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ÁGRIP 

Eitrunarmiðstöð Landspítala. Mat á umfangi og eðli fyrirspurna, 

verklagi við svörun og viðhorfi svarenda 

Markmið: Markmið rannsóknarinnar var að skoða umfang og eðli fyrirspurna sem berast 

eitrunarmiðstöð Landspítala, meta skráningar og ráðleggingar í tengslum við 

verklagsbreytingu þann 1. mars 2017 og kanna viðhorf lækna og lyfjafræðinga sem svara 

í síma eitrunarmiðstöðvarinnar til starfsumhverfis síns.  

Aðferðir: Gögn fengust úr gagnagrunni eitrunarmiðstöðvar fyrir tímabilið 1. janúar 2010 

– 31. desember 2017, með handvirkri yfirferð skráningareyðublaða frá 1. mars 2017 – 28. 

febrúar 2018 og með rafrænum spurningalista til svarenda eitrunarmiðstöðvar.  

Niðurstöður: 2,57 fyrirspurnir voru skráðar á hverja 1000 íbúa á ári á árunum 2010 – 

2017. 30,8% fyrirspurna bárust vegna 1-3 ára barna. Drengir eru fleiri í öllum 

aldursflokkum til 12 ára aldurs, en stúlkur og konur eru fleiri frá 13 ára aldri. 

Efnafyrirspurnir eru algengari til 6 ára aldurs, en lyfjafyrirspurnir í öllum eldri 

aldursflokkum. Flestar fyrirspurnir berast á milli kl. 16:00 – 20:00, frá heimilum og 

flokkast sem óhöpp. Skráning starfsstéttanna á lyfja- og efnafyrirspurnum er í samræmi 

við heildarhlutfall svaraðra fyrirspurna þeirra. Læknar á bráðamóttöku skrá 10 breytur af 

13 hlutfallslega oftar en lyfjafræðingar. 67,7% ráðlegginga reyndust í samræmi við 

leiðbeiningar en ekki var hægt að álykta um 25,5%. Aðeins 28,6% svarenda hlutu þjálfun 

áður en þeir hófu símsvörun í eitrunarmiðstöð. 60% svarenda telur rafrænt 

skráningarfyrirkomulag ákjósanlegast. Lyfjafræðingar voru marktækt áhugasamari um 

starfið og undir minna vinnuálagi samanborið við hina hópana. Niðurstöðurnar gefa 

vísbendingu um að þeim sem hlutu ekki þjálfun vegni verr í starfinu.  

Ályktanir: Niðurstöðurnar gefa til kynna að forvörnum vegna eitrana barna þurfi helst 

að beina inn á heimilin, með áherslu á geymslu og umgengni við efni sem geta verið 

skaðleg börnum. Algengustu fyrirspurnir eitrunarmiðstöðvarinnar eru ekki í samræmi við 

algengustu tilfelli í rannsóknum á eitrunum sem koma til meðferðar á bráðamóttökum. 

Rúmlega 70% svarenda á bráðamóttöku upplifa vinnuálag sitt aukast mikið við símsvörun 

eitrunarmiðstöðvar. Að mati svarenda er þjálfun ábótavant og þörf á nýju 

skráningarfyrirkomulagi.  
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ABSTRACT 

The Icelandic Poisons Information Centre. Evaluation of the range and 

nature of inquiries, procedures and views of the employees 

Objective: To evaluate the nature and range of inquiries to the Icelandic Poisons 

Information Centre, the registration and advice given and the views of the employees 

regarding their working environment, with emphasis to recent change in procedure.  

Methods: Registrations from 1st January 2010 – 31st December 2017 were received from 

the Poisons Information Centre’s database. Data was collected manually from registration 

forms from 1st March 2017 – 28th February 2018. A question form was sent to employees 

answering inquiries for the Poisons Information Centre over the same period.  

Results: The rate of inquiries to the Poisons Information Centre was 2,57/1000 

population per year in 2010 – 2017. 30,8% of inquiries involved children 1-3 years old. 

For inquiries involving children 12 years old and younger a male predominance was seen, 

but for those involving teenagers and adults, a female predominance was observed. 

Chemical inquiries were more frequent in children 6 years old and younger, but 

pharmaceutical inquiries were predominant in all other age groups. The highest number 

of exposures occurred in the afternoon, at home and were accidental. The doctors 

performed better in filling out the registration forms, completing 10 of 13 parameters 

more frequently than the pharmacists. 67,7% of advice given was in accordance with 

recommendations in TOXBASE. 28,6% of employees received training before they first 

answered the Poisons Information Centre’s phone. 60% of employees believed that an 

electronic registration system would be more beneficial. Pharmacists were significantly 

more interested in the work and under less workload stress compared to the other groups. 

The results suggest that those who did not receive training had a harder time answering 

inquiries.   

Conclusion: The results indicate that preventative measures for child poisonings needs 

to be directed at the homes. The most frequent inquiries to the Poisons Information Centre 

differ from the most frequent cases reported in research on poisonings presenting for 

treatment to emergency departments. Over 70% of emergency department doctors 

experience a considerable increase in workload stress when answering poison inquiries. 

New employees perceive their training as insufficient. 
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1 INNGANGUR 
 

Eitranir eru algengt heilbrigðisvandamál í þjóðfélögum um allan heim. 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (World Health Organization, WHO) metur að tæplega 

200.000 manns hafi látist úr óhappaeitrunum árið 2012. Þar að auki látast um milljón 

einstaklingar á ári hverju í sjálfsvígum og eiga eitranir þar hlut að máli í umtalsverðum 

fjölda tilfella (World Health Organization, 2018b). Fjöldi einstaklinga leita á 

bráðamóttökur á ári hverju vegna eitrana, og enn fleiri leita ráðgjafar hjá 

eitrunarmiðstöðvum eftir útsetningar (e. exposure) við lyf eða efni.  

