 

líkamsstarfsemi. Þær aldurstengdu breytingar sem hafa áhrif á dreifingu eru til dæmis 

aukning á fitu um 20-40%, en minnkun á vöðvamassa og vatni í líkama um 10-15%. 

Þetta hefur þau áhrif að dreifirúmmál fituleysanlegra lyfja eykst á meðan dreifirúmmál 

vatnsleysanlegra lyfja minnkar. Þetta getur leitt til þess að helmingunartími 

fituleysanlegra lyfja lengist á meðan helmingunartími  vatnsleysanlegra lyfja styttist þar 

sem rúmmál þeirra verður minna en það ætti að vera. Út frá þessum breytingum er 

mikilvægt að gefa viðeigandi skammta af lyfjum og stilla lyfjagjöf ef auknar breytingar 

verða á dreifirúmmáli (Corsonello et al., 2010; Mangoni & Jackson, 2004). 

Aldurstengdar breytingar geta einnig orðið í gegndræpi blóðheilahemils sem getur haft 

mikil áhrif á lyfjahvörf lyfja sem verka á miðtaugakerfið (Corsonello et al., 2010). 

Aldurstengdar breytingar verða einnig í p-glýkóprótein virkni þ.e. virknin minnkar sem 

getur leitt til uppsöfnunar eitraðra efna sem p-glýkópróteinin hefðu í fullri virkni náð að 

pumpa aftur út. Þetta getur því valdið aukinni hættu á taugarýrnunarsjúkdóm með 

auknum aldri (neurodegenerative pathology) (Corsonello et al., 2010). 
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Efnaskipti: Með vaxandi aldri má búast við að blóðflæði um lifur minnki um 20-50% 

og að rúmmál lifur minnki um 20-30% (Corsonello et al., 2010). Aukinn aldur er einnig 

tengdur við rýrnun í “first pass” efnaskiptum, líklegast er það vegna minna rúmmáls 

lifur (Mangoni & Jackson, 2004). Aðgengi margra lyfja sem verða fyrir “first pass” 

efnaskiptum í lifur getur aukist mikið þegar virkni lifrar minnkar (Corsonello et al., 

2010; Mangoni & Jackson, 2004). Aðgengi annarra lyfja sem þurfa á lifrinni að halda til 

að virkjast getur aftur á móti minnkað þegar virkni lifrar minnkar. Eðlislægur 

útskilnaður (intricsic clearance) lyfja skiptir máli þegar breytingar verða á blóðflæði um 

lifur. Lyf með hraðan útskilnað verða fljótt fyrir efnaskiptum vegna lifrarþekjufrumna 

og hraði útskilnaðar á þessum lyfjum er tengdur blóðflæði um lifur. En hins vegar verða 

lyf með hægan útskilnað fyrir efnaskiptum vegna lifrar ensíma og er hraði útskilnaðar 

þessara lyfja ekki háður blóðflæði heldur virkni ensímanna í lifur (Corsonello et al., 

2010). 

 

Útskilnaður: Útskilnaður lyfja fer bæði fram í gegnum nýru og lifur (misjafnt eftir 

lyfjum) (Mangoni & Jackson, 2004). Eftir því sem einstaklingur eldist verður mikil 

breyting á útskilnaði lyfja um nýru og talið er að massatap á nýrum sé í kringum 20-

25% (Corsonello et al., 2010).  Tap verður á virkni nýrna í öldruðum einstaklingum, þá 

einkum í gaukulsíunarhraða sem hefur þá áhrif á útskilnað margra lyfja. Hvort það hafi 

einhver klínískt mikilvægi fer eftir því hversu líklegt lyfið er til að valda eitrun 

(Mangoni & Jackson, 2004). Lyf með þröngan lækningalegan stuðul koma frekar til 

með að hafa slæm áhrif ef styrkur þeirra verður meiri en áætlað var heldur en ef 

styrkurinn verður lægri (Mangoni & Jackson, 2004). Útskilnaður lyfja um lifur er 

algengur gegnum CYP450 ensímið og fer það fram eftir svo kallaðri fasa 1 leið sem er 

oxunar-, hýdrólýsu- og “reduction” hvörfum. Útskilnaður verður einnig eftir fasa 2 leið 

sem er samtengingar hvarf (conjugation reaction). Fasi 1 leiðirnar verða fyrir meiri 

hömlun en fasa 2 leiðinirnar þegar blóðflæði til lifrar minnkar sem og lifrarmassi 

minnkar (Corsonello et al., 2010). 

1.5.2. Lyfhrif 

Lítið er vitað um lyfhrif í einstaklingum eldri en 85 ára, en vegna aukins fjölda lyfja hjá 

einstaklingum eldri en 65 ára má búast við aukinni hættu á aukaverkunum (Bowie & 



 
 

10 

Slattum, 2007). Lyfhrif eru þau áhrif sem lyf hafa á verkunarstað. Þessi verkun er háð 

mörgum breytum svo sem styrk lyfs við viðtaka, milliverkun milli lyfs og viðtaka og 

loks samvægisstjórnun. Einnig geta aðrir þættir sem eru breytilegir milli einstaklinga 

haft áhrif á lyfhrif svo sem aldur, kyn, kynþáttur, sjúkdómar og fleira (Corsonello et al., 

2010). Rannsóknir hafa sýnt að aldurstengdar breytingar á lyfjahvörfum og aukin hætta 

á aukaverkunum er algengari í inntöku vatnsleysanlegra lyfja. Ástæða þess er að öllum 

líkum sú að aldraðir einstaklingar hafa minnkaða virkni í nýrum og lifur sem og rýrnun 

í vöðvamassa og breyting á heildarrúmmáli vatns í líkamanum (Corsonello et al., 2010).  

Lenging getur orðið á helmingunartíma sumra lyfja vegna aldurstengdra breytinga á 

virkni nýrna og lifrar. Þessar breytingar geta leitt til þess að dreifirúmmál fitu-

leysanlegra lyfja verði meira sem lengir helmingunartímann, en einnig getur minnkaður 

útskilnaður haft áhrif á bæði fituleysanleg og vatnsleysanleg lyf (Mangoni & Jackson, 

2004). Breytingar á lyfhrifum í öldruðum valda því að þeir hafa oft á tíðum aukið næmi 

fyrir lyfjum. Talið er að í sumum tilfellum sé það vegna rýrnunar á til dæmis p-

glýkópróteinum sem gerir aldraða einstaklinga viðkvæmari fyrir lyfjum sem komast 

gegnum blóðheilahemilinn þar sem p-glýkóprótein myndu að öllu venju pumpa út 

miklu hluta lyfsins aftur, en rýrnunin veldur því að lyf komi til með að safnast upp í 

heila (Bowie & Slattum, 2007; Corsonello et al., 2010). Svörun aldraðra við lyfjum er 

oft ekki sú sama og svörun yngri einstaklinga. Oftast er talað um að ástæða þess séu 

aldurstengdar breytingar og það að aldraðir eiga oft erfitt með að viðhalda samvægi. 

Erfitt er að alhæfa um svörun lyfja meðal aldraðra þar sem áhrif öldrunar eru ekki eins í 

öllum einstaklingum, og aldraðir eru líffræðilega misleitari hópur en nokkuð annað 

æviskeið. Því þarf lyfjameðferð í öldruðum að vera einstaklingsmiðaðri frekar en hjá 

öðrum aldurshópum. Sumir aldraðir eru viðkvæmari fyrir en aðrir og á það sérstaklega 

við um viðbrögð við lyfjum sem hafa áhrif á miðtaugakerfið (Bowie & Slattum, 2007; 

Mangoni & Jackson, 2004). Breytingar í lyfhrifum geta haft áhrif á næmni einstaklinga 

fyrir lyfjum (oftast eykst næmni) (Mangoni & Jackson, 2004). Lyf sem verka á 

miðtaugakerfið geta valdið ýktum eða mótsagnarkenndum svörunum í öldruðum 

einstaklingum vegna aldurstengdra breytinga á lyfjahvörfum og lyfhrifum (Corsonello 

et al., 2010). Notkun geðrofslyfja er algeng meðal aldraðra einstaklinga og aukin næmni 

við þessum lyfjum verður með hækkandi aldri. Það getur leitt til aukinnar hættu á 

aukaverkunum svo sem utanstrýtu einkennum og viðkvæmni fyrir andkólínergum 
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áhrifum (Corsonello et al., 2010). Aldraðir einstaklingar eru sérstaklega viðkvæmir fyrir 

aukaverkunum lyfja með áhrifum á miðtaugakerfið, hjarta- og blóðrásarkerfið. Til 

dæmis má nefna utanstrýtu einkennum, óráði og öðrum aukaverkunum róandi og 

geðrofs lyfja, hjartsláttatruflanna, blóðþrýstingslækkandi áhrifa og fleira. Aldurstengdar 

breytingar geta einnig leitt til aukinnar næmni lyfja þar sem erfitt getur reynst að 

viðhalda fullri stjórn á samvægi (Mangoni & Jackson, 2004). Mælt er með því að gefa 

lægri skammta í upphafi og títra upp í réttan skammt til að forðast aukaverkanir, en 

þessi leið kemur ekki í veg fyrir allar aukaverkanir og þess vegna þarf að fylgjast vel 

með öldruðum og hvort þeir verði fyrir einhverjum aukaverkunum (Corsonello et al., 

2010). 

 

Lyf sem verka á miðtaugakerfið: Mikið af lyfjum sem verka á miðtaugakerfið geta 

valdið ýktum svörunum í öldruðum einstaklingum vegna aldurstengdra breytinga á 

lyfjahvörfum og lyfhrifum. Ekki er að fullu vitað hvers vegna þessar breytingar í svörun 

verða, en heilinn minnkar í rúmmáli og þyngd um kringum 5% á hverjum 10 árum eftir 

fertugsaldurinn. Breytingar í heila gætu tengst þessu að einhverju leyti og talið er að 

þrjár ástæður gætu verið fyrir því; (1) breyting verður á taugaboðum og/eða styrk 

viðtaka, (2) breytingar verða á hormónum í líkamanum og þá sérstaklega kynhormónum 

og vaxtarhormónum, (3) breytingar verða á stjórnun glúkósa í líkamanum vegna skertra 

glúkósa efnaskipta eða vegna minni glúkósa og súrefnis. Ekki má svo gleyma að 

aldurstengd rýrnun verður á p-glýkópróteinum sem leiðir til þess að lyf eiga auðveldara 

með að komast í miðtaugakerfið og geta þar af leiðandi valdið ýktum svörum og 

aukaverkunum (Bowie & Slattum, 2007; Corsonello et al., 2010; Trifiro & Spina, 

2011). Ein tegund lyfja sem verka á miðtaugakerfið sem aldraðir eru sérstaklega 

viðkvæmir fyrir eru lyf sem hafa áhrif á asetýlkólín sem er taugaboðefni í kólínergíska 

kerfinu. Þetta eru lyf sem eru mikið notuð af öldruðum, lyf svo sem þunglyndislyf, 

geðrofslyf og lyf við þvagleka. Asetýlkólín verkar á nikótín og múskarín viðtaka og 

flest lyf með andkólínerg áhrif verka með því að hamla aðgengi asetýlkólíns að 

múskarín viðtakanum. Áhrif andkólínergra lyfja á miðtaugakerfið geta valdið 

munnþurrki, hægðatregðu, auknum augnþrýstingi, blóðþrýstingsfalli og í hærri 

skömmtum geta andkólínerg lyf valdið óráði, æsing, rugli, geðröskun, flogum og 

jafnvel dái. Aukaverkanir vegna andkólínergra lyfja eru algengar hjá öldruðum 
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einstaklingum á hjúkrunarheimilum (Gerretsen & Pollock, 2011; Mintzer & Burns, 

2000). 

 

Sterar: Algengt er að nota sykurstera til meðferðar á ofnæmi, bólgusjúkdómum, 

sjálfsónæmissjúkdómum og stundum í krabbameinsmeðferðum. Tenging er milli 

langtímameðferðar með sterum og aukningu á beinþynningu, tækifæris-sýkingum, 

háþrýstingi og sykursýki (Bowie & Slattum, 2007). 

 

Lyf við blóðsykurslækkun: Fara þarf varlega þegar aldraðir einstaklingar eru á 

lyfjameðferð við sykursýki týpu 2. Þau lyf sem varast ætti að nota eru annars vegar 

langverkandi súlfónýlúrea lyf og hins vegar þíazólidíndíon lyf. Langverkandi 

súlfónýlúrea lyf, til dæmis glimepiride og chlorpropamide eru mikið notuð, en þau geta 

leitt til viðvarandi of lágs blóðsykurs. Lækkaður blóðsykur verður vegna aldurstengdra 

rýrnunar í nýrnavirkni sem veldur því að lyf með langan verkunartíma geta safnast upp. 

Notkun þíazólidíndíon lyfja til dæmis rosiglitazeon hjá öldruðum með hjartabilun getur 

leitt til versnunar á hjartabiluninni. Versnunin verður vegna þess að lyfin geta valdið 

vökvasöfnun sem getur leitt til bjúgs á útlimum sem getur þá leitt til versnunar á hjarta-

biluninni (Fravel, McDanel, Ross, Moores, & Starry, 2011; Germino, 2011; Migdal, 

Yarandi, Smiley, & Umpierrez, 2011). 

 

Þvagræsandi: Þvagræsandi lyf eru mikið notuð meðal aldraðra, þau eru notuð til að 

meðhöndla marga sjúkdóma til dæmis háþrýsting, bjúg og króníska hjartabilun. Vegna 

þess hve algengir slíkir sjúkdómar eru í öldruðum einstaklingum þarf að fylgjast vel 

með öllum breytingum sem verða á áhrifum þessara lyfja (Bowie & Slattum, 2007; 

Trifiro & Spina, 2011). Rannsóknir hafa sýnt að notkun þvagræsandi lyfja í öldruðum 

virki ekki eins vel og í yngri einstaklingum þar sem þvagræsandi áhrif lyfjanna minnka í 

öldruðum. Þetta myndi þá leiða til þess að einstaklingurinn myndi ekki ná að losna við 

þann vökva sem leitast er til að minnka einkenni til dæmis bjúgs eða hjartabilunar 

(Trifiro & Spina, 2011). 
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Beta blokkar: Virkni beta blokka er mikil í öldruðum, en virkni í beta adrenóviðtökum 

minnkar með auknum aldri (Mangoni & Jackson, 2004; Trifiro & Spina, 2011). Þéttni 

beta viðtaka virðist ekki minnka með auknum aldri og eins virðist sækni viðtakanna 

ekki minnka (Corsonello et al., 2010; Trifiro & Spina, 2011). Líklega er minnkuð virkni 

beta viðtakanna vegna þess að breyting verður á flutningi boða, þetta getur þýtt að 

aldraðir þurfi hærri skammta af lyfinu til að ná skammti sem hefur þá verkun sem óskað 

er eftir með hækkandi aldri. Passa þarf samt að fylgjast með einstaklingnum þegar hærri 

skammtar eru notaðir til þess að vera viss um að skammturinn þolist vel  (Corsonello et 

al., 2010; Trifiro & Spina, 2011).  

 

Kalsíumgangalokar: Ein mikilvægasta aldurstengda breytingin á lyfhrifum eru 

breytingar á svörun við kalsíumgangalokum í hjarta- og æðakerfislyfjum (Corsonello et 

al., 2010). Í upphafi lyfjameðferðar hafa kalsíumgangalokar mikil áhrif á blóðþrýsting í 

öldruðum. Ekki er vitað af hverju það er, en líklega er það vegna minnkaðs útskilnaðar 

um nýru í öldruðum eða rýrnun í fasa 1 efnaskiptum. Þetta á sérstaklega við um 

kalsíumgangaloka úr hópi díhýdrópýridína svo sem amlodipin. Þessi auknu áhrif ganga 

yfir á um það bil þrem mánuðum. Þegar öldruðum eru gefnir kalsíumgangalokar sem 

ekki eru úr flokki díhýdrópýridína svo sem verapamil sem hefur beina verkun á hjartað 

getur það leitt til mikils lágþrýstings vegna aukinna áhrifa lyfsins á blóðþrýsting. Þetta 

gerist mögulega vegna bælandi áhrifa kalsíumgangalokanna á sinoatrial hnútinn. 