Af þeim fyrirspurnum sem bárust bandarísku eitrunarmiðstöðvunum árið 2016 

voru 85% sem flokkuðust sem útsetning, en ekki eitrun (Gummin o.fl., 2017). Það er því 

gríðarlega mikilvægt að almenningur hafi þennan vettvang til að leita sér upplýsinga, 

endurgjaldslaust og allan sólarhringinn. Auk þess að minnka álag á bráðamóttökur getur 

það orðið til þess að fólk leiti sér aðstoðar fyrr sé þess þörf, í stað þess að bíða og sjá til 

hvort einkenni komi fram. Oft á tíðum er meðhöndlun auðveldari og árangursríkari eftir 

því sem styttra er liðið frá útsetningu. Eitrunarmiðstöðvar minnka þannig byrði á aðra 

hluta heilbrigðiskerfisins (Gordon, Jackson og Sandilands, 2017; Hoffman, Howland, 

Lewin, Nelson og Goldfrank, 2015). Þar að auki sjá starfsmenn eitrunarmiðstöðva víða 

um að viðhalda upplýsingagagnagrunnum um eitranir og veita ráðgjöf til meðferðaraðila 

í flóknari eitrunartilfellum (Giftinformationscentralen, 2017; Gordon o.fl., 2017; 

Gummin o.fl., 2017).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á efnahagslegan ávinning af því að geta í krafti 

þekkingar á eitrunum fækkað óþarfa heimsóknum á bráðamóttökur. Í mörgum tilfellum 

sparast meira í heilbrigðiskerfinu af þeim sökum en kostar að reka eitrunarmiðstöð 

svæðisins. Einnig hefur sýnt sig að ráðgjöf sérfræðinga getur stytt legutíma á sjúkrahúsum 

eftir eitranir (Bunn o.fl., 2008; Elamin o.fl., 2017; Galvao o.fl., 2011; Gordon o.fl., 2017; 

Kearney, Olson, Bero, Heard og Blanc, 1995; King og Palmisano, 1991; Phillips o.fl., 

1998; Phillips o.fl., 1997; Tak, Malheiro, Bennett og Crouch, 2017; The Lewin Group, 

2012; Vassilev og Marcus, 2007).  
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1.1 Eitranir 
Eiturefnafræði felur í sér þekkingu og rannsóknir á skaðlegum útsetningum og eitrunum 

lífvera vegna efna. Fræðigreinin hefur rutt sér til rúms síðustu áratugi, en hún byggir á 

grunni annarra fræðigreina hvað varðar aðferðir og hugtök, svo sem lífeðlisfræði, 

lífefnafræði, efnagreiningartækni og lyfjafræði (Mulder og Dencker, 2006). Frá því á 

árunum eftir heimstyrjöldina síðari hefur eiturefnafræði skipað sífellt mikilvægari sess í 

þekkingarheimi okkar vegna aukinnar notkunar hinna ýmsu efna víða í þjóðfélaginu, auk 

þeirra efna sem við erum útsett fyrir frá náttúrunnar hendi (Proudfoot, Good og Bateman, 

2013; Timbrell, 2000). Klínísk eiturefnafræði byggir á því að hagnýta þekkingu sem fæst 

úr rannsóknum til greiningar og meðhöndlunar á eitrunum (Mulder og Dencker, 2006). 

 

1.1.1 Saga eiturefnafræði 
Sögulega hafa tveir menn verið nefndir feður eiturefnafræðinnar, læknarnir Paracelsus (f. 

1493 – d. 1541) frá Sviss og hinn spænski Mateu Orfila (f. 1787 – d. 1853). Báðir höfðu 

þeir mikinn áhuga á efnafræði og hvernig mætti hagnýta hana til lækninga (Bertomeu-

Sanchez, 2014; Borzelleca, 2000; Hargrave, 2016). Skoski læknirinn Henry Matthew (f. 

1914 – d. 1997) hefur stundum verið nefndur faðir klínísku eiturefnafræðinnar. Hann var 

fyrsti yfirlæknir sérhæfðrar eitrunardeildar (e. Regional Poisoning Treatment Centre, 

RPTC) í Edinborg. Deildin var stofnuð samhliða skosku eitrunarmiðstöðinni (e. Scottish 

Poisons Information Bureau), sem er í dag hluti af þeirri bresku (e. National Poisons 

Information Service, NPIS). Henry Matthew er líklega þekktastur fyrir rannsóknir sínar 

á parasetamóleitrunum, en hann hannaði Rumack-Matthew grafið (e. nomogram) ásamt 

bandaríska lækninum Barry Rumack, en það er notað enn í dag til að meta þörf fyrir 

mótefnismeðferð eftir parasetamóleitrun (Proudfoot o.fl., 2013; Rumack og Matthew, 

1975).  