Útskilnaður kalsíumgangaloka hjá öldruðum er minni en hjá yngri einstaklingum og það 

leiðir til hærri styrk lyfs í sermi. Hærri styrkur í sermi leiðir þar af leiðandi til aukinna 

áhrifa hjá eldri einstaklingum en hjá þeim yngri. Þetta þýðir að fylgjast þarf vel með 

öldruðum, sérstaklega í upphafi meðferðar og stilla skammta reglulega þegar þess er 

þörf (Bowie & Slattum, 2007; Corsonello et al., 2010; Trifiro & Spina, 2011).  

 

Lyf til svæfingar: Aukin næmni við svæfingarlyfjum sést í öldruðum einstaklingum og 

þurfa þeir lægri skammta af þessum lyfjum en þeir yngri, aðallega vegna aldurstengdra 

breytinga á lyfjahvörfum. Aldraðir eru líklegri en yngri einstaklingar til að eiga í 

öndunarörðuleikum eftir morfíngjöf (Bowie & Slattum, 2007; Trifiro & Spina, 2011). 
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1.6. Beers skilmerki 

Mark H. Beers þróaði í samstarfi við félaga sína leiðbeiningar um óviðeigandi 

lyfjanotkun á öldrunarheimilum árið 1991. Þessar leiðbeiningar hafa svo verið 

uppfærðar og víkkaðar út árin 1997, 2003, 2012 og 2015. Tilgangur skilmerkjanna var 

að reyna bæta lyfjagjöf hjá öldruðum og reyna koma í veg fyrir eða minnka 

aukaverkanir vegna lyfja í öldruðum (Campanelli, 2012; Counsell, 2015; Davidoff et 

al., 2015; O’Mahony et al., 2010). Beers skilmerkin voru notuð í Evrópu til að byrja 

með, en þar sem skilmerkin voru þróuð fyrir lyf á markaði í Bandaríkjunum hafa Beers 

skilmerkin haft takmarkað notkunargildi í Evrópu þar sem um helmingur þeirra lyfja 

sem eru í Beers skilmerkjunum eru ekki fáanleg í Evrópu (Corsonello et al., 2010; 

O’Mahony et al., 2010). Fyrir utan það að innihalda leiðbeiningar fyrir lyf sem ekki eru 

notuð í Evrópu taka Beers skilmerkin ekki tillit til þess að lyf vanti inn í meðferð 

einstaklings (START), né heldur milliverkanir milli lyfja, tvöfalda lyfjagjöf úr sama 

flokki lyfja, óviðeigandi lyfjagjafar þegar meðferð sem hefði átt að beita var ekki beitt 

(Corsonello et al., 2010; Lam & Cheung, 2012; O’Mahony et al., 2010; Vélez-Díaz-

Pallarés & Cruz-Jentoft, 2014).  

1.7. STOPP/START skilmerkin 

STOPP/START skilmerkin voru þróuð á Írlandi og gefin út árið 2008 til þess að þjóna 

betur evrópskum þörfum og til að koma í stað Beers skilmerkjanna. Markmiðið var að 

þróa skilmerki sem mættu betur klínískum veruleika. Þau skyldu vera skipulögð eftir 

líffræðilegum kerfum, taka sérstaklega til milliverkanna lyfja, tvöfaldra lyfjaávísana, 

ópíata notkunar og lyfja sem auka byltuhættu. Einnig áttu skilmerkin að taka tillit til 

þess þegar lyf vantar inn í meðferð (START). Samanburðarrannsóknir hafa verið gerðar 

á Beers og STOPP/START skilmerkjum og hafa þær sýnt fram á að STOPP/START eru 

jafn góðar eða betri en Beers til að greina óviðeigandi lyfjameðferð (Lam & Cheung, 

2012). STOPP/START skilmerkin eru ætluð til þess að greina mögulega óviðeigandi lyf 

hjá fólki eldra en 65 ára (Scott & Jayathissa, 2010; Vélez-Díaz-Pallarés & Cruz-Jentoft, 

2014). STOPP (Screening Tool of Older People Prescriptions) hluti skilmerkjanna er 

notaður til þess að meta hvort mögulega óviðeigandi lyfjum sé ávísað á einstakling. 

START (Screening To Alert to Right Treatment) hluti skilmerkjanna er notaður til þess 

að meta hvort að lyfjameðferð sé óviðeigandi, þ.e.a.s. hvort meðferð sem gæti talist 
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gagnleg sé til en ekki beitt (Ryan, O'Mahony, Kennedy, Weedle, & Byrne, 2009). 

STOPP/START skilmerkjum er beitt þannig að farið er yfir lyf og sjúkdómsgreiningar 

eldra fólks og þær upplýsingar eru síðan bornar saman við STOPP /START skilmerkin 

sem gefa þá til kynna hvort óviðeigandi lyfjagjöf mögulega sé til staðar (H. Hamilton et 

al., 2011; O’Mahony et al., 2010; Ryan et al., 2009). Þegar STOPP/START skilmerkin 

voru gefin út árið 2008 voru 65 STOPP skilmerki og 22 START skilmerki fengin fram 

eftir samráð átján sérfræðinga í öldrunar lyfjameðferð (Lam & Cheung, 2012). Síðar 

varð ljóst að uppfæra þyrfti STOPP/START skilmerkin vegna breyttrar þekkingar á því 

sem var grunnur að 1. útgáfu STOPP/START skilmerkjanna. Voru skilmerkin uppfærð 

árið 2014 og leitast var eftir því að fá fleiri sérfræðinga víðs vegar frá Evrópu til að 

koma með athugasemdir og til að aðstoða við uppfærsluna (O'Mahony et al., 2015).  

Auk breyttrar þekkingar voru skilmerki í 1. útgáfu sem ekki voru lengur talin nógu 

nákvæm eða skilmerki sem skiptu ekki lengur máli (O'Mahony et al., 2015). Í 2. útgáfu 

eru STOPP skilmerkin orðin 80 og START skilmerkin orðin 34. Reiknað er með 

reglulegri uppfærslu skilmerkjanna. Búið er að sannreyna virkni STOPP/START 

skilmerkjanna og teljast þau vera áreiðanlegt og umfangsmikið hjálpartæki sem hægt er 

að nota til að finna og hugsanlega koma í veg fyrir óviðeigandi lyfjagjafir til eldra fólks 

(Paul Gallagher et al., 2009; P. Gallagher, Ryan, Byrne, Kennedy, & O'Mahony, 2008).  

Margar greinar hafa verið birtar erlendis þar sem notkun STOPP/START 

skilmerkjanna til greiningar á lyfjameðferð eldra fólks inn á hjúkrunarheimilum og 

sjúkrahúsum hefur leitt í ljós að mögulega óviðeigandi lyfjameðferð eldra fólks sé 

vandamál sem taka þarf betur á (H. Hamilton et al., 2011; Ryan et al., 2009). Þrátt fyrir 

að STOPP/START skilmerkin virki vel koma þau ekki í stað  klínískrar þekkingar 

læknis, heldur eru þær góð viðbót til að viðhalda öryggi sjúklings (Lam & Cheung, 

2012). World health organization (WHO) ítrekar að það skiptir jafn miklu máli að 

stöðva lyfjameðferð eins og það er að hefja hana. (Johnell & Klarin, 2007). 

1.7.1. Screening Tool of Older People Prescriptions (STOPP) 

STOPP skilmerkin snúast um það að reyna að koma með ábendingar fyrir mögulega 

óviðeigandi lyfjameðferð svo sem tvöfalda lyfjameðferð innan sama flokks, ranga 

skammta, eða hreinlega lyf sem ætti ekki að taka sökum aldurs þegar önnur öruggari lyf 

eru til (P. Gallagher & D. O'Mahony, 2008; O'Mahony et al., 2015). 2. útgáfa STOPP  
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skilmerkjanna innihaldur 80 skilmerki sem skipt er í 13 hluta frá A til M, og eru 

hlutarnir merktir með viðeigandi lykli (t.d. A1) sem skráður er sem ástæða stöðvunar 

lyfjameðferðar (O'Mahony et al., 2015). Á bak við hvert mögulega óviðeigandi lyf geta 

verið mörg STOPP skilmerki, til dæmis gæti einstaklingur sem notað hefur z-svefnlyf í 

langan tíma án skráðrar ábendingar verið með allt að þrjú STOPP skilmerki skráð á sig. 

STOPP skilmerkin má sjá í töflu í viðauka B.  

1.7.2. Screening To Alert to Right Treatment (START) 

START skilmerkin eru notuð til þess að meta hvort um óviðeigandi lyfjameðferð sé að 

ræða, þá í þeim skilning að lyfjameðferð sé ekki beitt sem ætti að beita án neinna 

útskýringa (O'Mahony et al., 2015; Ryan et al., 2009). START skilmerkin innihalda 34 

skilmerki sem skipt er niður í 9 hluta frá A-I, og eru hlutarnir merktir með tilheyrandi 

lykli (t.d. A1) sem gefur ráðleggingu um meðferð sem ætti að íhuga (O'Mahony et al., 

2015). Þrátt fyrir notagildi START skilmerkjanna er ekki alltaf viðeigandi að setja 

aldraða einstaklinga á lyfjameðferð þó skilmerkin bendi til þess. Dæmi um slík tilfelli 

geta verið einstaklingar á hjúkrunarheimilum sem eiga mjög stutt eftir lifað eða 

líkamsástand leyfir ekki ákveðna lyfjameðferð, þá getur verið óviðeigandi að beita 

meðferð sem hefði litla lækningalega þýðingu til dæmis þar sem áhrifin tækju langan 

tíma að koma fram, eins og til dæmis með statín lyf, eða meðferðin hefði ekki jákvæð 

áhrif á lífsgæði sjúklingsins (Ryan et al., 2013). Samkvæmt rannsókn sem gerð var með 

START skilmerkjunum árið 2009 voru 58% af öldruðum sjúklingum ekki á viðeigandi 

lyfjameðferð (H. J. Hamilton et al., 2009).  Það eru meiri líkur að lyfjameðferð sé ekki 

beitt þó hún ætti í raun að vera notuð ef einstaklingurinn er aldraður og einnig ef hann er 

kvenkyns (Lam & Cheung, 2012). START skilmerkin má sjá í töflu í viðauka B. 
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2. MARKMIÐ 

Markmið rannsóknarinnar var að nota 2. útgáfu STOPP skilmerkjanna til þess að greina 

tíðni mögulega óviðeigandi lyfjameðferðar hjá öldruðum á tveimur hjúkrunarheimilum. 

Farið var yfir lyfjanotkun einstaklinganna og hún borin saman við skráðar sjúkdóms-

greiningar og færnibreytur. STOPP skilmerkjum var svo beitt til að greina mögulega 

óviðeigandi lyfjanotkun og út frá því var fjöldi mögulega óviðeigandi lyfja fyrir hvern 

íbúa fundinn.  

Engar rannsóknir hafa verið gerðar hér á landi varðandi óviðeigandi lyfjagjöf 

aldraðra inn á hjúkrunarheimilum og því var mikilvægt og áhugavert að kanna hver 

staðan væri hér á landi. 

2.1. Rannsóknarspurningar 

1. Hvert er umfang mögulega óviðeigandi lyfjameðferðar á þeim hjúkrunar-

heimilum sem rannsóknin nær til. 

2. Hversu mörg mögulega óviðeigandi lyf eru til staðar og er einhver ATC flokkur 

líklegri en annar til að hafa mögulega óviðeigandi lyf. 

3. Hvaða STOPP lykill er algengast að komi upp sem mögulega óviðeigandi 

lyfjameðferð. 

4. Er munur milli deilda hjúkrunarheimilanna og þeirra breyta sem safnað var? 

5. Eru tengsl milli mögulegs fjölda óviðeigandi lyfjameðferðar og breyta sem 

safnað var? 

6. Eru tengsl milli STOPP skilmerkja og breyta sem safnað var?  

 

  



 
 

18 

3. EFNI OG AÐFERÐIR 

 

3.1 Þýði 

Rannsóknarþýðið samanstóð af íbúum tveggja öldrunarheimila á Íslandi á tímabilinu 

27. janúar – 21. mars. Heildarfjöldi íbúa beggja heimilanna var 238 einstaklingar á 10 

deildum, en 22 einstaklingar uppfylltu ekki skilyrði  rannsóknarinnar svo rannsóknar-

þýði samanstóð af upplýsingum frá 216 íbúum. Útilokaðir frá þátttöku voru þeir 

einstaklingar sem voru nýfluttir inn á heimilin og voru þar af leiðandi ekki komnir með 

þau gögn sem þurfti í rannsóknina. 

3.2 Breytur 

Breytum sem safnað var fyrir rannsóknina voru aldur, kyn, meðferðarmarkmið, 

dvalartími á öldrunarheimilinu, lyfjameðferðir, fjöldi lyfja, sjúkdómsgreiningar sem 

skráðar voru í heilsufarsyfirlit, niðurstöður nýjustu blóðmælinga (Na
+
, K

+
, Ca

2+
, kreatín, 

GFR),  ADL gildi, CHESS gildi, CPS gildi. 

3.3 Gagnasöfnun 

Rannsakandi fékk aðgang að deildum hjúkrunarheimilanna tveggja og aðgang að þeim 

gögnum sem nota þurfti í rannsóknina svo sem heilsufarsyfirlit, niðurstöður blóð-

rannsókna, lyfjaskömmtunarlista og komudagsetningu íbúa. Rannsakandi skráði niður 

og kóðaði kennitölur íbúa og gaf þeim númer sem notað var svo til allra úrvinnslu 

rannsóknarinnar svo ekki væri hægt að finna út frá upplýsingunum um hvaða íbúa væri 

að ræða. Upplýsingarnar voru síðan skráðar niður á þar til gert gagnablað sem útbúið 

var fyrir hvern íbúa. Notuð voru 72 af 80 skilmerkjum 2. útgáfu STOPP skilmerkjanna. 

Ástæða þess að ekki voru öll skilmerkin notuð var sú að upplýsingar vantaði svo hægt 

væri að beita þeim. Eftir vinnslu með STOPP skilmerkjunum voru upplýsingarnar settar 

inn á gagnasafn sem síðan var notað til tölfræðiúrvinnslu. Ákveðið var að notast ekki 

við START skilmerkin þrátt fyrir notagildi þeirra, þar sem ekki er alltaf viðeigandi að 

setja aldraðan einstakling á lyfjameðferð þó skilmerkin bendi til þess. Þetta á 

sérstaklega við um einstaklinga sem eiga stutt eftir lifað þar sem meðferðir gætu haft 

litla lækningalega þýðingu. 
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3.4 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin var þversniðsrannsókn (cross sectional study). 

3.5 Forrit og úrvinnsla 

Microsoft Excel var notað við gagnasöfnun. Forrit notuð til úrvinnslu voru Microsoft 

Excel og SPSS (e. Statistical Package for the Social Science). Notast var við ANOVA 

próf til að skoða samanburð milli heimilanna og svo milli deilda innan hvers heimilis og 

ákveðinna breyta. Til þess að vera viss um að ANOVA próf væri í lagi voru deildir 

skoðaðar út frá dreifingu staðalfráviks (þ.e. ef ekki var tvöfaldur munur á staðalfráviki 

var í lagi að nota ANOVA) og enginn munur var milli deildanna. Notast var við t-próf 

til þess að sjá hvort marktækur munur væri á milli heimilanna tveggja og ákveðinna 

breyta. Einnig voru gerð two tailed Spearman correlation próf til þess að sjá hvort tengsl 

væru á milli valinna breyta. Miðað var við að niður-stöðurnar væru marktækar í 

greiningum ef p-gildið <0,05.  

3.6 Skilgreiningar 

ATC stendur fyrir „anatomical therapeutic chemical classification“. Það er 5 þrepa 

flokkunarkerfi sem flokkar virk innihaldsefni lyfja eftir því á hvaða líffærakerfi þau 

virka. Fyrsta þrep flokkar lyfið eftir áhrifum á líffærakerfi og síðasta þrepið flokkar 

lyfið eftir virku innihaldsefni (Lyfjastofnun, e.d.). Skiptingu ATC kerfisins má finna í 

viðauka C. 

3.7 Leyfi 

Leyfi fyrir rannsókninni voru fengin frá Vísindasiðanefnd og yfirlæknir beggja 

heimilanna veitti leyfi fyrir rannsókninni. Leyfi eru meðfylgjandi í viðauka A. 
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4. NIÐURSTÖÐUR 

4.1 Íbúar 

4.1.1 Aldursdreifing 

Aldursdreifing og meðalaldur íbúa heimilanna var greindur og sjá má í töflu 1 að 

meðalaldur á heimili 1 var um einu ári lægri en meðalaldur á heimili 2. Aldursdreifing 

íbúa sýndi að algengast var að íbúar væru 80-94 ára. Aldursdreifingin sýndi einnig að 

enginn íbúi var yngri en 65 ára á heimili 2 en tveir íbúar á heimili 1 voru yngri en 65 

ára. Í viðauka D má sjá meðaltöl og spönn eftir deildum. 

 

Tafla 1. Meðalaldur íbúa 

Staðsetning Meðalaldur (ár) Spönn 

Heimili 1 84,9 ± 8,1 55-101 

Heimili 2 85,8 ± 7,1 71-104 

Ekki reyndist vera marktækur munur á meðalaldri milli heimilanna (p=0.409). 

 

 

Mynd 1. Aldursdreifing íbúa 
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4.1.2 Kynjahlutfall 

Kynjadreifing íbúa á heimilunum var skoðuð. Mynd 2 sýnir að meirihluti íbúa beggja 

heimila voru konur eða 72,1% á heimili 1 og 67,5% á heimili 2. 

 

 

Mynd 2. Kynjadreifing íbúa milli heimila 

 

4.1.3 Dvalartími 

Dvalartími íbúa heimilanna var skoðaður og borinn saman. Myndir 3 og 4 sýna að 

algengasti dvalartími íbúa á báðum heimilunum var 2-3 ár. Meðaldvalartími íbúa á 

heimili 1 var 2.8 ár og meðaldvalartími íbúa á heimili 2 var 3.1 ár. Einn útlagi var ekki 

tekinn með í niðurstöðum þar sem sá einstaklingur hafði búið í u.þ.b. 23 ár á heimili 1. 

 

 

Mynd 3. Dvalarlengd íbúa á heimili 1 
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Mynd 4. Dvalarlengd íbúa á heimili 2 

 

4.1.4 Skráning meðferðarmarkmiða 

Hluti af þeim upplýsingum um íbúa öldrunarheimilanna sem skráð voru á heilsu-

farsyfirlitin voru upplýsingar varðandi meðferðarmarkmið. Á mynd 5 má sjá hlutfall 

íbúa með og án skráðra meðferðarmarkmiða. 

 

 

Mynd 5. Skráning meðferðarmarkmiða á heimilunum 
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4.2 Fjöldi lyfja 

4.2.1 Heildarfjöldi lyfja 

Heildarfjöldi allra lyfja í rannsókninni voru 1944. Á heimili 1 voru 136 íbúar með 1227 

lyf og var spönn lyfjanna 3-18 lyf á íbúa. Á heimili 2 voru 80 íbúar með 717 lyf og 

spönnuðu þau 2-18 lyf á íbúa. Fjöldi lyfja eftir þörfum (PN lyf) voru einnig skráð og 

þau má sjá í töflu í viðauka C. 

 

 

 

Mynd 6. Heildarfjöldi lyfja íbúa heimilanna 

 

Heildarfjöldi lyfja var svo skoðaður eftir ATC flokkum. Mynd 7 sýnir fjölda og hlutfall 

lyfja í fimm algengustu ATC flokkum allra lyfja á heimili 1. Þeir voru taugakerfi (N), 

meltingarfæri og efnaskipti (A), hjarta og æðakerfi (C), blóð og blóðmyndandi líffæri 

(B) og skynfæri (S).  

 

 

 

Mynd 7. Fimm algengustu ATC flokkar á heimili 1 
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Mynd 8 sýnir fjölda og hlutfall lyfja í fimm algengustu ATC flokkum allra lyfja á 

heimili 2. ATC flokkarnir voru taugakerfi (N), meltingarfæri og efnaskipti (A), hjarta og 

æðakerfi (C), blóð og blóðmyndandi líffæri (B) og loks þvag- kynfæra og kynhormónar 

(G). Skilgreiningu á öllum ATC flokkunum má finna í viðauka C. 

 

 

Mynd 8. Fimm algengustu ATC flokkar á heimili 2 

 

 

4.2.2 Meðaltal lyfja 

Meðaltal lyfja fyrir hvern íbúa á heimili 1 og heimili 2 reyndist vera sambærilegur eins 

og sjá má í töflu 2. Í viðauka C má sjá meðaltöl eftir deildum. 

 

Tafla 2. Meðaltala lyfja íbúa heimilanna 

Staðsetning Meðaltal lyfja Spönn IQR 

Heimili 1 9,0 ± 3,2 3-18 7-11 

Heimili 2 9,0 ± 3,7 2-18 6-11 

Ekki reyndist vera marktækur munur á meðaltali lyfja milli heimilanna (p=0.905). 
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4.3 Resident assessment instrument (RAI) upplýsingar 

Niðurstöðum RAI mats íbúa heimila 1 og 2 var safnað. Á heimili 1 voru sjö íbúar án 

RAI mats upplýsinga og á heimili 2 voru tveir íbúar án RAI mats upplýsinga. Þessir níu 

íbúar voru þar með ekki með í útreikningum eða tölfræði tengt RAI upplýsingum. 

4.3.1 Activities of daily living (ADL) 

Íbúar heimils 1 voru að meðaltali með ADL gildið 24,7 en íbúar heimils 2 voru að 

meðaltali með ADL gildið 22,4. Í viðauka D má sjá meðalgildi ADL eftir deildum. 

 

Tafla 3. ADL meðalgildi 

Staðsetning Meðal ADL gildi Spönn Miðgildi 

Heimili 1 24,7 13-28 27 

Heimili 2 22,4 15-28 22 

Marktækur munur reyndist vera á meðalgildi ADL milli heimilanna (p<0.001).  

Íbúar á heimil 1 voru að meðaltali með 2,36 hærra ADL gildi en á heimili 2. 

 

ADL gildum (0-28) var skipt upp í 7 jafn stóra flokka og dreifing ADL gilda hjá íbúum 

heimilanna skoðuð. Á mynd 9 sést að á heimili 1 var alengast að íbúi hefði ADL gildi á 

bilinu 24-28 en á heimli 2 var algengast að íbúi væri með ADL gildi frá 16-24 (jafnt í 

báðum flokkum). 

 

 
 

Mynd 9. ADL gildi eftir heimilum 
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4.3.2 Changes in health, end-stage disease, signs and symptoms (CHESS) 

Meðal CHESS gildi íbúa á heimili 1 var 2,6 en á heimili 2 var meðal CHESS gildið 2,5. 

Í viðauka D má sjá meðal CHESS gildin eftir deildum.  

 

Tafla 4.  CHESS meðalgildi 

Staðsetning Meðal CHESS gildi Spönn Miðgildi 

Heimili 1 2,6 0-5 3 

Heimili 2 2,5 0-5 3 

Ekki reyndist vera marktækur munur á meðalgildi CHESS milli heimilanna (p=0.374). 

 

 

CHESS gildi voru skoðuð á báðum heimilum og sjá má á mynd 10 að algengast var að 

íbúi hefði CHESS gildið 4 á heimili 1 en algengast var að íbúi hefði CHESS gildið 3 á 

heimili 2. 

 

 

 
 

Mynd 10. CHESS gildi eftir heimilum 
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4.3.3 Cognitive performance scale (CPS) 

Meðal CPS gildi íbúa á heimili 1 var 4,6 en meðal CPS gildi íbúa á heimili 2 var 4,3. Í 

viðauka D má sjá meðal CPS gildin eftir deildum.  

 

Tafla 5. CPS meðalgildi 

Staðsetning Meðal CPS gildi Spönn Miðgildi 

Heimili 1 4,6 1-6 5 

Heimili 2 4,3 0-6 5 

Ekki reyndist vera marktækur munur á meðalgildi CPS milli heimilanna (p=0.116). 

 

CPS gildi voru skoðuð. Á mynd 11 má sjá að á heimili 1 og heimili 2 var algengast að 

íbúar hefðu CPS gildið 5. 

 

 
 

Mynd 11. CPS gildi eftir heimilum 
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4.4 Fjöldi mögulega óviðeigandi lyfja (PIMs) 

Alls voru 206 (95,4%) íbúar með skráð PIMs. Fjöldi PIMs var í heildina 709 lyf og 

skiptust þau þannig að af 1227 lyfjum á heimili 1 voru 466 skráð PIMs. Af 717 lyfjum á 

heimili 2 voru 243 skráð PIMs. Fjöldi PIMs á einstakling spannaði 0-11 lyf. Að 

meðaltali var hver íbúi á heimili 1 með 3,4 PIMs en íbúi á heimili 2 var að meðaltali 

með 3,0 PIMs. 

 

Tafla 6.  Fjöldi mögulega óviðeigandi lyfja 

PIMs upplýsingar 

Staðsetning 
Fjöldi 

íbúa 

Fjöldi 

lyfja 

Fjöldi 

PIMs 
Fjöldi íbúa Spönn Miðgildi 

Meðalfjöldi 

PIMs 

Heimili 1 136 1227 466 (38,0) 132 (97,1) 0-11 3 3,4 

Heimili 2 80 717 243 (33,9) 74 (92,5) 0-7 3 3,0 

Ekki reyndist vera marktækur munur á fjölda PIMs milli heimilanna (p=0.155). 

 

Fjöldi PIMs var einnig skoðaður eftir deildum og finna má þær upplýsingar í töflum í 

viðauka E. 

4.4.1 Tíðni mögulega óviðeigandi lyfja (PIMs) 

Tíðni PIMs var skoðuð og sjá má á mynd 12 að á heimili 1 var algengast að íbúi væri 

með tvö mögulega óviðeigandi lyf en á heimili 2 var algengast að íbúi væri með 2-3 

mögulega óviðeigandi lyf. Töflur með fjölda PIMs eftir tíðni má finna í viðauka D. 

 

 

 

Mynd 12. Tíðni (%) PIMs eftir heimilum 
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4.4.2 Mögulega óviðeigandi lyf (PIMs) eftir ATC flokkum 

Öll PIMs voru flokkuð eftir ATC flokkum. Í töflu 7 má sjá fjölda PIMs og fjölda 

STOPP eftir ATC flokkum á heimili 1 og heimili 2. Algengasti ATC flokkur PIMs og 

STOPP var flokkur N (taugakerfi). 

 

Tafla 7. Fjöldi PIMs og STOPP eftir ATC flokkum 

Heimili 1 Heimili 2 

ATC flokkar  PIMs STOPP ATC flokkar  PIMs STOPP 

A 63 84 A 29 40 

B 28 29 B 3 3 

C 30 31 C 16 18 

D 8 8 D 5 6 

G 16 17 G 10 10 

H 15 15 H 5 5 

J 3 3 J 1 1 

L 2 2 L 1 1 

M 9 9 M 5 5 

N 258 512 N 158 278 

P 1 1 P 0 0 

R 20 24 R 1 1 

S 11 11 S 9 9 

V 2 2 V 0 0 

Fjöldi 466 748 

 

243 377 

 

Hlutfall fimm algengustu ATC flokkum út frá PIMs á heimili 1 má sjá á mynd 13. Þar 

sést að rúmlega helmingur PIMs (55,4%) var í flokki N. 

 

 

Mynd 13. Fimm algengustu ATC flokkar á heimili 1 
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Þrjú algengustu lyfin í fimm algengustu ATC flokkunum á heimili 1 voru: 

 N: zopiclone (40), citalopram (24) og oxazepam (18). 

 A: omeprazol (26), rabeprazol (15) og senna (4). 

 C: furosemide (13), enalapril (4) og amlodipin (3). 

 B: acetylsalicylic acid (10), ferrosi sulfas (8) og clopidogrel (3). 

 R: salbutamol (6), ipratropii bromide (5) og salmeterol/fluticason (3) 

 

 

Hlutfall fimm algengustu ATC flokkum út frá PIMs á heimili 2 má sjá á mynd 14. Þar 

sést að rúmlega helmingur PIMs (65,0%) var í flokki N. 

 

 

Mynd 14. Fimm algengustu ATC flokkar á heimili 2 

 

Þrjú algengustu lyfin í fimm algengustu ATC flokkunum á heimili 2 voru: 

 N: zopiclone (20), citalopram (20) og escitalopram (14). 

 A: omeprazol (9), rabeprazol (8) og esomeprazol (2). 

 C: furosemide (10), hydrochlorothiazide og kalíumsparandi lyf (2), amlodipin (1). 

 G: estradiol (3), mirabegron (3), tamsulosin (2). 

 S: latanoprost (5), timolol í blöndum (2), dorzolamid (1). 
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4.5 Fjöldi STOPP skilmerkja 

Alls voru 206 (95,4%) íbúar með skráð STOPP skilmerki. Heildarfjöldi STOPP 

skilmerkja reyndist vera 1125. Fjöldi STOPP skilmerkja á heimili 1 voru 748 og fjöldi 

STOPP spannaði 0-16. Fjöldi STOPP skilmerkja á heimili 2 voru 377 og fjöldi STOPP 

spannaði 0-16. 

Tafla 8. Fjöldi STOPP skilmerkja 

Fjöldi STOPP skilmerkja 

Staðsetning 
Fjöldi 

íbúa 

Fjöldi 

PIMs 

Fjöldi 

STOPP 

Íbúar með 

STOPP 
Spönn Miðgildi 

Meðalfjöldi 

STOPP 

Heimili 1 136 466 748 132 (97,1) 0-16 5 5,5 

Heimili 2 80 243 377 74 (92,5) 0-16 4 4,7 

Ekki reyndist vera marktækur munur á fjölda STOPP skilmerkja milli heimilanna 

(p=0.097). 

 

4.5.1 Tíðni STOPP skilmerkja 

Algengasta STOPP skilmerkið á heimili 1 reyndist vera A1 eða rétt tæplega helmingur 

allra STOPP skilmerkja (48%). Algengustu STOPP skilmerkin á heimili 1 má sjá á 

mynd 15. Í viðauka F má finna töflu þar sem fjöldi allra STOPP skilmerkja eftir 

deildum á heimili 1 kemur fram sem og töflu sem sýnir fjölda og hlutfall allra STOPP 

skilmerkja á heimili 1. Í viðauka B má svo sjá ítarlegri skilgreiningu á STOPP 

skilmerkjunum. 

 

 

 

Mynd 15. Tíu algengustu STOPP skilmerkin á heimili 1 
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Algengasta STOPP skilmerkið á heimili 2 reyndist vera A1 eða rétt rúmlega helmingur 

allra STOPP skilmerkja (56%). Algengustu STOPP skilmerkin á heimili 2 má sjá á 

mynd 16. Í viðauka F má finna töflu þar sem fjöldi allra STOPP skilmerkja eftir 

deildum á heimili 2 kemur fram sem og töflu sem sýnir fjölda og hlutfall allra STOPP 

skilmerkja á heimili 2. Í viðauka B má svo sjá ítarlegri skilgreiningu á STOPP 

skilmerkjunum. 

 

 

Mynd 16. Tíu algengustu STOPP skilmerkin á heimili 2 
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4.5.2 Tíðni A1 STOPP skilmerkis eftir ATC flokkum 

Þar sem A1 var algengasta STOPP skilmerkið ákvað rannsakandi að skoða frekar hvaða 

ATC flokkar væru algengastir út frá A1 skilmerkinu.  

Í viðauka F má finna töflu sem sýnir tíðni allra A1 STOPP skilmerkja eftir ATC 

flokkum á heimili 1. Á mynd 17 má sjá fimm algengustu ATC flokka út frá A1 STOPP 

skilmerkinu á heimili 1. 

 

 

 

Mynd 17. Fimm algengustu ATC flokkar með STOPP skilmerkið A1 á heimili 1 
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Í viðauka F má finna töflu sem sýnir tíðni allra A1 STOPP skilmerkja eftir ATC 

flokkum á heimili 2. Á mynd 18 má sjá fimm algengustu ATC flokka út frá A1 STOPP 

skilmerkinu á heimili . 

 

 

Mynd 18. Fimm algengustu ATC flokkar með STOPP skilmerkið A1 á heimili 2 
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4.6 Tölfræði 

4.6.1 Samanburður deilda 

Notast var við ANOVA próf til að skoða hvort munur væri milli deilda og ákveðinna 

breyta. Niðurstöður ANOVA prófanna má sjá í töflum 9 og 10. 