 

1.1.2 Tegundir eitrana  
Eitrunarmiðstöðvar í Svíþjóð, Bandaríkjunum og á Íslandi flokka fyrirspurnir eftir því 

hvort orsökin er lyf eða efni. Þær birta einnig tölur yfir fjölda almennra fyrirspurna (e. 

information calls) (Eitrunarmiðstöð, 2018; Giftinformationscentralen, 2017; Gummin 

o.fl., 2017). Í rannsóknum á komum á bráðamóttökur vegna eitrana árin 2001-2 annars 
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vegar og árið 2012 hins vegar, var hlutfall efnaeitrana 28% og 23,7% af innlögnum 

tengdum eitrunum. Aðeins 1,0-1,7% efnaeitrana kröfðust gjörgæsluinnlagnar samanborið 

við 15,3% og 20,6% lyfjaeitrana. Lyfjaeitranir voru því bæði algengari og alvarlegri. Í 

ársskýrslu sænsku eitrunarmiðstöðvarinnar fyrir árið 2016 kemur fram að hærra hlutfall 

þeirra sem urðu fyrir lyfjaeitrun þurftu að komast undir læknishendur miðað við þá sem 

urðu fyrir efnaeitrun. Þetta átti við í öllum aldursflokkum (Giftinformationscentralen, 

2017; Guðjónsdóttir, Þórðardóttir og Kristinsson, 2017; Kristinsson o.fl., 2007). 

Við rannsóknir á eitrunum er algengast að taka saman gögn frá 

eitrunarmiðstöðvum eða skoða komur á sjúkrahús. Þær rannsóknir sem hafa verið 

framkvæmdar á eitrunum á Íslandi hafa allar aðeins tekið fyrir tilfelli sem hafa komið til 

meðferðar á heilbrigðisstofnunum, en engin notar gögn frá eitrunarmiðstöðinni. Gögnum 

eitrunarmiðstöðva er safnað á mismunandi hátt í hverju landi fyrir sig. Sumar þeirra fá 

aðgang að sjúkraskýrslum varðandi eitranir og aðrar ekki, en þó aldrei öllum, og því er 

afar ólíklegt að skráning eitrunarmiðstöðvar nái yfir allar eitranir 

(Giftinformationscentralen, 2016; Guðjónsdóttir o.fl., 2017; Gummin o.fl., 2017; 

Harðarson, Oddsson, Ásgeirsson og Sigurðsson, 1986; Kristinsson o.fl., 2007; Oddsson, 

1978; Oddsson, Kristinsson, Harðarson og Jakobsson, 1989; Sigurbergsson, Oddsson og 

Kristinsson, 1991). Hvorug rannsóknaraðferðin er því fær um að svara því hver 

heildartíðni eitrana í þjóðfélaginu er, en saman geta þær gefið ákveðnar vísbendingar. 

Vegna þess um hve ólíka gagnasöfnun er að ræða er beinn samanburður milli gagna úr 

rannsóknum og frá eitrunarmiðstöðvum ekki marktækur. Hins vegar er að mörgu leyti 

áhugavert að sjá muninn milli eitrana sem koma til meðferðar á bráðamóttöku og 

fyrirspurna sem eru skráðar í eitrunarmiðstöðvum. Hér á eftir er leitast við að draga saman 

helstu flokka lyfja og efna sem koma fyrir í útsetningum og eitrunum.  

 

1.1.3 Lyfjaeitranir  
1.1.3.1 Verkjalyf  
Við skráningu fyrirspurna í íslensku eitrunarmiðstöðinni er skilið á milli veikra og sterkra 

verkjalyfja. Í ársskýrslum sænsku og bandarísku eitrunarmiðstöðvanna eru öll verkjalyf 

hins vegar sett í sama flokk (Eitrunarmiðstöð, 2018; Giftinformationscentralen, 2017; 

Gummin o.fl., 2017). Í ársskýrslum bresku og sænsku eitrunarmiðstöðvanna fyrir árið 

2016 kemur fram að parasetamól og íbúprófen séu algengustu leitarorðin í TOXBASE 
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annars vegar og algengasta ástæða fyrirspurna hins vegar. Verkjalyf eru einnig sá flokkur 

sem algengast er að komi við sögu í eitrunum í Bandaríkjunum samkvæmt ársskýrslu 

AAPCC (samtökum bandarískra eitrunarmiðstöðva) sama ár (Giftinformationscentralen, 

2017; Gordon o.fl., 2017; Gummin o.fl., 2017). Parasetamól er það lyf sem oftast veldur 

lyfjatengdum lifraráverkum (e. Drug-induced liver injury, DILI). Hámarksskammtur þess 

um munn fyrir 12 ára og eldri er 3-4 g/sólarhring. Ráðlagður hámarksskammtur 

samkvæmt fylgiseðli gæti þó verið nægilega hár til að valda óæskilegum áhrifum hjá til 

dæmis einstaklingum með glútaþíonþurrð, sem getur orsakast af vannæringu eða 

langvarandi áfengisneyslu (Sérlyfjaskrá Lyfjastofnunar, 2017a, 2017c, 2017d, 2017e, 

2017f, 2018; Yoon, Babar, Choudhary, Kutner og Pyrsopoulos, 2016).  

Eitranir af völdum parasetamóls í forðatöflum hafa aukist jafnt og þétt í Svíþjóð 

frá árinu 2012 samhliða aukinni sölu þess (Giftinformationscentralen, 2017). Í kjölfar 

umfjöllunar sérfræðinefndar Lyfjastofnunar Evrópu um eftirlit með ávinningi og áhættu 

lyfja (e. Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, PRAC) hefur 

framkvæmdastjórn Evrópusambandsins úrskurðað að markaðsleyfi allra forðataflna sem 

innihalda parasetamól skuli niður falla. Frá og með 1. júní 2018 verður því hvorki hægt 

að ávísa né afgreiða Paratabs RetardÒ 500 mg hér á landi. Ákvörðunin er rökstudd með 

því að ávinningur meðferðar með parasetamóli í forðatöflum sé ekki nægur til að réttlæta 

þær alvarlegu afleiðingar sem eitranirnar geta haft í för með sér. Verklag við meðhöndlun 

parasetamóleitrana vegna taflna með hraðri losun er ekki yfirfæranlegt á þessar eitranir. 

Stundum er ekki vitað hvort um forðalyfjaform var að ræða eða ekki, sem torveldar 

heilbrigðisstarfsfólki val á viðeigandi meðferð (Lyfjastofnun, 2017, 2018; Salmonson, 

Sjöberg, Brogren og Hansson, 2016).  

Almennt eru bólgueyðandi lyf og gigtarlyf án stera (e. Non-steroidal anti-

inflammatory drugs, NSAID) talin tiltölulega skaðlaus nema í mjög háum skömmtum. 

100 mg/kg af íbúprófeni um munn hafa ekki verið tengd við eituráhrif, hvorki í börnum 

né fullorðnum. Inntaka á 400 mg/kg eða meira hjá fullorðnum hefur hins vegar verið 

tengd við töluverð eituráhrif. Hámarksskammtur fullorðinna um munn eru 2400 

mg/sólarhring, skipt í þrjá-fjóra skammta (Sérlyfjaskrá Lyfjastofnunar, 2016; 

TOXBASE, 2013a).  

Við skoðun tíu algengustu leitarorða í TOXBASE árið 2016 má sjá tvö sterk 

verkjalyf, kódein og tramadól. Ekkert sterkt verkjalyf er hins vegar á lista yfir tíu 
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algengustu ástæður fyrir símaráðgjöf sérfræðings NPIS. Tramadól var algengasti 

ópíóíðinn í eitrunum sem komu til meðferðar á bráðamóttökum á Íslandi árið 2012 (35%). 

Morfín og kódein fylgdu þar á eftir. Gögn frá bandarísku eitrunarmiðstöðvunum sýna að 

tilfellum vegna sterkra verkjalyfja hefur fjölgað gríðarlega frá aldamótum. Með hertu 

eftirliti með ávísunum ópíóíða vestra hefur fjöldi tilfellanna náð jafnvægi og fækkað 

lítillega á síðustu árum, en tilfellum vegna heróíns hefur hins vegar fjölgað á móti 

(Gordon o.fl., 2017; Guðjónsdóttir o.fl., 2017; Gummin o.fl., 2017). 

 

1.1.3.2 Geð-, flogaveiki-, róandi og svefnlyf  
Geðlyf, svefnlyf og benzódíazepín var stærsti flokkur lyfjafyrirspurna hjá fullorðnum í 

Svíþjóð árið 2016 (23%). Flokkurinn er einnig sá þriðji stærsti hjá börnum og unglingum. 

Í Bandaríkjunum er sambærilegur flokkur sá eitrunarvaldur sem vex hraðast hvað varðar 

eitranir með alvarlegum útkomum, og er tengdur mestum fjölda dauðsfalla. Í íslenskri 

rannsókn frá árinu 2012 á eitrunum sem komu til meðferðar á bráðamóttökum voru róandi 

lyf og svefnlyf algengasti lyfjaflokkurinn í eitrunum, og geðlyf sá fjórði algengasti. 

Quetiapin, benzódíazepín og skyld lyf voru algengustu lyfin innan þessara flokka. 

Flogaveikilyf komu við sögu í dauðsföllum tveggja ungmenna á aldrinum 13-19 ára í 

Bandaríkjunum árið 2016. Flogaveikilyf voru jafnframt í 7. sæti yfir þá eitrunarvalda sem 

vaxa hraðast hvað varðar eitranir með alvarlegum útkomum. Um 3% lyfjafyrirspurna hjá 

19 ára og yngri í Svíþjóð má rekja til flogaveikilyfja, en 6% hjá fullorðnum 

(Giftinformationscentralen, 2017; Guðjónsdóttir o.fl., 2017; Gummin o.fl., 2017). 

 

1.1.3.3 Geðdeyfðarlyf  
Geðdeyfðarlyf voru fimmti algengasti lyfjaflokkurinn í íslenskri rannsókn á eitrunum sem 

komu til meðferðar á bráðamóttökum árið 2012. Í 57% tilvika var um að ræða sértæka 

serótónín-endurupptökuhemla (e. Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, SSRI) en 

þríhringlaga geðdeyfðarlyf í 18% tilvika. Flokkurinn var einnig sá fimmti algengasti í 

alvarlegri eitrunum í Bandaríkjunum árið 2016 samkvæmt ársskýrslu AAPCC (4,7% 

tilvika). Fjögur af tíu algengustu leitarorðum í TOXBASE árið 2016 voru geðdeyfðarlyf: 

tvö SSRI-lyf, eitt þríhringlaga geðdeyfðarlyf og einn alfa2-hemill. Samkvæmt breskum 

meðferðarleiðbeiningum frá árinu 2011 er mælt með varúð við ávísun þríhringlaga 

geðdeyfðarlyfja til sjúklinga sem hafa sögu um sjálfskaða, í ljósi þess hve alvarlegar 
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eitranir geta orðið við ofskömmtun. Sænska eitrunarmiðstöðin flokkar geðdeyfðarlyf með 

lyfjum við ofvirkni, sem kemur í veg fyrir samanburð milli landa 

(Giftinformationscentralen, 2017; Gordon o.fl., 2017; Guðjónsdóttir o.fl., 2017; Gummin 

o.fl., 2017; National Institute for Health and Care Excellence).  

 

1.1.3.4 Ofvirknilyf 
AAPCC flokkar metýlfenidat með ýmsum öðrum efnum, til dæmis koffíni, efedríni, 

kókaíni og metamfetamíni. Því er óraunhæft að bera saman tölfræði fyrir allan flokkinn. 