 

Tafla 9. Niðurstöður úr ANOVA samanburðarprófi fyrir heimili 1 

 
Heimili 1 

Samanburður milli deilda og F p-gildi 

Fjölda lyfja 1.465 0.206 

PIMs 1.159 0.333 

STOPP 2.599 0.028* 

Aldurs 1.754 0.217 

Dvalartíma 0.730 0.620 

 

Samanburðarpróf sýndu mun milli deilda og STOPP á heimili 1 þegar STOPP 

skilmerkin voru skoðuð (p=0.028). Frekari skoðun með post hoc prófi sýndi að F prófið 

var marktækt en eftir á samanburður sýndi engan marktækan mun milli deilda miðað 

við α=0.05 

 

Tafla 10. Niðurstöður úr ANOVA samanburðarprófi fyrir heimili 2 

 
Heimili 2 

Samanburður milli deilda og F p-gildi 

Fjölda lyfja 3.521 0.019* 

PIMs 1.918 0.134 

STOPP 3.664 0.016* 

Aldurs 2.572 0.060 

Dvalartíma 1.196 0.317 

 

 

Samanburðarpróf sýndu mun milli deilda og fjölda lyfja á heimili 2 (p=0.019). Frekari 

skoðun með post hoc prófi sýndi að munurinn var milli deilda H og I (p=0.020). 

Samanburðarpróf sýndi einnig mun milli deilda og STOPP skilmerkja á heimili 2 

(p=0.016). Frekari skoðun með post hoc prófi sýndi að munurinn var milli deilda H og I 

(p=0.008). 
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4.6.2 Fylgni 

Fylgnipróf voru gerð milli breyta sem áhugavert þótti að skoða. Framkvæmd voru two 

tailed Spearman correlation próf (α=0.05). Niðurstöður úr Spearman fylgniprófum má 

sjá í töflu 11 og 12. 

 

Tafla 11. Niðurstöður úr Spearman´s fylgniprófi fyrir heimili 1 

 

Heimili 1 

 

Spearmans rho p-gildi 

Fylgni milli kyns og 

  Fjöldi lyfja -0.067 0.438 

PIMs -0.022 0.797 

STOPP -0.033 0.706 

Dvalartíma 0.139 0.107 

Fylgni milli fjölda lyfja og  

 Aldurs 0.148 0.085 

STOPP 0.471 <0.001* 

PIMs 0.521 <0.001* 

Dvalartíma -0.148 0.087 

ADL -0.095 0.282 

CHESS 0.097 0.274 

CPS -0.267 0.002* 

Fylgni milli PIMs og 

  Aldurs 0.007 0.937 

Dvalartíma 0.069 0.424 

ADL 0.042 0.635 

CHESS 0.091 0.307 

CPS -0.086 0.334 

 

Niðurstöður Spearmans prófs fyrir heimili 1 sýndu að tengsl greindust í þremur prófum. 

Þær breytur sem reyndust vera með tengsl eru merktar með stjörnu í töflu 11. 

Jákvæð tengsl voru á milli fjölda mögulega óviðeigandi lyfja (PIMs) og fjölda 

lyfja á heimili 1 (p<0.001).  

Jákvæð tengsl voru á milli fjölda lyfja og STOPP skilmerkja á heimili 1 

(p<0.001).  

Neikvæð tengsl reyndust vera á milli fjölda lyfja og CPS gilda á heimili 1 

(p=0.002).  

 



 
 

37 

Tafla 12. Niðurstöður úr Spearman´s fylgniprófi fyrir heimili 2 

 
Heimili 2 

 
Spearmans rho p-gildi 

Fylgni milli kyns og 

  Fjöldi lyfja -0.229 0.041* 

PIMs -0.149 0.188 

STOPP -0.070 0.539 

Dvalartíma -0.113 0.317 

Fylgni milli fjölda lyfja og  

 Aldurs -0.189 0.093 

STOPP 0.537 <0.001* 

PIMs 0.586 <0.001* 

Dvalartíma -0.210 0.062 

ADL -0.215 0.059 

CHESS 0.072 0.532 

CPS -0.326 0.004* 

Fylgni milli PIMs og 

  Aldurs 0.031 0.785 

Dvalartíma -0.045 0.691 

ADL -0.123 0.283 

CHESS 0.134 0.241 

CPS -0.015 0.893 

 

 

Niðurstöður Spearmans prófs fyrir heimili 2 sýndu að tengsl greindust í fjórum prófum. 

Þær breytur sem reyndust vera með tengsl eru merktar með stjörnu í töflu 12. 

Neikvæð tengsl voru milli kyns og fjölda lyfja á heimili 2 (p=0.041). Framkvæmt 

var t próf til að sjá hver tengslin væru. T prófið  sýndi að karlmenn notuðu að jafnaði 

1,82 fleiri lyf en konur á heimili 2 (p=0.030). 

Jákvæð tengsl voru milli fjölda mögulega óviðeigandi lyfja (PIMs) og fjölda lyfja 

á heimili 2 (p<0.001). 

Jákvæð tengsl voru milli fjölda lyfja og STOPP skilmerkja á heimili 2 (p<0.001). 

Neikvæð tengsl reyndust vera milli fjölda lyfja og CPS gilda á heimili 2 

(p=0.004). 

 

  



 
 

38 

5. UMRÆÐUR 

Öldruðum fjölgar hvað hraðast af öllum aldurshópum og er fjöllyfjanotkun aldraðra 

algengt vandamál, sérstaklega á hjúkrunarheimilum. Niðurstöður þessarar rannsóknar 

sýndu að mögulega óviðeigandi lyfjameðferð er vandamál sem finnst inn á báðum 

hjúkrunarheimilunum sem voru í rannsókninni. Aðal niðurstöðurnar verða skoðaðar 

betur í undirköflum þessa kafla og fjallað verður um mögulegar ástæður fyrir fjölda og 

skráningu lyfja sem mögulega óviðeigandi og STOPP skilmerkjanna þar á bak við.  

Alls voru 216 íbúar af 238 íbúum tveggja hjúkrunarheimila þátttakendur í 

rannsókninni. Út frá þeim upplýsingum sem safnað var reyndist enginn marktækur 

munur vera á íbúum heimilanna eftir aldri, dvalartíma, fjölda lyfja eða meðferðar-

markmiðum. Alls voru 1227 lyf skráð á 136 einstaklinga á heimili 1 og 717 lyf skráð á 

80 einstaklinga á heimili 2. Fjöldi lyfja á hvern einstakling var sambærilegur  STOPP/ 

START rannsókn sem gerð var á írskum öldrunarheimilum (Ryan et al., 2013). 

5.1 Mögulega óviðeigandi lyf  

Eins og fram kom í niðurstöðukaflanum um mögulega óviðeigandi lyf reyndust 206 

(95,4%) af 216 einstaklingum sem voru í rannsókninni vera með alla vega eitt mögulega 

óviðeigandi lyf. Heildarfjöldi mögulega óviðeigandi lyfja reyndist vera 709 (36,5%) af 

1944 lyfjum. Enginn marktækur munur reyndist vera milli fjölda mögulega óviðeigandi 

lyfja á heimili 1 og heimili 2. Tíðni mögulega óviðeigandi lyfja í þessari rannsókn var 

umtalsvert hærra (95,4%) en í birtum erlendum rannsóknum þar sem tíðni þeirra var allt 

frá 29,0% - 74,5% (Ailabouni, Nishtala, & Tordoff, 2016; Blanco-Reina et al., 2016; 

Bradley et al., 2014; Nascimento et al., 2014). Líkleg ástæða fyrir hárri tíðni mögulega 

óviðeigandi lyfja í þessari rannsókn var sú að skráning sjúkdómsgreininga var ábótavant 

og leiddi það til þess að mörg lyf voru skráð sem mögulega óviðeigandi lyf. Einnig er 

líkleg ástæða sú að allar erlendu rannsóknirnar sem niðurstöður þessarar rannsóknar 

voru bornar saman við notuðust við 1. útgáfu STOPP skilmerkjanna en 2. útgáfa 

skilmerkjanna inniheldur fleiri skilmerki en 1. útgáfa sem gæti leitt til þess að fleiri lyf 

greinist sem mögulega óviðeigandi. Ástæða þess að erfitt reyndist að finna rannsóknir 

sem hægt var að bera skilmerkin við er sú að 2. Útgáfa skilmerkjanna er tiltölulega 

nýkomin út og fáar greinar hafa verið birtar sem sýna fjölda STOPP skilmerkjanna.  
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Mögulega óviðeigandi lyf voru skoðuð eftir ATC flokkum og voru þau algengust 

í eftirfarandi fimm ATC flokkum á heimili 1; taugakerfi (N), meltingarfæri og 

efnaskipti (A), hjarta og æðakerfi (C), blóð og blóðmyndandi líffæri (B) og loks 

öndunarfæri (R). Á heimili 2 voru mögulega óviðeigandi lyf algengust í eftirfarandi 

fimm ATC flokkum; taugakerfi (N), meltingarfæri og efnaskipti (A), hjarta og æðakerfi 

(C), þvag- kynfæri og kynhormón (G) og loks skynfæri (S). Þegar greinar sem notuðust 

við 1. útgáfu STOPP skilmerkjanna voru skoðaðar mátti sjá að algengast var að 

mögulega óviðeigandi lyf væru úr flokki taugakerfis (N). Í grein Ryan og félaga voru 

þrír efstu ATC flokkarnir þeir sömu og í þessari rannsókn (Ailabouni et al., 2016; 

Blanco-Reina et al., 2016; Nascimento et al., 2014; Ryan et al., 2013). 

Þegar algengustu lyf þessara fimm efstu ATC flokka voru skoðuð sást að á báðum 

heimilum var svefnlyfið zopiclone algengasta lyfið úr flokki N. Vitað er að aldraðir eiga 

oft erfitt með svefn og þar af leiðandi er algengt að þeir séu á svefnlyfjum (Garms-

Homolova, Flick, & Rohnsch, 2010), en þar sem svefnörðugleikar voru mjög sjaldan 

skráðir niður olli það því að lyfið var skráð sem mögulega óviðeigandi. Fyrir utan lyf 

við svefnörðugleikum voru lyf við þunglyndi næst algengust úr flokki N. Þunglyndi er 

algengt hjá öldruðum einstaklingum og sérstaklega hjá öldruðum einstaklingum með 

vitglöp (Barca, Engedal, Laks, & Selbaek, 2010). Aftur var það ófullnægjandi skráning 

greininga sem olli því að lyfin voru skráð mögulega óviðeigandi. 

ATC flokkur A var annar algengasti flokkurinn á báðum heimilum. Algengustu 

lyfin í þessum flokki reyndust vera prótónpumpuhemlar (PPI). Hér var bæði algengt að 

sjá ófullnægjandi skráningu sem olli því að lyfin voru skráð mögulega óviðeigandi, en 

einnig voru lyfin skráð mögulega óviðeigandi ef lyfin voru tekin í fullum skömmtum 

lengur en þær 8 vikur sem STOPP skilmerkin miða við. Hér skal þó taka fram að 

mögulega getur verið ofmat á mögulega óviðeigandi lyfjum hjá PPI lyfjum þar sem ekki 

sást á lyfjablöðum eða heilsufarsyfirliti hvort búið væri að prufa minnka skammta PPI 

lyfja við einstaklingana. 

Þriðji algengasti ATC flokkurinn sem heimili 1 og heimili 2 höfðu sameiginlegan 

var flokkur C. Lang algengasta lyfið í flokki C á báðum heimilum reyndist vera 

þvagræsilyfið furosemide. Hér voru fleiri orsakir þess að lyfið flokkaðist mögulega 

óviðeigandi en bara sú að skráningu væri ábótavant. Einnig fékk lyfið á sig mögulega 

óviðeigandi skráningu ef það féll undir STOPP skilmerkin B6 (fyrsta meðferð við 
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háþrýstingi) og B9 (lykkjuþvagræsilyf samfara þvagleka) (sjá ítarlegri skilgreiningar í 

viðauka B). 

Eins og komið hefur fram virðist algengasta ástæða þess að lyf hafi verið skráð 

sem mögulega óviðeigandi vera sú að skráningu sjúkdómsgreininga innann hjúkrunar-

heimilanna var ábótavant. Með betri og ítarlegri skráningu sjúkdómsgreininga væri 

hægt að lækka hlutfall mögulega óviðeigandi lyfja umtalsvert. 

5.2 STOPP skilmerki 

2. útgáfa STOPP skilmerkjanna var notuð til þess að meta hvort lyf væru mögulega 

óviðeigandi og fjöldi STOPP skilmerkja reyndist 1190 skilmerki fyrir 709 mögulega 

óviðeigandi lyf. Ekki var hægt að bera saman fjölda STOPP skilmerkjanna við erlendar 

rannsóknir þar sem þær gáfu bara upp fjölda mögulega óviðeigandi lyfja. Þar sem 2. 

Útgáfa STOPP skilmerkjanna er tiltölulega ný eru ekki margar birtar greinar með 

niðurstöðum sem hægt væri að bera niðurstöður þessarar rannsóknar saman við. 

Einungis var hægt að bera saman þau STOPP skilmerki sem voru í fyrri útgáfunni við 

erlendar rannsókni.  

Tíu algengustu STOPP skilmerkin voru skoðuð á báðum heimilum. Tíu 

algengustu STOPP skilmerkin á heimili 1 voru 94,5% allra STOPP skilmerkja þar og á 

heimili 2 voru þau 95,2% allra STOPP skilmerkja. Á báðum heimilum voru átta efstu 

STOPP skilmerkin þau sömu. Einungis var hægt að bera saman fimm af tíu efstu 

STOPP skilmerkjum við erlendar rannsóknir þar sem ekki fundust greinar sem birtu 

fjölda STOPP skilmerkja út frá 2. útgáfu. Þessi fimm skilmerki sem hægt var að bera 

saman voru svo borin saman við rannsóknir Ailabouni et al og svo Ryan et al. 

Samanburður sýndi að hlutfall A3 (tvíávísun úr lyfjaflokki), B9 (lykkjuþvag-

ræsilyf samfara þvagleka), D8 (andkólínerg/andmúskarín lyf) og F2 (PPI yfir 8 vikur) 

skilmerkja voru hærri í þessari rannsókn en hjá Ailabouni og félögum. Skilmerkið A3 

var einnig hærra í þessari rannsókn en hjá Ryan og félögum en skilmerkin D8 og F2 

voru lægri en hjá Ryan og félögum og B9 var sambærilegt niðurstöðum Ryans og 

félaga. 

Ef þrjú efstu STOPP skilmerkin eru skoðuð eru það A1(án ábendingar), A2 (of 

löng notkun) og K2 (geðrofslyf), þau eru 67% allra skilmerkja á heimili 1 og 75% allra 

skilmerkja á heimili 2. 
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A1 var algengasta STOPP skilmerkið. A1 skilmerkið var sett á  öll lyf sem ávísað 

var án sannreyndra klínískrar ábendingar. Þrátt fyrir mikinn fjölda A1 skilmerkja má 

gera ráð fyrir að meirihluti þeirra hafi ekki verið vegna þess að ábendingu hafi vantað, 

heldur vegna þess að skráning sjúkdómsgreininga innan heimilanna sé ábótavant. Gera 

má ráð fyrir því að ef skráning ábendinga væri bætt myndi fjöldi A1 skilmerkja falla 

mikið. Niðurstöður tengt A1 skilmerkinu komu mjög á óvart þar sem þær voru um 

helmingur allra skilmerkja á báðum heimilum.  

A2 STOPP skilmerkið var næst algengast, það var skráð á öll lyf sem ávísað var 

lengur en mælt var með þar sem meðferðarlengd var vel skilgreind. Algeng lyf sem 

fengu þetta skilmerki á sig voru til dæmis benzódíazepín lyf, z-svefnlyf, heminevrin og 

melatonin. Meirihluti ofangreindra lyfja voru almennt notuð lengur en skilgreindur 

notkunartími í SmPC fyrir það lyf. Langtímanotkun margra lyfja umfram tímann sem 

skilgreindur er í SmPC er algeng á Íslandi, svo sem langtíma notkun róandi lyfja og 

svefnlyfja. Margir einstaklingar eru búnir að vera á þessum lyfjum til lengri tíma áður 

en þeir flytjast inn á hjúkrunarheimili og í mörgum tilfellum getur verið erfitt og jafnvel 

vafasamt að hætta meðferð þessara lyfja og á það sérstaklega við um einstaklinga sem 

eru að nálgast lífslok og líknandi áherslur eru ríkjandi í meðferð þeirra. 