Metýlfenidat kom þó við sögu í 9290 fyrirspurnum á árinu 2016 (0,4%). Ekki er getið um 

önnur lyf en metýlfenidat úr ATC flokki N06B sem eru örvandi lyf, lyf notuð við ADHD 

og lyf sem efla heilastarfsemi (að undanskildum amfetamíni og metamfetamíni sem eru 

ekki skráð lyf hér á landi). N06B hefur verið kostnaðarsamasti lyfjaflokkurinn fyrir 

Sjúkratryggingar Íslands á árunum 2014-2016, en árið 2016 niðurgreiddu 

sjúkratryggingar 799 milljónir króna í þessum lyfjaflokki einum (Gummin o.fl., 2017; 

Sjúkratryggingar Íslands, 2017).  

 

1.1.3.5 Andhistamín 
Andhistamín áttu þátt í 4,2% alvarlegra eitrana í Bandaríkjunum árið 2016 og 4,5% 

eitrana hjá börnum 5 ára og yngri. 10% lyfjaeitrana 10-19 ára ungmenna í Svíþjóð árið 

2016 voru vegna andhistamína. Algengustu lyfin í þessum tilvikum voru prómetazín og 

alimemazín, en það eru líka algengustu lyfin í andhistamíneitrunum fullorðinna. Hjá 

sænskum börnum voru hins vegar desloratadin og lóratadín algengari 

(Giftinformationscentralen, 2017; Gummin o.fl., 2017).  

 

1.1.3.6 Vítamín og bætiefni 
Vítamín komu við sögu í 4,4% útsetninga og eitrana hjá börnum 5 ára og yngri árið 2016 

samkvæmt ársskýrslu AAPCC. Hins vegar eru vítamín ekki á lista yfir 25 algengustu 

eitrunarvalda hjá fullorðnum þar í landi. 6% allra fyrirspurna vegna lyfja hjá börnum í 

Svíþjóð árið 2016 voru af völdum vítamína. Fæðubótarefni, jurtalyf og hómópatalyf 

tengdust 3,3% útsetninga og eitrana í börnum 5 ára og yngri í Bandaríkjunum. Dæmi um 
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vörur í þeim flokki eru kreatín, Ginkgo biloba, Jóhannesarjurt, orkudrykkir og 

glúkósamín (Giftinformationscentralen, 2017; Gummin o.fl., 2017).  

 

1.1.3.7 Hjartalyf  
29% lyfjaeitrana skilgreind sem óhöpp í rannsókn á eitrunum sem komu til meðferðar á 

bráðamóttökum á Íslandi árið 2012 voru vegna hjartalyfja. Hjartasjúkdómalyf eru í 4. sæti 

yfir þá eitrunarvalda sem vaxa hraðast hvað varðar eitranir með alvarlegum útkomum í 

Bandaríkjunum. Helstu lyfin í þessum flokki eru kalsíumgangalokar, beta-blokkar, ACE-

hemlar og digoxin. Þó má búast við einhverjum mun á flokkunum milli landa. Til dæmis 

er ljóst að AAPCC flokkar þvagræsilyf ekki til hjartalyfja, en það er gert í eitrunarmiðstöð 

Landspítala (Guðjónsdóttir o.fl., 2017; Gummin o.fl., 2017). 

 

1.1.3.8 Hormónalyf  
Hormóna- og andhormónalyf komu fyrir í 2,2% alvarlegra eitrunartilfella í 

Bandaríkjunum árið 2016. Þessi tilfelli eru fyrst og fremst tilkomin vegna sykursýkislyfja 

(annarra en insúlíns). Í börnum 5 ára og yngri voru 1,8% fyrirspurna af völdum 

lyfjaflokksins, en 2,8% hjá fullorðnum 20 ára og eldri (Gummin o.fl., 2017).  

 

1.1.3.9 Áfengi og fíkniefni  
Áfengi kom við sögu í 45% lyfjaeitrana í íslenskri rannsókn á eitrunum sem komu til 

meðferðar á bráðamóttökum árið 2012. 66,3% þeirra tilfella voru tengd misnotkun. 

Áfengis var neytt samhliða öðrum eitrunarvaldi í um 40% tilfella sjálfskaða í Bretlandi 

árið 2016. Þó kom áfengi aðeins fyrir í 4,8% skráðra tilfella í fullorðnum yfir 20 ára í 

Bandaríkjunum árið 2016 (Gordon o.fl., 2017; Guðjónsdóttir o.fl., 2017; Gummin o.fl., 

2017).  

Örvandi efnin amfetamín, kókaín og MDMA (3,4-metýlendíoxýmetamfetamín) 

voru þrjú algengustu ólöglegu fíkniefnin sem ullu eitrunum sem komu til meðferðar á 

bráðamóttökum á Íslandi árið 2012. Þau voru jafnframt í efstu fjórum sætunum yfir 

algengustu orðaleitir á TOXBASE eða fyrirspurnir vegna lyfjamisnotkunar í ársskýrslu 

NPIS 2016-17. Örvandi efni voru ástæða 3,3% eitrunartilfella í fullorðnum 20 ára og eldri 

í Bandaríkjunum árið 2016. Inn í þeirri tölu eru þó einnig lögleg efni eins og metýlfenidat 
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og því um ómarktækan samanburð að ræða (Gordon o.fl., 2017; Guðjónsdóttir o.fl., 2017; 

Gummin o.fl., 2017). Kannabis er þriðja algengasta ástæða símafyrirspurna til 

sérfræðinga bresku eitrunarmiðstöðvanna hvað varðar misnotkun. Kannabínóíðar og 

hliðstæður voru tengd 0,9% dauðsfalla vegna eitrana árið 2016 í Bandaríkjunum (Gordon 

o.fl., 2017; Gummin o.fl., 2017).  