K2 var þriðja algengasta STOPP skilmerkið og var það skráð á öll geðrofslyf. 

Notkun geðrofslyfja getur leitt til parkinsonsheilkenna og getur valdið 

göngulagstruflunum hjá öldruðum. Hegðunarvandamál svo sem árásargirni eru algeng 

hjá öldruðum með vitglöp. Algeng meðferð hjá öldruðum við hegðunarvandamálum 

hefur verið notkun geðrofslyfja. Notkun geðrofslyfja getur verið viðeigandi ef búið er 

að reyna aðrar leiðir til að draga úr hegðunarvandamálum áður og þá sérstaklega ef 

einstaklingurinn er mjög árásargjarn, en fylgjast þarf með lyfjameðferðinni og 

endurmeta hana reglulega þar sem geðrofslyf geta valdið andkólínergum aukaverkunum 

(Gallini et al., 2014; Gareri, De Fazio, Manfredi, & De Sarro, 2014; Mintzer & Burns, 

2000). 
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5.2.1 Lyf án ábendingar (A1 STOPP skilmerki) 

Þar sem A1 skilmerkið var meira áberandi en næstu skilmerki var ákveðið að skoða það 

nánar og voru fimm algengustu lyfin sem skráð voru með A1 skilmerkið fundin á hvoru 

heimili fyrir sig.  

Á báðum heimilum var svefnlyfið zopiclone úr ATC flokki N með flest A1 

skilmerkin. Eins og rætt var um í  kaflanum um mögulega óviðeigandi lyf hér að ofan 

eiga aldraðir oft erfitt með svefn og þar af leiðandi er algengt að þeir séu á svefnlyfjum.   

Þunglyndislyfið citalopram varð í örðu sæti á báðum heimilum, og 

þunglyndislyfin escitalopram og mirtazapin urðu í þriðja og fjórða sæti á heimili 2. Eins 

og rætt hefur verið um er þunglyndi algengt hjá öldruðum einstaklingum og þá 

sérstaklega hjá öldruðum einstaklingum með vitglöp, en skráning þessara algengu 

greiningar var hins vegar ábótavant.  

Geðrofslyf urðu í þriðja og fimmta sæti á heimili 1. Eins og áður hefur komið 

fram eru hegðunarvandamál svo sem árásargirni algeng hjá öldruðum með vitglöp og 

algeng meðferð hefur verið notkun geðrofslyfja, en einnig eru lyfin notuð við 

ranghugmyndum, kvíða og vanlíðan. 

Enn og aftur þarf að ítreka að ef skráning sjúkdómsgreininga væri betri þá myndi 

hlutfall A1 skilmerkja lækka mikið. 

5.3 Niðurstöður tölfræðiprófa 

Í samanburðarprófum kom í ljós að marktækur munur var á milli deilda H og I á heimil 

2 þegar fjöldi lyfja var borin saman. Munurinn reyndist vera sá að íbúar á deild H voru 

að meðaltali með 3,17 færri lyf en íbúar á deild I. 

Marktækur munur reyndist einnig vera á milli deilda H og I á heimili 2 þegar og 

fjöldi STOPP skilmerkja var borinn samann. Munurinn reyndist vera sá að íbúar á deild 

H voru að meðaltali með 3,07 færri STOPP skilmerki en íbúar á deild I. 

Í fylgniprófum kom í ljós að fylgni var milli kyns og fjölda lyfja á heimili 2. Þrátt 

fyrir að konur væru meirihluti þátttakenda á heimili 2 (68%) kom í ljós að karlmenn 

reyndust nota að jafnaði 1,82 fleiri lyf en konur. 

Þegar tengsl milli fjölda lyfja, mögulega óviðeigandi lyfja og STOPP skilmerkja 

voru skoðuð á heimilum 1 og heimili 2 mátti sjá að eftir því sem íbúi var með fleiri lyf 

þeim mun fleiri mögulega óviðeigandi lyf og fleiri STOPP skilmerki reyndist hann hafa. 



 
 

43 

Þetta var í takt við það sem búist var við og það sem sjá má í sambærilegum erlendum 

rannsóknum þar sem notast var við STOPP skilmerkin, þ.e.a.s. að líkur á mögulega 

óviðeigandi lyfjum aukast við fjöllyfjanotkun. 

Þegar tengsl milli fjölda lyfja og CPS gilda voru skoðuð mátti sjá að því lægra 

CPS gildi sem íbúi var með þeim mun fleiri lyfjum var hann á. Þetta var í takt við það 

sem rannsakandi bjóst við, þ.e.a.s. þeim mun meiri vitræna getu sem einstaklingur hafði 

því fleiri lyfjum var hann á og þegar vitræn skerðing jókst minnkaði lyfjafjöldi 

einstaklingsins. 

5.4 Kostir, gallar og takmarkanir rannsóknarinnar 

Kostir rannsóknarinnar voru þeir að rannsóknin sýndi fram á það að mögulega 

óviðeigandi lyfjameðferð er í gangi hér á landi eins og erlendis. Niðurstöður 

rannsóknarinnar geta mögulega orðið til þess að hægt sé að bæta lyfjameðferð hjá 

öldruðum inn á hjúkrunarheimilum. Niðurstöður rannsóknarinnar geta vonandi einnig 

orðið til þess að bæta skráningu sjúkdómsgreininga inn á hjúkrunarheimilum sem 

myndi auðvelda sambærilegar rannsóknir í framtíðinni. 

Gallar við rannsóknina voru til dæmis þeir að stuðst var við gögn sem gátu verið 

vitlaust skráð og skráningu gat vantaði. Annar galli var að ekki voru skráðar niður 

tímasetningar á því hvenær geðrofslyf voru tekin að kvöldi til svo hægt væri að komast 

að því hve algeng notkun geðrofslyfja sem svefnlyfja væri.  

Einn veikleiki í rannsókninni var að skráning algengra sjúkdómsgreininga var 

ábótavant og það olli verulegu ofmati á A1 STOPP skilmerkinu. 

Takmarkanir rannsóknarinnar voru til dæmis þær að einungis tvö heimili voru 

skoðuð og þýðið var ekki stórt (216 einstaklingar). Betra hefði verið að skoða fleiri 

heimili (helst öll hjúkrunarheimili á landinu) til að geta betur séð hvort mögulega 

óviðeigandi lyfjameðferð sé sambærileg á öllu landinu. 
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6. ÁLYKTANIR 

Draga má þá ályktun að STOPP/START skilmerkin séu góð viðbót við hefðbundnar 

aðferðir til þess að reyna koma í veg fyrir mögulega óviðeigandi lyfjameðferð íbúa 

öldrunuarheimila.  

Út frá niðurstöðum STOPP skilmerkjanna má draga þá ályktun að of löng notkun 

lyfja og notkun ákveðinna lyfja svo sem geðrofslyfja, benzódíazepínlyfja  og z-

svefnlyfja séu mögulegt vandamál tengt lyfjameðferðum aldraðra á hjúkrunar-

heimilunum. 

Einnig má draga þá ályktun að skráning sjúkdómsgreininga sé ábótavant á báðum 

öldrunarheimilum og var ófullnægjandi skráning óvænt ein stærsta niðurstaða þessarar 

rannsóknar. Bæta þarf skráningu sjúkdómsgreininga til þess að hægt sé að beita STOPP 

skilmerkjunum betur og fá betri sýn yfir mögulega óviðeigandi lyfjameðferðir á 

öldrunarheimilum á Íslandi. 

Ómögulegt er að segja hvort hægt væri að yfirfæra niðurstöður þessarar 

rannsóknar yfir á önnur hjúkrunarheimili á Íslandi þar sem einungis tvö 

hjúkrunarheimili voru tekin í þessari rannsókn. Gera þyrfti stærri rannsókn þar sem 

fleiri hjúkrunarheimili yrðu tekin til þess að hægt væri að svara því. 
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9. VIÐAUKI A 
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9.3 Leyfi frá yfirlækni heimilanna 
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10. VIÐAUKI B 
 

10.1 STOPP skilmerkin 

Tafla með STOPP skilmerkjunum, lyklum og ástæðum stöðvunar lyfjagjafar 

(O'Mahony et al., 2015). 

 
Lykill Mögulega óviðeigandi lyf Ástæða stöðvunar 

A1 
Öll lyf sem ávísað er án sannreyndra klínískrar 

ábendinga. 
 

A2 
Öll lyf sem ávísað er lengur en mælt er með, þar sem 

meðferðarlengd er vel skilgreind. 
 

A3 

Öll tvöföld ávísun úr sama lyfjaflokki. Til dæmis tvö 

NSAID, SSRI, lykkjuþvagræsilyf, ACE hemlar eða 

segavarnar lyf samtímis (innan hvers lyfjaflokks skal 

reyna að ná fram sem mestum áhrifum með einu lyfi 

áður en annað lyf kemur til greina). 

 

 Hjarta og æðakerfi   

B1 
Digoxin sem meðferð við hjartabilun ef 

sleglasamdráttur er óskertur. 
Gagn ekki sannreynt 

B2 
Verapamil eða diltiazem ef hjartabilun í NYHA flokki 

III eða IV er til staðar. 
Getur orsakað versnun hjartabilunar 

B3 
Beta hemlar samhliða meðferð með verapamil eða 

diltiazem (hætta á hjartablokki). 
Hætta á hjartablokki 

B4 
Beta hemlar við hægtakti (<50 slög/mín), hjartablokk 

af 2. gráðu eða algeru hjartablokki . 

Hætta á algeru hjartablokki, 

hjartastoppi  (asystólu). 

B5 
Amiodarone sem fyrsta meðferð við hjartsláttartruflun í 

ofansleglahraðtakti. 

Meiri líkur á aukaverkunum ef 

notaðir eru beta hemlar, digoxín, 

verapamil eða diltiazem. 

B6 Lykkjuþvagræsilyf sem fyrsta meðferð við háþrýstingi. 
Til eru öruggari og virkari 

meðferðir. 

B7 

Lykkjuþvagræsilyf sem meðferð við ökklabjúg án 

klínískra, lífefnafræðilegra eða myndgreiningarteikna 

um hjartabilun, lifrarbilun, nýrungaheilkenni eða 

nýrnabilun. 

Hækkun fóta og/eða teygjusokkar 

eru að öllu jöfnu meira viðeigandi. 

B8 

Þíasíð þvagræsilyf þegar smatímis er marktæk lækkun 

á kalíum (K
+
<3.0mmól/L), lækkun natríums 

(Na
+
<130mmól/L), hækkun kalsíums 

(Ca
2+

>2.65mmól/L) eða ef saga er um þvagsýrugigt. 

Þíasíð þvagræsilyf geta ýtt undir 

lækkun á kalíum, natríum og 

hækkun á kalsíum og þvagsýrugigt. 

B9 
Lykkjuþvagræsilyf sem meðferð við háþrýstingi 

samfara þvagleka. 
Getur aukið þvagleka. 

B10 

Miðlægt verkandi háþrýstingslyf (t.d. methýldópa, 

clonidine, moxonidine, rilmenidine, guanfacine) nema 

sýnt hafi verið fram á greinilegt óþol gegn eða ekki 

nægilega virkni annarra flokka háþrýstingslyfja. 

 

Aldraðir þola miðlægt verkandi 

háþrýstingslyf að jafnaði verr en 

yngra fólk. 

B11 

ACE hemlar eða angiotensin viðtaka hemlar hjá 

sjúklingum með of hátt kalíum í sermi. 
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B12 

Aldósterón hemlar (t.d. spironolactone, eplerenone) 

samhliða kalíumsparandi lyfjum (t.d. ACE hemlum, 

ARB lyfju, amiloride, triamterene) án þess að fylgjast 

með K í sermi 

 

Hætta á of háu kalíum >6.0 mmól/L. 

Kalíum í sermi ætti að mæla á 

a.m.k. 6 mánaða fresti 

 

 

B13 

Fosfódíesterasa hemill af gerð 5 (PDE5) (t.d. sildenafil, 

tadalfil, vardenafil) í svæsinni hjartabilun með 

verulegum lágþrýstingi þ.e. slagbilsþrýsting 

<90mmHg, eða samhliða nítratameðferð gegn 

hjartaögn. 

Hætta á lostástandi. 

 Blóðflöguhemlar og blóðþynnandi lyf  

C1 
Langtímameðferð með acetýlsalicýlsýru í hærri 

skömmtum en 160 mg/dag. 

Aukin blæðingarhætta og engin 

sönnun fyrir betri verkun. 

C2 
Acetýlsalicýlsýra ef fyrri saga um magasár án samhliða 

notkunar prótónpumpuhemils. 
Hætta á endurteknu magasári. 

C3 

Acetýlsalicýlsýra , clopidogrel, dipyridamole, K-

vítamín hemlar, beinir þrombín hemlar eða faktor Xa 

hemlar samhliða mikilli blæðingarhættu, t.d. 

ómeðhöndluðum svæsnum háþrýstingi, blæðinga-

rhneigð eða nýlegri blæðingu sem er ekki smávægileg. 

Mikil blæðingarhætta. 

C4 

Acetýlsalicýlsýra með clopidogreli sem annars stigs 

forvörn gegn heilablóðfalli, nema sjúklingur hafi 

fengið stoðnet í kransæð á undanförnum 12 mánuðum 

eða með samhliða brátt kransæða-heilkenni eða svæsin 

einkennavaldandi þrengsli í hálsslagæð. 

Engin sannreynd gagnsemi umfram 

clopidogrel eingöngu. 

C5 

Acetýlsalicýlsýra samhliða K-vítamín hemlum, beinum 

þrombín hemlum eða faktor Xa hemlum í sjúklingum 

með kransæða-, heilaæða-, eða útæðasjúkdóm í 

jafnvægi 

Ekkert viðbótargagn af 

acetýlsalicýlsýru. 

C6 

Blóðflöguhemlar með K-vítamín hemlum, beinum 

þrombín hemlum eða faktor Xa hemlum í sjúklingum 

með kransæða-, heilaæða-, eða útæðasjúkdóm í 

jafnvægi 

Ekkert viðbótargagn af tveggja lyfja 

meðferð. 

C7 Ticlopidine í hvaða aðstæðum sem er. 

Clopidogrel og prasugrel gera 

sambærilegt gagn og eru betur 

sannreynd og hafa færri 

hliðarverkanir. 

C8 

K-vítamín hemlar, beinir þrombín hemlar eða faktor Xa 

hemlar vegna fyrsta djúp-bláæðasega án viðvarandi 

áhættuþátta (t.d. thrombophilia) í >6 mánuði. 

Ekki sannreynt viðbótargagn. 

C9 

 

K-vítamín hemlar, beinir þrombín hemlar eða faktor Xa 

hemlar vegna fyrsta lungnablóðreks án viðvarandi 

áhættuþátta (t.d. thrombophilia) í >12 mánuði. 

 

Ekki sannreynt viðbótargagn. 

C10 

Bólgueyðandi gigtarlyf (NSAID) samhliða K-vítamín 

hemlum, beinum þrombín hemlum eða faktor Xa 

hemlum. 

Hætta á meiriháttar blæðingum í 

meltingar-vegi. 

C11 

Bólgueyðandi gigtarlyf (NSAID) samhliða meðferð 

með blóðflöguhemjun án prótónpumpu-hemla 

forvarna. 

Aukin hætta á magasári. 



 
 

L 

 Miðtaugakerfi og geðlyf  

D1 

Þríhringlaga geðdeyfðarlyf samhliða heilabilun, 

þrönghornsgláku, leiðslutruflunum í hjarta, einkennum 

blöðruhálskirtilsstækkunar eða fyrri sögu um 

þvagteppu. 

Hætta á versnun á ástandi. 

D2 

Þríhringlaga geðdeyfðarlyf sem fyrsta meðferð við 

þunglyndi. 

 

Meiri hætta á auka-verkunum með 

þríhring-laga geðdeyfðarlyfjum en 

SSRI eða SNRI lyfjum. 

 

D3 

Geðrofslyf með meðalmikil eða umtalsverð and-

múskarín/andkólínerg áhrif (chlorpromazine, 

clozapine, flupenthixol, fluphenzine, pipothiazine, 

zuclopenthixol) þar sem saga er um einkenni 

blöðruhálskirtilsstækkunar eða fyrri saga um 

þvagteppu. 