 

1.1.4 Efnaeitranir  
1.1.4.1 Snyrti- og hreinlætisvörur  
Snyrti- og hreinlætisvörur voru algengasti eitrunarvaldurinn í börnum 5 ára og yngri í 

Bandaríkjunum árið 2016 og komu við sögu í 13,3% tilvika. Einnig komu þær fyrir í 7,2% 

alvarlegra tilvika, tekið saman fyrir alla aldursflokka. 9% fyrirspurna vegna barna yngri 

en 10 ára í Svíþjóð árið 2016 voru einnig vegna snyrti- eða hreinlætisvara. Algengast var 

að um væri að ræða krem, naglavörur, tannvörur, fljótandi sápu eða hárvörur. Í flestum 

tilvikum þar í landi var um litla hættu að ræða og óþarfi að leita læknisaðstoðar 

(Giftinformationscentralen, 2017; Gummin o.fl., 2017). 

 

1.1.4.2 Hreinsiefni  
Hreinsiefni til heimilisnota voru næst algengasti eitrunarvaldurinn í börnum 5 ára og yngri 

í Bandaríkjunum árið 2016 og komu við sögu í 11,1% tilvika. Einnig komu þau fyrir í 

7,5% alvarlegra tilvika tekið saman fyrir alla aldursflokka. 41% efnafyrirspurna í börnum 

yngri en 10 ára í Svíþjóð árið 2016 voru vegna hreinsiefna. Til þessa flokks teljast til 

dæmis uppþvottalögur, efni í uppþvottavélar, ýmis sprey, þvottaefni og mýkingarefni. 

29% efnaeitrana fullorðinna í Svíþjóð á sama tímabili voru einnig vegna hreinsiefna, en 

þar virðist oftar vera um sterkari efni að ræða, til dæmis stíflueyði með vítissóda 

(natríumhýdroxíð) og klór (Giftinformationscentralen, 2017; Gummin o.fl., 2017). 

 

1.1.4.3 Nikótín  
Tóbak, nikótínvörur eða rafrettuvökvi komu við sögu í 1,1% fyrirspurna vegna barna 5 

ára og yngri í Bandaríkjunum árið 2016. Sami flokkur átti þátt í 4% allra fyrirspurna 

vegna barna undir 10 ára aldri í Svíþjóð (Giftinformationscentralen, 2017; Gummin o.fl., 

2017). Samkvæmt TOXBASE er algengast að áfyllingar í rafsígarettur innihaldi 6, 12 ,18 
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eða 24 mg/mL af nikótíni. Vegna þessa háa styrks ættu öll börn yngri en 12 ára sem hafa 

innbyrt slíkan vökva að fara í læknisskoðun. Hins vegar er börnum minni hætta búin af 

sígarettustubbum og notuðum nikótínvörum. Því þarf að meta hvert slíkt tilfelli fyrir sig. 

Fyrir 12 ára og eldri eru eitrunarmörk nikótíns miðuð við 0,2 mg/kg. Algengasta fyrsta 

einkenni nikótíneitrunar er að kasta upp (Guðjónsdóttir, 1999; TOXBASE, 2012, 2013b).  

 

1.1.4.4 Plöntur 
Plöntur komu fyrir í 2,7% fyrirspurna vegna barna 5 ára og yngri í Bandaríkjunum árið 

2016. Þær voru einnig þriðja algengasta orsök fyrirspurna vegna barna undir 10 ára aldri 

í Svíþjóð sama ár (11% tilfella). Tilfellin voru þó sjaldnast alvarleg, aðeins 4% þeirra var 

ráðlagt af starfsmanni eitrunarmiðstöðvarinnar að leita læknis. Í þeim tilfellum var 

algengast að um væri að ræða Fingurbjargarblóm (Digitalis purpurea), Lárviðarrós 

(Nerium oleander), Ývið (Taxus baccata) og Dalalilju (Convallaria majalis). 

Lárviðarrósin er aðeins pottaplanta hér á landi en hinar tegundirnar þrjár geta vaxið úti 

(Embætti landlæknis, 1994; Giftinformationscentralen, 2017; Gummin o.fl., 2017).  

 

1.1.4.5 Eitraðar lofttegundir  
1,3% fyrirspurna til bandarísku eitrunarmiðstöðvanna árið 2016 voru vegna eitraðra 

lofttegunda (e. fumes/gases/vapors) samkvæmt ársskýrslu AAPCC. Þessi flokkur er 

jafnframt algengasta orsök dauða barna 5 ára og yngri, eða 18,2% dauðsfallanna. Í flestum 

tilvikum var um að ræða kolmónoxíð, klórgas eða metangas. Í samantekt NPIS á 

kolmónoxíðeitrunum í Bretlandi á 18 mánaða tímabili á árunum 2015-16 kom í ljós að 

96,4% tilfellanna voru óhöpp en 3,6% sjálfskaði. Algengast var að útsetningin tengdist 

kolmónoxíðleka eða húsbruna, rétt eins og í Svíþjóð. Þar voru 9% efnafyrirspurna hjá 

ungmennum 10-19 ára árið 2016 vegna eitraðra lofttegunda, og 14% efnafyrirspurna 

fullorðinna (Giftinformationscentralen, 2017; Gordon o.fl., 2017; Gummin o.fl., 2017).  

 

1.1.4.6 Lífræn leysiefni og eitruð alkóhól  
Lífræn leysiefni (e. hydrocarbons) voru orsök 11% efnaeitrana sem komu til meðferðar á 

bráðamóttöku á Íslandi árið 2012. Þau áttu jafnframt þátt í 1,2% alvarlegri eitrana í 

Bandaríkjunum árið 2016 og komu fyrir í 7-8% fyrirspurna hjá 10 ára og eldri í Svíþjóð. 
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Til þessa flokks teljast efni eins og eldsneyti, grillvökvi, terpentína og vélaolíur. Til 

eitraðra alkóhóla teljast til dæmis metanól og ísóprópanól. Algengt er að fyrirspurnir 

varðandi alkóhól séu vegna útsetningar við sótthreinsandi vökva, samanber 5-8% 

efnafyrirspurna í Svíþjóð árið 2016. Alkóhól komu við sögu í 2,8% alvarlegra eitrana í 

Bandaríkjunum sama ár. Hins vegar flokkar AAPCC öll alkóhól í sama flokk, bæði eitruð 

alkóhól og etanól úr áfengum drykkjum (Giftinformationscentralen, 2017; Guðjónsdóttir 

o.fl., 2017; Gummin o.fl., 2017). 

 

1.1.4.7 Rafhlöður  
Rafhlöður komu við sögu í 6,1% dauðsfalla hjá börnum 5 ára og yngri í Bandaríkjunum 

árið 2016. Í öllum tilfellum var um hnapprafhlöðu (e. button battery) að ræða en þær geta 

valdið drepi í vélinda og nærliggjandi vefjum. Hættan er meiri eftir því sem barnið er 

minna og rafhlaðan stærri. Algengast er að alvarlegustu tilfellin séu vegna rafhlaða með 

yfir 20 mm þvermál, sem skorðast frekar í vélinda ungra barna. Ef rafhlaðan kemst alla 

leið niður í maga stafar minni hætta af inntökunni. Þó gæti verið ráðlagt að kanna vélindað 

með speglun eða myndgreiningu, sérstaklega ef barnið er ungt og getur ekki sagt til um 

hvort rafhlaðan hafi skorðast einhversstaðar á leiðinni niður í maga. Af þessum sökum 

segja leiðbeiningar TOXBASE að allir sem hafa gleypt hnapprafhlöðu ættu að komast 

undir læknishendur án tafar. Minni hætta stafar af inntöku sívalra rafhlaða (AA, AAA 

rafhlöðum), svo lengi sem þær eru í heilu lagi. Ef þær skorðast ekki í vélindanu skila þær 

sér í flestum tilvikum með hægðum á næstu dögum (Gummin o.fl., 2017; Leinwand, 

Brumbaugh og Kramer, 2016; TOXBASE, 2017a, 2018). 

 

1.1.4.8 Ilmolíur 
Ilmolíur (e. essential oils) komu við sögu í 1,3% fyrirspurna vegna barna 5 ára og yngri í 

Bandaríkjunum árið 2016. Var þar til dæmis um að ræða eucalyptus olíu og terunnaolíu 

(e. tea tree oil). Innihaldsefni og styrkur þeirra eru að sjálfsögðu mismunandi eftir 

tegundum, en oftast innihalda þær terpena, seskvíterpena eða terpenóíða auk annarra 

virkra efna. Mörg tilvik eru þekkt þar sem alvarlegar afleiðingar hafa komið fram eftir 

inntöku óþynntra ilmolía. Samkvæmt leiðbeiningum TOXBASE ættu allir sem hafa tekið 

inn ilmolíur að leita læknis án tafar (Gummin o.fl., 2017; TOXBASE, 2017b). 
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1.1.5 Almennar fyrirspurnir  
Almenn fyrirspurn er beiðni um ráðgjöf eða upplýsingar frá eitrunarmiðstöð þrátt fyrir að 

útsetning fyrir eiturefni hafi ekki átt sér stað. 490.215 almennar fyrirspurnir voru skráðar 

í bandarískum eitrunarmiðstöðvum árið 2016 en það eru 18,1% allra fyrirspurna. 

Algengast var að fyrirspurnirnar snerust um lyf, verkun þeirra, aukaverkanir, 

milliverkanir og svo framvegis. Einnig um eitranir almennt, forvarnir, öryggismál og 

fleira. Í ársskýrslu íslensku eitrunarmiðstöðvarinnar má sjá að almennar fyrirspurnir voru 

5,5% allra fyrirspurna árið 2017. Er það töluverð aukning frá árinu á undan, þegar 

almennar fyrirspurnir voru aðeins 1%. Í Svíþjóð árið 2016 var hlutfall almennra 

fyrirspurna 7,9% (Eitrunarmiðstöð, 2017, 2018; Giftinformationscentralen, 2017; 

Gummin o.fl., 2017).  

 

1.1.6 Staðsetning og tímasetning tilfella  
93,1% skráðra útsetninga og eitrana í Bandaríkjunum árið 2016 urðu innan veggja 

heimilisins. Sömu sögu er að segja um 86,5% tilfella í Bretlandi. Í íslenskum rannsóknum 

á eitrunum sem komu til meðferðar á bráðamóttöku frá árunum 2001-2 og 2012 voru 

aðeins 56,7% og 58% tilfella sem gerðust á heimilum. Árið 2012 var þó engin staðsetning 

skráð í 32% tilfella og sama var upp á teningnum í 8,5% tilfella árin 2001-2. Aðrar minna 

algengar staðsetningar eru skólar og vinnustaðir (Gordon o.fl., 2017; Guðjónsdóttir o.fl., 

2017; Gummin o.fl., 2017; Kristinsson o.fl., 2007).  