Mikil hætta á þvagteppu. 

D4 

Sértækir serótónínupptökuhemlar (SSRI) samfara 

núverandi eða nýlegri marktækri lækkun á Na
+
 þ.e. Na

+
 

í sermi <130mmól/L. 

Hætta á að auka á eða valda lágu 

natríum. 

D5 Benzódíazepín í ≥4 vikur. 

Ekki ábending fyrir lengri meðferð; 

hætta á langvarandi róandi áhrifum, 

ruglástandi, jafnvægisleysi, byltum 

og umferðarslysum; dregið skyldi 

smám saman úr meðferð með öllum 

tegundum benzódíazepína ef lyfin 

hafa verið tekin í meira en 4 vikur, 

þar sem hætta er á fráhvarfi ef 

meðferð er hætt skyndilega. 

D6 

Geðrofslyf (t.d. geðrofslyf önnur en quetiapine eða 

clozapine) hjá sjúklingum með Parkinson-heilkenni eða 

Lewy sjúdkóm. 

Hætta á alvarlegum 

utanstrýtueinkennum. 

D7 
Andkólínerg/andmúskarín lyf til að meðhöndla 

utanstrýtu aukaverkanir geðrofslyfja. 

Hætta á andkólínergum 

eituráhrifum. 

D8 
Andkólínerg/andmúskarín lyf hjá sjúklingum með óráð 

eða heilabilun. 

Hætta á versnun á vitrænni 

skerðingu. 

D9 

Geðrofslyf hjá sjúklingum með hegðunar- og sálrænar 

truflanir samfara heilabilun nema einkenni séu svæsin 

og aðferðir aðrar en lyfjameðferð hafa ekki gefið 

árangur. 

Aukin hætta á heilaáfalli. 

D10 

 

Geðrofslyf sem svefnlyf, nema svefntruflanir séu vegna 

geðrofs eða heilabilunar. 

 

Hætta á óráði, lágþrýstingi, 

utanstrýtueinkennum, byltum. 

D11 

 

 

Acetýlkólínesterasahemlar samfar þekktum viðvarandi 

hægtakti(<60 slög/mín), hjartablokki eða endurteknum 

óskýrðum yfirliðum eða samhliða meðferð með lyfjum 

sem hægja á hjartslætti eins og beta hemlar, digoxín, 

dilitazem, verapamil. 

 

 

 

Hætta á leiðslutruflunum í hjarta, 

yfirliði og meiðslum. 
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D12 
Fentíazín sem fyrsta val því öruggari og virkari lyf eru 

til. 

Fentíazín eru róandi, hafa veruleg 

andmúskarín eitrunaráhrif í 

öldruðum, að undanskyldu 

prohlorperazíni gegn 

ógleði/uppköstum/svima, 

chlorprómasíni til að meðhöndla 

hiksta og levómeprómazíni sem 

ógleðilyf í líknandi meðferð. 

D13 
Levódópa eða dópamínörvar við góðkynja “essential” 

skjálfta. 
Ekki sannreynd verkun. 

D14 Fyrstu kynslóðar andhistamín lyf. 
Öruggari lyf með minni eitrunar-

áhrifum eru auðveldlega fáanleg. 

 Nýru  

E1 
Digoxín í langtímameðferð í hærri skömmtum en 125 

μg/dag ef eGFR < 30ml/mín/1.73m
2
. 

Hætta á digoxíneitrun ef ekki er 

fylgst með plasmaþéttni. 

E2 
Beinir þrombín hemlar (t.d. dabigatran) ef eGFR < 

30ml/mín/1.73m
2
. 

Blæðingarhætta. 

E3 

Hemlar með beina verkun á storkuþátt Xa (t.d. 

rivaroxaban, apixaban) ef  

eGFR < 30ml/mín/1.73m
2
. 

Blæðingarhætta. 

E4 
Bólgueyðandi gigtarlyf (NSAID) ef eGFR 

< 50ml/mín/1.73m
2
. 

Hætta á versnun á nýrnastarfsemi. 

E5 Colchicine ef eGFR < 10ml/mín/1.73m
2
. Hætta á colchicine eitrun. 

E6 Metformin ef eGFR < 30ml/mín/1.73m
2
. 

Hætta á mjólkursýrublóðsýringu 

(lactic acidosis). 

 Meltingarfæri  

F1 
Prochlorperazín eða metoclopramíð samfara 

Parkinsonheilkenni. 

Hætta á versnun á 

Parkinsoneinkennum. 

F2 

Prótónpumpuhemlar vegna magasárs án fylgikvilla eða 

vélindabólgu með fleiðrum í fullum skömmtum í meira 

en 8 vikur (mælt er með að íhuga að minnka skammta 

eða hætta meðferð innan þessa tíma). 

 

F3 

Lyf sem eru líkleg til að valda hægðatregðu (t.d. 

andmúskarín/andkólínerg lyf, járntöflur, ópíöt, 

verapamil, sýruhemjandi lyfj með álsamböndum) hjá 

sjúklingum með langvinna hægðatregðu ef kostur er á 

meðferð þar sem minni hætta er á hægðatregðu. 

Hætta á aukinni hægðatregðu. 

F4 

 

Járnsambönd um munn í hærri skömmtum en 

200mg/dag (t.d. ferrus fumarate >600mg/dag, ferrus 

sulphate >600mg/dag, ferrus gluconate >1800mg/dag). 

 

Engin sönnun fyrir auknu frásogi á 

járni í stærri skömmtum en  

þetta. 

 

 Öndunarfæri  

G1 
Thephylline sem einlyfjameðferð við langvinnum 

lungnateppusjúkdómi (LLT). 

Til eru öruggari og virkari kostir, 

hætta er á aukaverkunum vegna 

þröngs meðferðarglugga. 

G2 

Sykursterar aðrir en innöndunarsterar í stað 

innöndunarstera sem viðhaldsmeðferði í 

meðalsvæsvnum eða svæsnum lungnateppu-sjúkdómi 

(LLT). 

 

Óþarfa hætta á langtíma 

aukaverkunum sterameðferðar og að 

auki eru árangursrík innöndunarlyf 

fáanleg. 
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G3 

Andmúskarín berkjuvíkkandi lyf (t.d.ipratropium, 

tiotropium) ef saga um þrönghornsgláku eða 

þvagtregðu vegna útstreymishindrunar. 

Getur valdið versnun á gláku.  Getur 

valdið þvagteppu. 

G4 

Ósértækir beta hemlar (hvort sem er um munn eða 

staðbundið  vegna gláku) ef saga um asthma sem krefst 

meðferðar. 

Hætta á auknum berkju-samdrætti. 

G5 
Benzódíazepín samfara bráðri eða langvinnri 

öndunarbilun þ.e. pO2<8,0 kPa ± pCO2>6,5 kPa 
Hætta á versnun á öndunarbilun. 

 Stoðkerfi  

H1 

Bólgueyðandi gigtarlyf (NSAID) önnur en COX-2 

sértæk lyf ef saga um magasár eða blæðingu í 

meltingarfæri, nema með samhliða PPI eða H2 

viðtakahemlar gjöf. 

Hætta á endurteknu magasári. 

H2 
Bólgueyðandi gigtarlyf (NSAID) ef svæsinn 

háþrýstingu eða hjartabilun. 

Hætta á versnun á háþrýstingi. 

Hætta á versnun á hjartabilun. 

H3 

Langtímanotkun bólgueyðandi gigtarlyfja (NSAID) 

(>3 mánuði) sem einkennameðferð við 

slitgigtarverkjum ef parasetamól hefur ekki verið reynt. 

Einfaldari verkjalyf fýsilegri og oft 

álíka virk við verkjum. 

H4 
Langtímanotkun sykurstera (>3 mánuði) sem 

einlyfjameðferð við iktsýki. 

Hætta á aukaverkunum 

sterameðferðar. 

H5 
Sykursterar (aðrir en einstaka sprautumeðferð í liðifrá 

stökum liðum) vegna slitgigtar. 

Hætta á aukaverkunum 

sterameðferðar. 

H6 

Langtímanotkun bólgueyðandi gigtarlyfja (NSAID) eða 

colchicine (>3 mánuði) sem langtímameðferð við 

þvagsýrugigt ef eki eru frábendingar gegn notkun 

xanthine-oxidasa hemla (þ.e. allopurinol, febuxostat). 

Xanthine-oxidasa hemlar eru fyrsta 

val sem forvarnarmeðferð við 

þvagsýrugigt. 

H7 
COX-2 sértæk bólgueyðandi gigtarlyf (NSAID) ef 

samhliða hjarta- og æðasjúkdómur. 

Aukin hætta á hjartadrepi og 

heilaáfalli. 

H8 
Bólgueyðandi gigtarlyf (NSAID) samhliða 

sykursterameðferð án forvarna með PPI. 
Aukin hætta á magasárum. 

H9 

Bisfosföt um munn hjá sjúklingum með núverandi eða 

nýlega sögu um sjúkdóm í efri meltingarvegi (þ.e. 

kyngingartruflanir, vélingabólgu, magabólgu, bólgu í 

skeifugörn, magasár eða blæðingu frá efri hluta 

meltingarvegar). 

Hætta á endurteknum/versnun á 

vélindabólgu, sári í vélinda, 

vélindaþrengslum. 

 Þvagfæri  

I1 

Andmúskarín lyf samhliða heilabilun eða viðvarandi 

vitrænni skerðingu eða þrönghornsgláku, eða 

langvinnum einkennum blöðruhálskirtilsstækkunar. 

 

Hætta á versnun á ruglástandi, 

æsing. Hætta á bráðri versnun á 

gláku. Hætta á þvagteppu. 

 

I2 

Sértækir alfa-1 hemlar hjá fólki með einkennagefandi 

stöðubundið blóðþrýstingsfall eða yfirlið tengt 

þvaglátum. 

Aukin hætta á yfirliðum. 

 Innkirtlar  

J1 

Súlfónýlúrea lyf með löngum verkunartíma (þ.e. 

glibenclamide, chlorpropamide, glimepiride) við 

sykrusýki týpu 2. 

Hætta á viðvarandi of lágum 

blóðsykri. 

J2 
Thíazólidíndíon lyf (þ.e. rosiglitazone, pioglitazone) 

hjá sjúklingum með hjartabilun. 
Hætta á versnun á hjartabilun. 

J3 
Beta hemlar samfara sykrusýki með endurteknu 

blóðsykurfalli. 

Hætta á að hylja einkenni 

blóðsykursfalls. 
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J4 

Estrógen ef saga er um brjóstakrabbamein eða blheilt 

leg..rus, pioglitazone) hjepiride) við sykrus 

þvagsostat).te >600mg/dag, ferrus gluconate 

>1800mg/dag.áæðasega. 

Hætta á að sjúkdómur taki sig upp 

aftur. 

J5 
Estrógen um munn án prógestógens í sjúklingum með 

heilt leg. 
Hætta á krabbameini í legslímhúð 

J6 
Androgen (kynhormón karla) ef ekki er til staðar 

frumkomin eða afleidd vanstarfsemi kynkirtla. 

Hætta á eitrunareinkennum; ekki 

sannreynt gagn nema við ábendingu 

um vanstarfsemi. 

 Lyf sem vitað er að auka hættu á byltum með aldri 

K1 Benzódíazepín. 
Eru slævandi, geta truflað 

skynúrvinnslu, skerða jafnvægi. 

K2 Geðrofslyf. 
Geta valdið göngulagstruflunum, 

Parkinsonheilkenni. 

K3 

Æðavíkkandi lyf (t.d. alfa-1 hemlar, 

kalsíumgangalokar, langverandi nítröt, ACE hemlar, 

angiótensín 1 viðtaka hemlar) samhliða viðvarandi 

stöðubundnum lágþrýstingi (þ.e. endurtekið fall í 

slagbilsþrýstingi >20 mmHg). 

Hætta á yfirliði og byltum. 

K4 Z-svefnlyf (þ.e. zopiclone, zolpidem, zaleplon). 
Geta valdið langvarandi dagsyfju, 

ósamhæfðum hreyfingum. 

 Verkjalyf  

L1 

Notkun sterkra ópíata um munn eða sem forðaplástur 

(morfín, oxýcódón, fentanyl, buprenorphine, 

diamorphine, methadone, tramadól, pethidín, 

pentazocine) sem fyrsta meðferð við vægum verkjum. 

WHO verkjastillingarstiginn ekki 

virtur. 

L2 
Reglubundin notkun ópíata (aðgreint frá notkun eftir 

þörfum) án samhliða notkunar hægðalyfja. 
Hætta á alvarlegri hægðatregðu. 

L3 
Langvirk ópíatar án stuttverkandi ópíata við 

gegnumbrotsverkjum. 

Hætta á viðvarandi svæsnum 

verkjum. 

 

 Andmúskarín og andkólínergð byrgði  

N 

Samhliða notkun tveggja eða fleiri lyfja með 

andmúskarín/andkólínergum eiginleikum (þ.e. lyf gegn 

óhömdum blöðrusamdrætti, ristilkrömpum, 

þríhringlaga geðdeyfðarlyf, fyrstu kynslóðar 

andhistamín). 

Hætta á auknum andmúskarín/ 

andkólínergum eituráhrifum. 
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10.2 START skilmerki 

Tafla með START skilmerkjunum, lyklum og ástæðum fyrir mögulegri lyfjameðferð 

(O'Mahony et al., 2015). 

 
Lykill Ábending varðandi mögulega lyfjameðferð 

 Hjarta og æðakerfi 

A1 
K-vítamín hemill eða beinir þrombín hemlar eða faktor Xa hemlar ef viðvarandi gáttatif er 

til staðar. 

A2 
Acetýlsalicýlsýra (75-160 mg/dag) ef til staðar er viðvarandi gáttatif, ef frábending er fyrir 

notkun K-vítamín hemlum eða beinum þrombín hemlum eða faktor Xa hemlum. 

A3 
Blóðflöguhemjandi meðferð (acetýlsalicýlsýra, clopidogrel, prasugrel eða ticagrelor) ef 

staðfest saga um kransæða-, heilaæða- eða útæðasjúkdóm. 

A4 

Háþrýstingsmeðferð þar sem slagbilsþrýstingur er viðvarandi >160 mmHg og/eða 

lagbilsþrýstingur viðvarandi >90 mmHg; ef slagbilsþrýstingur er viðvarandi >140 mmHg 

og/eða lagbilsþrýstingur viðvarandi >90 mmHg hjá sykursjúkum. 

A5 
Statín meðferð ef staðfest saga um kransæða-, heilaæða- eða útæðasjúkdóm, nema 

sjúklingur sé við lok lífs eða aldur >85 ár. 

A6 ACE hemlar ef slagbils hjartabilun og/eða staðfest saga um kransæðasjúkdóm. 

A7 Beta hemlar ef blóðþurrðarsjúkdómur í hjarta. 

A8 
Viðeigandi beta hemlar (bisoprolol, nebivolol, metoprolol, carvdilol) ef slagbils hjartabilun í 

jafnvægi. 

 Öndunarfæri 

B1 

Reglubundin notkun beta 2 örvandi lyfja eða andmúskarín berkjuvíkkandi lyfja (t.d. 

ipratropium, tiotropium) sem meðferð við vægum eða miðlungsslæmum asthma eða 

langvinnumlungnateppusjúkdómi (LLT). 

B2 

Reglubundin notkun innúðastera við miðlungsslæmum eða slæmum asthma eða 

langvinnumlungnateppusjúkdómi (LLT), ef FEV1<50% af ætluðu gildi og endurteknar 

versnanir sem krefjast sterameðferðar um munn. 

B3 
Langtíma heimasúrefni ef staðfest er langvinnur súrefnisskortur í blóði (þ.e. pO2<8,0 pKa 

eða 60 mmHg eða SaO2<89%). 

 Miðtaugakerfi og augu 

C1 L-Dópa eða lyf sem örva dópamínviðtaka í Parkinsonsjúkdómi með færnisskerðingu. 

C2 
Þunglyndislyf önnur en þríhringlagalyf ef til staðar eru viðvarandi alvarleg 

þunglyndiseinkenni. 

C3 
Acetýlkólínesterasahemlar (t.d. donepezil, rivastigmine, galantamine) við vægri eða meðal 

slæmri heilabilun í Alzheimer eða Lewy sjúkdómi (rivastigmine). 

C4 
Staðbundin meðferð með prostaglandínum, prostamide eða beta hemlum vegna 

gleiðhornsgláku. 

C5 
Sérhæfðir serótónín endurupptöku hemlar (SSRI) (eða SNRI eða pregabalin ef frábending er 

gegn SSRI) gegn viðvarandi kvíða sem truflar sjálfbjargargetu. 

C6 
Dópamínörvar (þ.e. ropinirole, pramipexole eða rotigotine) vegna fótaóeirðar ef járnskortur 

hefur verið útilokaður. 

 Meltingarfæri 

D1 Prótónpumpuhemlar vegna svæsins vélindabakflæðis eða þrengingar sem krefst víkkunar. 

D2 

Viðbótar trefjar (t.d. bran, ispaghula, methylcellulose, sterculia) vegna sarpsjúkdóms í 

görnum (dicerticulosis) ásamt sögu um hægðatregðu. 
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 Stoðkerfi 

E1 
Gigtarlyf sem hafa áhrif á sjúkdómgang (DMARD) við virkum gigtsjúkdómi með hamlandi 

einkennum. 

E2 Bisfosfónöt, D-vítamín og kalk hjá sjúklingum sem eru á langtíma sykursterameðferð. 

E3 

D-vítamín og kalkviðbót hjá sjúklingum með þekkta beinþynningu og/eða sögu um beinbrot 

eftir minniháttar áverka og/eða beinþéttnimælingar T-gildi meira en -2.5 mældar í fleiri en 

einu beini. 

E4 

Meðferð sem dregur úr niðurbroti beins eða beinaukandi meðferð (t.d. bisfosfónöt, strontium 

ranelate, teriparatide, denosumab) hjá sjúklingum mðe staðfesta beinþynningu þar sem ekki 

eru fyrir hendi lyfjafræðilegar eða klínískar frábendingar (beinþéttnimælingar T-gildi >-2.5 

mældar í fleiri en einu beini) og/eða fyrri saga um beinbrot eftir minniháttar áverka. 

E5 
D-vítamín viðbót hjá eldra fólki sem dvelst mest innanhúss eða hefur sögu um dettni eða 

með beinþynningu (beinþéttnimælingar T-gildi >-1,0 en >-2.5 mældar í fleiri en einu beini). 

E6 
Xanthine-oxidasa hemlar (þ.e. allopurinol, febuxostat) þar sem er saga um endurtekin 

þvagsýrugigtarköst. 

E7 Fólínsýru viðbót hjá fólki sem tekur methotrexate. 

 Innkirtlar 

F1 

ACE hemlar eða angiótensín viðtaka hemlar (ef óþol fyrir ACE hemlum) ef sykursýki með 

merkjum um nýrnasjúkdóm (þ.e. prótein í þvagi á strimli eða albúmín í þvagi >30mg/24klst 

með/án teikna um skerðingu á nýrnastarfsemi í blóðprufum. 

 Þvagfæri 

G1 
Alfa-1 viðtaka hemill með einkennum um blöðruhálskirtilsstækkun þar sem 

blöðruhálskirtilsaðgerð er ekki talin nauðsynleg eða þorandi. 

G2 
5-alfa redúktasa hemill við einkennagefandi blöðruhálskirtilsstækkun þar sem 

blöðruhálskirtilsaðgerð er ekki talin nauðsynleg eða þorandi. 

G3 
Staðbundin estrógenmeðferð eða strógenhringur í leggöng við einkennum leggangabólgu 

vegna slímhúðarrýrnunar. 

 Verkjalyf 

H1 

Sterk ópíöt í meðalsterkum til svæsnum verkjum þar sem parasetamól, bólgueyðandi 

gigtarlyf (NSAID( eða veikari ópíöt eiga ekki við vegna styrks verkja eða hafa reynst 

gagnslaus. 

H2 Hægðalyf hjá fólki sem fær reglubundna ópíatameðferð. 

 Bólusetningar 

I1 Ástíðarbundin trivalent bólusetning vegna inflúensu árlega. 

I2 
Bólusetning gegn sýkingum af völdum pneumókokka að minnsta kosti einu sinni eftir 65 ára 

aldur. 
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11. VIÐAUKI C 
 

ATC flokkunarkerfið 
 

A: Meltingarfæra- og efnaskiptalyf  

A01: Munn- og tannlyf 

A02: Lyf við sýrutengdum sjúkdómum  

A03: Lyf við stafrænum meltingarfærasjúkdómum 

A04: Lyf við uppköstum og lyf við ógleði 

A05: Galllyf og lifrarlyf 

A06: Lyf við hægðatregðu 

A07: Stoppandi lyf, lyf gegn þarmasýkingum og þarmabólgum  

A08: Lyf við offitu, önnur en sérfæði 

A09: Meltingarlyf, þ.á.m. ensím 

A10: Sykursýkilyf 

A11: Vítamín 

A12: Steinefni 

A13: Styrkjandi lyf 

A14: Vefaukandi lyf til altækrar notkunar 

A15: Lystarörvandi lyf 

A16: Önnur meltingarfæra og efnaskiptalyf  

 

B: Blóðlyf  

B01: Segavarnarlyf  

B02: Blæðingarlyf  

B03: Blóðleysislyf  

B05: Blóðlíki og skolvökvar 

B06: Önnur blóðlyf  

 

C: Hjarta- og æðasjúkdómalyf  

C01: Hjartasjúkdómalyf 

C02: Blóðþrýstingslækkandi lyf 

C03: Þvagræsilyf 

C04: Æðavíkkandi lyf 

C05: Æðaverndandi lyf 

C07: Beta-blokkar 

C08: Kalsíumgangalokar 

C09: Lyf með verkun á renín-angíótensínkerfið  

C10: Blóðfitulækkandi lyf  

 

D: Húðlyf  

D01: Sveppalyf við húðsjúkdómum 

D02: Mýkjandi og húðverndandi lyf 

D03: Lyf til meðferðar á sárum 

D04: Kláða-, ofnæmis- og staðdeyfilyf o.fl.  

D05: Psoriasislyf  

D06: Sýklalyf við húðsjúkdómum 

D07: Barksterar, húðlyf 

D08: Sótthreinsandi lyf 



 
 

S 

D09: Lyfjalín  

D10: Lyf við gelgjubólum 

D11: Önnur húðlyf  

 

G: Þvagfæralyf, kvensjúkdómalyf og kynhormónar  

G01: Sýkingalyf og sótthreinsandi lyf við kvensjúkdómum 

G02: Önnur kvensjúkdómalyf 

G03: Kynhormónar og lyf sem hafa mótandi áhrif á kynfæri  

G04: Þvagfæralyf  

 

H: Hormónalyf, önnur en kynhormónar  

H01: Hormónar heiladinguls og undirstúku og hliðstæður  

H02: Barksterar til altækrar notkunar 

H03: Skjaldkirtilslyf 

H04: Briskirtilshormónar 

H05: Lyf sem verka á kalsíumjafnvægi líkamans  

 

J: Sýkingalyf  

J01: Bakteríulyf til altækrar notkunar 

J02: Sveppalyf til altækrar notkunar  

J04: Lyf gegn mýkóbakteríum  

J05: Veirulyf til altækrar notkunar  

J06: Ónæmissermi og ónæmisglóbúlín  

J07: Bóluefni  

 

L: Æxlishemjandi lyf og lyf til ónæmistemprunar  

L01: Æxlishemjandi lyf 

L02: Innkirtlalyf  

L03: Ónæmisörvandi lyf 

L04: Ónæmisbælandi lyf   

 

M: Vöðvasjúkdóma- og beinagrindarlyf  

M01: Bólgueyðandi lyf og gigtarlyf 

M02: Lyf til staðbundinnar  útvortis notkunar við lið- og vöðvaverkjum  

M03: Vöðvaslakandi lyf 

M04: Þvagsýrugigtarlyf 

M05: Lyf við sjúkdómum í beinum 

M09: Önnur lyf við sjúkdómum í stoðkerfi 

 

N: Tauga- og geðlyf  

N01: Svæfingar- og deyfingarlyf 

N02: Verkjalyf 

N03: Flogaveikilyf 

N04: Lyf við Parkinsons-veiki 

N05: Geðlyf (pshycoleptics) 

N06: Geðlyf (psychoanaleptics) 

N07: Önnur lyf með verkun á taugakerfið  

 

 



 
 

T 

P: Sníklalyf (skordýraeitur og skordýrafælur)  

P01: Lyf gegn frumdýrum 

P02: Ormalyf 

P03: Lyf gegn útvortis sníklum þ.á.m. lyf gegn kláðamaur, skordýraeitur og skordýrafælur  

 

R: Öndunarfæralyf  

R01: Neflyf 

R02: Hálslyf 

R03: Lyf gegn teppusjúkdómum í öndunarvegi  

R05: Hósta- og kveflyf 

R06: Andhistamínlyf til altækrar notkunar 

R07: Önnur öndunarfæralyf  

 

S: Skynfæri  

S01: Augnlyf 

S02: Eyrnalyf 

S03: Augn- og eyrnalyf 

 

V: Ýmis lyf  

V01: Ofnæmisvakar  

V03: Öll önnur lyf til lækninga 

V04: Sjúkdómsgreiningarefni  

V06: Næringarlyf 

V07: Öll önnur lyf sem ekki eru til lækninga 

V08: Skuggaefni 

V09: Geislavirk lyf til sjúkdómsgreiningar  

V10: Geislavirk lyf til lækninga 

V20: Umbúðir vegna skurðaðgerða 
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12. VIÐAUKI D 
 

Almennt um íbúa 
 

Aldur og fjöldi lyfja 

Staðsetning Meðalaldur (ár) Meðaltal lyfja 

Heimili 1 (A-F) 84,9 ± 8,1 9,0 ± 3,2 

Heimili 2 (G-J) 85,8 ± 7,1 9,0 ± 3,7 

Deild A 85,5 ± 8,9 8,7 ± 2,9 

Deild B 83,4 ± 7,1 8,5 ± 3,2 

Deild C 87,9 ± 5,9 9,3 ± 3,6 

Deild D 81,3 ± 9,2 8,0 ± 2,4 

Deild E 85,3 ± 8,5 9,2 ±3,3 

Deild F 85,5 ± 8,4 10,5 ± 3,8 

Deild G 87,5 ± 6,2 8,5 ± 3,1 

Deild H 87,1 ± 7,6 7,4 ± 3,8 

Deild I 82,4 ± 7,5 10,6 ± 3,8 

Deild J 85,8 ± 5,1 10,1 ± 3,4 

 

 

Aldurskiptingíbúa 

Staðsetning <65  65-79 80≤ 

Heimili 1 (A-F) 2 27 107 

Heimili 2 (G-J) - 15 65 

Deild A 1 2 21 

Deild B - 8 17 

Deild C - 1 24 

Deild D 1 6 13 

Deild E - 6 16 

Deild F - 4 16 

Deild G - 3 21 

Deild H - 3 21 

Deild I - 8 14 

Deild J - 1 9 

 

 
Skipting kynja 

Staður Fjöldi kvk Fjöldi kk Hlutfall kvk Hlutfall kk 

Heimili 1 (A-F) 98 38 45% 18% 

Heimili 2 (G-J) 54 26 25% 12% 

Deild A 18 6 8% 3% 

Deild B 13 12 6% 6% 

Deild C 18 7 8% 3% 

Deild D 18 2 8% 1% 

Deild E 17 5 8% 2% 

Deild F 14 6 6% 3% 

Deild G 21 3 10% 1% 

Deild H 14 10 6% 5% 

Deild  I 13 9 6% 4% 

Deild J 6 4 3% 2% 

 



 
 

V 

Dvalartími íbúa í dögum 

Staðsetning Meðaldvalartími Spönn  Miðgildi  

Heimili 1 (A-F) 1039,5 8-4800 840 

Heimili 2 (G-J) 1129,2 109-4748 932 

Deild A 1203,9 136-3162 1005 

Deild B 1071,4 27-2698 1064 

Deild C 889,3 8-3019 814 

Deild D 785,6 57-2333 666 

Deild E 1192,1 53-4800 618 

Deild F 1068,5 103-2990 964 

Deild G 980,5 109-3285 682 

Deild H 1409,9 237-4748 1289 

Deild I 1025,2 137-2824 1049 

Deild J 1041,4 221-1874 1171 

 

 

Skráning meðferðarmarkmiða 

  Skráð Óskráð Hlutfall með meðferðarmarkmið 

Heimili 1 (A-F) 112 24 82,4% 

Heimili 2 (G-J) 69 11 86,3% 

Deild A 21 3 87,5% 

Deild B 22 3 88,0% 

Deild C 19 6 76,0% 

Deild D 15 5 75,0% 

Deild E 16 6 72,7% 

Deild F 19 1 95,0% 

Deild G 16 8 66,7% 

Deild H 21 3 87,5% 

Deild I 22 0 100,0% 

Deild J 10 0 100,0% 

 

 

 

Fjöldi lyfja 

Staðsetning Heildarfjöldi lyfja Spönn Miðgildi Meðalfjöldi lyfja 

Heimili 1 (A-F) 1227 3-18 8 9,0 

Heimili 2 (G-J) 717 2-18 9 9,0 

Deild A 209 4-15 8 8,7 

Deild B 213 4-15 8 8,5 

Deild C 233 3-16 9 9,3 

Deild D 160 3-13 8 8,0 

Deild E 202 3-15 8,5 9,2 

Deild F 210 5-18 9,5 10,5 

Deild G 205 4-15 8,5 9,4 

Deild H 178 2-15 6,5 7,4 

Deild I 233 3-18 10 10,6 

Deild J 101 6-16 9 10,1 
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Fjöldi PN lyfja innan 7 daga frá skráningu 

ATC 
Virkt 

innihaldsefni 

Fjöldi 

alls 

Fjöldi 

heimili 

1 

Fjöldi 

heimili 2 
Fjöldi eftir deild 

   A B C D E F G H I J 

H02AB06 Prednisolone 1 1 -     1      

J01CA08 Pivmecillin 3 2 1  2      1   

J01MA02 Ciprofloxacin 2 1 1 1        1  

N02AA05 Oxycodone 1 1 -      1     

N02AJ06 
Codein 

/paracetamol 
1 1 -  1   

      

N02AX02 Tramadol 2 1 1     1   1   

N02BE01 Paracetamol 7 7 -   2 1 2 2     

N05AX08 Risperdone 2 - 2        1  1 

N05AB06 Trifluoperazine 1 1 -    1       

N05BA04 Oxazepam 12 10 2 1  4 1  4 1  1  

N05CF01 Zopiclone 3 2 1 1     1  1   

N05CM02 Clomethiazol 4 4 -    3 1      

N06AB04 Citalopram 1 1 -     1      

S01AA13 Fucidic acid 1 1 -    1       

S01CA01 
Dexamethason 

/sýkingalyf 
1 - 1         1  

Fjöldi alls  42 33 9 3 3 6 7 6 8 1 4 3 1 

 

 

 

Lyf út frá ATC flokkum á heimili 1 

ATC flokkur Fjöldi Deild A Deild B Deild C Deild D Deild E Deild F 

A 315 65 47 56 39 53 55 

B 106 16 19 27 10 18 16 

C 161 15 22 48 17 34 25 

D 8 2 3 2 1 - - 

G 32 4 7 7 2 8 4 

H 35 8 4 3 3 8 9 

J 5 1 - 3 - 1 - 

L 2 - - - - 2 - 

M 16 4 - 4 3 1 4 

N 473 73 102 74 79 68 77 

P 1 - - - - - 1 

R 32 11 3 4 - 5 9 

S 39 10 6 5 6 4 8 

V 2 - - - - - 2 

Fjöldi 1227 209 213 233 160 202 210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

X 

Lyf út frá ATC flokkum á heimili 2 

ATC flokkur Fjöldi Deild G Deild H Deild I Deild J 

A 194 55 54 60 25 

B 47 9 16 13 9 

C 112 39 22 33 18 

D 5 2 1 2 - 

G 19 2 3 10 4 

H 19 3 6 6 4 

J 3 2 1 - - 

L 4 1 1 2 - 

M 14 4 2 4 4 

N 270 76 62 96 36 

P - - - - - 

R 11 4 3 3 1 

S 19 8 7 4 - 

V - - - - - 

Fjöldi 717 205 178 233 101 

 

ADL 

Staðsetning Meðal ADL gildi Spönn Miðgildi 

Heimili 1 (A-F) 24,7 13-28 27 

Heimili 2 (G-J) 22,4 15-28 22 

Deild A 24,8 18-28 27 

Deild B 26,2 21-28 27 

Deild C 22,7 13-28 24 

Deild D 27,6 24-28 28 

Deild E 22,9 14-28 24 

Deild F 24,4 17-28 26 

Deild G 23,1 18-28 23 

Deild H 23,6 16-28 24 

Deild I 21,0 15-28 20 

Deild J 20,4 19-25 19 

 

 

CHESS 

Staðsetning Meðal CHESS gildi Spönn Miðgildi 

Heimili 1 (A-F) 2,6 0-5 3 

Heimili 2 (G-J) 2,5 0-5 3 

Deild A 1,8 0-5 2 

Deild B 3,7 2-4 4 

Deild C 3,7 2-5 4 

Deild D 2,9 2-4 3 

Deild E 1,6 0-4 2 

Deild F 1,9 0-4 2 

Deild G 2,5 0-4 3 

Deild H 1,7 0-4 2 

Deild I 2,9 0-5 3 

Deild J 3,3 0-4 4 

 



 
 

Y 

 

CPS 

Staðsetning Meðal CPS gildi Spönn Miðgildi 

Heimili 1 (A-F) 4,6 1-6 5 

Heimili 2 (G-J) 4,3 0-6 5 

Deild A 4,5 3-6 5 

Deild B 5,3 2-6 5 

Deild C 4,3 3-6 5 

Deild D 5,6 1-6 6 

Deild E 3,8 0-6 3 

Deild F 4,0 2-6 5 

Deild G 3,9 0-6 5 

Deild H 4,7 1-6 5 

Deild I 4,4 3-6 5 

Deild J 4,1 3-5 5 
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13. VIÐAUKI E 
 

Mögulega óviðeigandi lyfjameðferð 
 

Fjöldi PIMs 

Staðsetning Heildarfjöldi PIMs Spönn Miðgildi Meðalfjöldi PIMs 

Heimili 1 (A-F) 466 0-11 3 3,4 

Heimili 2 (G-J) 243 0-7 3 3,0 

Deild A 75 1-10 3 3,1 

Deild B 96 0-7 4 3,8 

Deild C 82 0-11 3 3,3 

Deild D 58 1-5 2,5 2,9 

Deild E 72 0-7 3 3,3 

Deild F 83 0-10 4 4,2 

Deild G 70 0-6 3 3,5 

Deild H 58 0-7 2 2,4 

Deild I 80 0-7 4 3,6 

Deild J 35 2-7 3 3,5 

 

 

 
Heimili 1 

 
Heimili 2 

Bins Tíðni PIMs 

 
Bins Tíðni PIMs 

0 4 

 
0 6 

1 13 

 
1 13 

2 34 

 
2 15 

3 28 

 
3 15 

4 24 

 
4 12 

5 14 

 
5 12 

6 11 

 
6 2 

7 4 

 
7 5 

8 - 

 
8 - 

9 - 

 
9 - 

10 3 

 
10 - 

11 1 

 
11 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AA 

 
PIMs eftir ATC flokkum á heimili 1 

ATC flokkur Alls Deild A Deild B Deild C Deild D Deild E Deild F 

A 63 13 7 15 3 12 13 

B 28 3 8 6 3 6 2 

C 30 6 5 13 - 3 3 

D 8 2 3 2 1 - - 

G 16 2 - 2 1 8 3 

H 15 4 2 1 2 2 4 

J 3 1 - 1 - 1 - 

L 2 - - - - 2 - 

M 9 1 - 2 3 - 3 

N 258 33 68 37 42 35 43 

P 1 - - - - - 1 

R 20 6 1 3 - 3 7 

S 11 4 2 - 3 - 2 

V 2 - - - - - 2 

Fjöldi PIMs 466 75 96 82 58 72 83 

 

 

 

PIMs eftir ATC flokkum á heimili 2 

ATC flokkur Alls Deild G Deild H Deild I Deild J 

A 29 9 10 5 5 

B 3 - - - 3 

C 16 5 3 5 3 

D 5 2 1 2 - 

G 10 1 - 7 2 

H 5 - 4 - 1 

J 1 1 - - - 

L 1 - 1 - - 

M 5 1 1 1 2 

N 158 46 36 57 19 

P - - - - - 

R 1 - 1 - - 

S 9 5 1 3 - 

V - - - - - 

Fjöldi PIMs 243 70 58 80 35 
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14. VIÐAUKI F 
STOPP Skilmerki 
 

Fjöldi STOPP skilmerkja 

Staðsetning 
Fjöldi 

íbúa 

Fjöldi 

PIMs 

Fjöldi 

STOPP 

Íbúar með 

STOPP 

Spön

n 

Miðgil

di 

Meðalfjöldi 

STOPP 

Heimili 1 (A-F) 136 466 748 132 (97.1) 0-16 5 5,5 

Heimili 2 (G-J) 80 243 377 74 (92.5) 0-16 4 4,7 

Deild A 24 75 98 24 (100) 1-11 3 4,1 

Deild B 25 96 172 24 (96.0) 0-13 7 6,9 

Deild C 25 82 129 24 (96.0) 0-16 4 5,2 

Deild D 20 58 91 20 (100) 2-8 4 4,6 

Deild E 22 72 124 21 (95.5) 0-14 4,5 5,6 

Deild F 20 83 134 19 (95.0) 0-15 6,5 6,7 

Deild G 24 70 114 22 (91.7) 0-11 5 5,6 

Deild H 24 58 78 21 (87.5) 0-8 2,5 3,3 

Deild I 22 80 139 21 (95.5) 0-16 6,5 6,3 

Deild J 10 35 46 10 (100) 2-11 4 4,6 

 

 

STOPP eftir ATC flokkum á heimili 1 

ATC flokkur Alls Deild A Deild B Deild C Deild D Deild E Deild F 

A 84 16 8 17 5 17 21 

B 29 3 8 7 3 6 2 

C 31 6 5 14 0 3 3 

D 8 2 3 2 1 0 0 

G 17 2 0 2 1 9 3 

H 15 4 2 1 2 2 4 

J 3 1 0 1 0 1 0 

L 2 0 0 0 0 2 0 

M 9 1 0 2 3 0 3 

N 512 53 143 80 73 79 84 

P 1 0 0 0 0 0 1 

R 24 6 1 3 0 5 9 

S 11 4 2 0 3 0 2 

V 2 0 0 0 0 0 2 

Fjöldi STOPP 748 98 172 129 91 124 134 

 

 

 

 



 
 

CC 

STOPP eftir ATC flokkum á heimili 2 

ATC flokkur Alls Deild G Deild H Deild I Deild J 

A 40 14 12 7 7 

B 3 0 0 0 3 

C 18 5 3 7 3 

D 6 2 2 2 0 

G 10 1 0 7 2 

H 5 0 4 0 1 

J 1 1 0 0 0 

L 1 0 1 0 0 

M 5 1 1 1 2 

N 299 85 53 112 28 

P 0 0 0 0 0 

R 1 0 1 0 0 

S 9 5 1 3 0 

V 0 0 0 0 0 

Fjöldi STOPP 377 114 78 139 46 

 

 

STOPP skilmerki heimili 1 

STOPP Alls Deild A Deild B Deild C Deild D Deild E Deild F 

A1 361 58 83 55 53 53 59 

A2 87 9 31 12 7 13 15 

A3 32 8 4 12 - 2 6 

B6 4 - 1 2 - - 1 

B9 8 2 - 3 - 1 2 

B11 1 - - 1 - - - 

C2 2 1 1 - - - - 

D1 1 - - 1 - - - 

D3 3 - 1 - 1 1 - 

D5 31 1 5 6 2 9 8 

D8 15 - 5 1 5 3 1 

D14 5 - 1 2 - - 2 

F2 40 4 4 7 2 12 11 

F3 10 2 - 2 1 4 1 

H4 1 1 - - - - - 

J1 1 - - 1 - - - 

J4 1 - - - - 1 - 

K1 33 1 6 7 2 9 8 

K2 51 2 19 7 15 5 3 

K4 44 8 10 7 2 7 10 

L2 13 1 1 3 1 2 5 

N 4 - - - - 2 2 

Fjöldi 748 98 172 129 91 124 134 



 
 

DD 

 

STOPP skilmerki Heimili 2 

STOPP ALLS Deild G Deild H Deild I Deild J 

A1 210 60 48 73 29 

A2 40 13 5 19 3 

A3 10 - 4 6 - 

B6 3 1 - 2 - 

B8 1 1 - - - 

B9 5 1 - 3 1 

D1 1 1 - - - 

D2 1 1 - - - 

D5 10 3 1 6 0 

D8 5 2 1 1 1 

D14 3 1 1 - 1 

F2 15 7 2 2 4 

F3 1 1 - - - 

G2 1 - - - 1 

H5 1 - 1 - - 

J1 1 - 1 - - 

K1 11 3 2 6 0 

K2 30 8 9 10 3 

K4 21 8 2 10 1 

L2 7 3 1 1 2 

Fjöldi 377 114 78 139 46 

 

 

Tíðni A1 STOPP Skilmerkis 

ATC flokkur Alls Heimili 1 Heimili 2 

A 51 31 20 

B 26 23 3 

C 27 18 9 

D 13 8 5 

G 26 16 10 

H 17 14 3 

J 4 3 1 

L 3 2 1 

M 14 9 5 

N 355 211 144 

P 1 1 - 

R 14 14 - 

S 20 11 9 

V - - - 

Fjöldi  571 361 210 

 



 
 

EE 

STOPP skilmerki á heimili 1 

     Möguleg frábending lyfjameðferðar Fjöldi (%) 

A1 Öll lyf sem ávísað er án sannreyndrar klínískrar ábendingar 361 (48,3) 

A2 
Öll lyf sem ávísað er lengur en mælt er með, þar sem meðferðarlengd er vel 

skilgreind 
87 (11,6) 

A3 Öll "tvíávísun" úr lyfjaflokki. 33 (4,3) 

 
    Hjarta og æðakerfi 

 
B6 Lykkjuþvagræsilyf sem fyrsta meðferð við háþrýstingi 4 (0,5) 

B9 Lykkjuþvagræsilyf sem meðferð við háþrýstingi samfara þvagleka 8 (1,1) 

B11 
ACE-hemlar eða angiótensín viðtaka hemlar hjá einstakling með of hátt kalíum í 

sermi 
1 (0,1) 

 
    Blóðflöguhemlar og blóðþynnandi lyf 

 

C2 
Acetýlsalicýlsýra ef fyrri saga um magasár án samhliða notkunar 

prótónpumpuhemils. 
2 (0,3) 

 
    Miðtaugakerfi og geðlyf 

 

D1 

Þríhringlaga geðdeyfðarlyf samhliða heilabilun, þrönghornsgláku, 

leiðslutruflunum í hjarta, einkennum blöðruhálskirtilsstækkunar eða fyrri sögu um 

þvagteppu. 

1 (0,1) 

D3 
Geðrofslyf með meðalmikil eða umtalsverð and-múskarín/andkólínerg áhrif þar 

sem saga er um einkenni blöðruhálskirtilsstækkunar eða fyrri saga um þvagteppu. 
3 (0,4) 

D5 Benzódíazepín í ≥4 vikur.  74 (4,1) 

D8 Andkólínerg/andmúskarín lyf hjá sjúklingum með óráð eða heilabilun. 15 (2,0) 

D14 Fyrstu kynslóðar andhistamín lyf. 5 (0,7) 

 
    Meltingarfæri 

 
F2 

Prótónpumpuhemlar vegna magasárs án fylgikvilla eða vélindabólgu með 

fleiðrum í fullum skömmtum í meira en 8 vikur 
40 (5,3) 

F3 
Lyf sem eru líkleg til að valda hægðatregðu hjá sjúklingum með langvinna 

hægðatregðu ef kostur er á meðferð þar sem minni hætta er á hægðatregðu. 
10 (1,3) 

 
    Stoðkerfi 

 
H4 Langtímanotkun sykurstera (>3 mánuði) sem einlyfjameðferð við iktsýki. 1 (0,1) 

 
    Innkirtlar 

 
J1 

Súlfónýlúrea lyf með löngum verkunartíma (þ.e. glibenclamide, chlorpropamide, 

glimepiride) við sykrusýki týpu 2. 
1 (0,1) 

J4 Estrógen ef saga er um brjóstakrabbamein eða bláæðasega. 1 (0,1) 

 
    Lyf sem vitað er að auka byltuhættu meðal aldraðra 

 
K1 Benzódíazepín lyf 33 (4,4) 

K2 Geðrofslyf 51 (6,8) 

K4 Z-svefnlyf 44 (5,9) 

 
    Verkjalyf 

 
L2 Reglubundin notkun ópíóíða án samhliða notkunar hægðarlyfja 13 (1,7) 

 
    Andmúskarín og andkólínerg byrði 

 

N 
Samhliða notkun tveggja eða fleiri lyfja með andmúskarín/andkólínergum 

eiginleikum 
4 (0,5) 

 

 

 



 
 

FF 

STOPP skilmerki á heimili 2 

 
    Möguleg frábending lyfjameðferðar Fjöldi (%) 

A1 Öll lyf sem ávísað er án sannreyndrar klínískrar ábendingar 210 (55,7) 

A2 
Öll lyf sem ávísað er lengur en mælt er með, þar sem meðferðarlengd er vel 

skilgreind 
40 (10,6) 

A3 Öll "tvíávísun" úr lyfjaflokki. 10 (2,7) 

 
    Hjarta og æðakerfi 

 
B6 Lykkjuþvagræsilyf sem fyrsta meðferð við háþrýstingi 3 (0,8) 

B8 
Þíasíð þvagræsilyf þegar smatímis er marktæk lækkun á kalíum, lækkun natríums, 

hækkun kalsíums  eða ef saga er um þvagsýrugigt.  
1 (0,3) 

B9 Lykkjuþvagræsilyf sem meðferð við háþrýstingi samfara þvagleka 5 (1,3) 

 
    Miðtaugakerfi og geðlyf 

 

D1 
Þríhringlaga geðdeyfðarlyf samhliða heilabilun, þrönghornsgláku, leiðslutruflunum í 

hjarta, einkennum blöðruhálskirtilsstækkunar eða fyrri sögu um þvagteppu. 
1 (0,3) 

D2 Þríhringlaga geðdeyfðarlyf sem fyrsta meðferð við þunglyndi 1 (0,3) 

D5 Benzódíazepín í ≥4 vikur.  10 (2,7) 

D8 Andkólínerg/andmúskarín lyf hjá sjúklingum með óráð eða heilabilun. 5 (1,3) 

D14 Fyrstu kynslóðar andhistamín lyf. 3 (0,8) 

 
    Meltingarfæri 

 

F2 
Prótónpumpuhemlar vegna magasárs án fylgikvilla eða vélindabólgu með fleiðrum í 

fullum skömmtum í meira en 8 vikur 
15 (4,0) 

F3 
Lyf sem eru líkleg til að valda hægðatregðu hjá sjúklingum með langvinna 

hægðatregðu ef kostur er á meðferð þar sem minni hætta er á hægðatregðu. 
1 (0,3) 

 
    Öndunarfæri 

 

G2 
Sykursterar aðrir en innöndunarsterar í stað innöndunarstera sem viðhaldsmeðferði í 

meðalsvæsvnum eða svæsnum lungnateppu-sjúkdómi (LLT). 
1 (0,3) 

 
    Stoðkerfi 

 

H5 
Sykursterar (aðrir en einstaka sprautumeðferð í liðifrá stökum liðum) vegna 

slitgigtar. 
1 (0,3) 

 
    Innkirtlar 

 

J1 
Súlfónýlúrea lyf með löngum verkunartíma (þ.e. glibenclamide, chlorpropamide, 

glimepiride) við sykrusýki týpu 2. 
1 (0,3) 

 
    Lyf sem vitað er að auka byltuhættu meðal aldraðra 

 
K1 Benzódíazepín lyf 11 (2,9) 

K2 Geðrofslyf 30 (8,0) 

K4 Z-svefnlyf 21 (5,6) 

 
    Verkjalyf 

 
L2 Reglubundin notkun ópíóíða án samhliða notkunar hægðarlyfja 7 (1,9) 

 