Í Svíþjóð er tekið við flestum fyrirspurnum síðdegis, á milli kl. 16:00 - 20:00. Það 

er í samræmi við að flest tilfelli gerist innan heimilisins, en á þessum tíma dags hafa flestir 

lokið skóla og vinnu. Fjöldi fyrirspurna fer smám saman lækkandi þegar líður á kvöldið 

og nær lágmarki undir morgun. Í rannsóknum á lyfjaeitrunum sem komu til meðferðar á 

lyflækningadeild annars vegar og bráðamóttöku Borgarspítala hins vegar árin 1976-81 og 

1983-4 voru flestar komur seinnipartinn og á kvöldin (kl. 16:00 - 24:00), en árin 1987-8 

sást hins vegar jafnari dreifing yfir sólarhringinn. Ef tíðnin er skoðuð eftir mánuðum sést 

að fleiri fyrirspurnir berast yfir sumarið í Svíþjóð (maí – september), en fæstar yfir 

háveturinn (desember – mars) (Giftinformationscentralen, 2017; Harðarson o.fl., 1986; 

Oddsson o.fl., 1989; Sigurbergsson o.fl., 1991). 
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1.1.7 Dreifing tilfella eftir aldri og kyni 
1.1.7.1 Aldur  
Í ársskýrslum AAPCC fyrir árin 2010-2016 voru flestar fyrirspurnir fullorðinna skráðar 

vegna aldursflokksins 20-29 ára, en fjöldinn lækkaði jafnt og þétt með auknum aldri. Sami 

aldursflokkur (skilgreindur 21-30 ára í fyrstu rannsóknunum tveimur en 20-29 ára í hinum 

fjórum) varð fyrir flestum eitrunum í öllum þeim sex íslensku rannsóknum sem hafa verið 

gerðar á komum á heilbrigðisstofnanir vegna eitrana. Sá aldursflokkur tengdist hins vegar 

aðeins 8,8% tilfella í ársskýrslu AAPCC árið 2016, á meðan 60,4% voru einstaklingar 19 

ára og yngri. Þar af voru langfjölmennustu hóparnir 1 og 2 ára börn (samtals 29,4% 

tilfella). Í rannsókn á komum á bráðamóttökur vegna eitrana á Íslandi árið 2012 voru hins 

vegar aðeins 17% tilfella tengd einstaklingum undir 18 ára aldri. Í Bretlandi árið 2016 

sneru 30% fyrirspurna til sérfræðinga NPIS að börnum 4 ára og yngri (Bronstein o.fl., 

2011; Bronstein, Spyker, Cantilena, Rumack og Dart, 2012; Gordon o.fl., 2017; 

Guðjónsdóttir o.fl., 2017; Gummin o.fl., 2017; Harðarson o.fl., 1986; Kristinsson, 

Jóhannesson og Bjarnason, 1992; Kristinsson o.fl., 2007; James B. Mowry, Spyker, 

Brooks, McMillan og Schauben, 2014; J. B. Mowry, Spyker, Brooks, Zimmerman og 

Schauben, 2016; J. B. Mowry, Spyker, Cantilena, Bailey og Ford, 2013; J. B. Mowry, 

Spyker, Cantilena, McMillan og Ford, 2014; Oddsson, 1978; Oddsson o.fl., 1989; 

Sigurbergsson o.fl., 1991).  

 

1.1.7.2 Kyn 
Í öllum íslensku rannsóknunum um komur á sjúkrahús vegna eitrana, sem eru sex talsins, 

var um konur að ræða í meirihluta tilfella en hlutfall þeirra var 51-57%. Í rannsóknunum 

árin 2001-2 og 2012 þar sem bæði lyfja- og efnaeitranir voru skoðaðar voru 61% 

lyfjaeitrana hjá konum. Efnaeitranir voru hins vegar algengari meðal karla, 60,5% 

tilfellanna árin 2001-2 og 57% árið 2012. Í ársskýrslu AAPCC árið 2016 var hlutfall 

kvenna 52%. Þar voru drengir fleiri í aldursflokkum 12 ára og yngri, en stúlkur og konur 

fleiri í öllum aldursflokkum 13 ára og eldri. Sama tilhneiging hefur verið í ársskýrslum 

AAPCC frá árunum 2010-2015. Í Svíþjóð árið 2016, þar sem var að stærstum hluta um 

fyrirspurnir frá almenningi að ræða, voru kynjahlutföll fyrir 0-9 ára 53% drengir og 44% 

stúlkur. Á Íslandi árið 2012 voru kynjahlutföll hins vegar nánast jöfn í flokknum 0-9 ára 

hvað varðar komur á bráðamóttökur vegna eitrana. Þetta bendir til þess að ung börn lendi 
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í álíka mörgum alvarlegri atvikum óháð kyni, en ungir drengir lendi hins vegar í fleiri 

útsetningum fyrir ýmsum efnum sem reynast svo vera lágáhættutilvik (Bronstein o.fl., 

2011; Bronstein o.fl., 2012; Giftinformationscentralen, 2017; Guðjónsdóttir o.fl., 2017; 

Gummin o.fl., 2017; Harðarson o.fl., 1986; Kristinsson o.fl., 1992; Kristinsson o.fl., 

2007; James B. Mowry o.fl., 2014; J. B. Mowry o.fl., 2016; J. B. Mowry o.fl., 2013; J. B. 

Mowry o.fl., 2014; Oddsson, 1978; Oddsson o.fl., 1989; Sigurbergsson o.fl., 1991).  

 

1.1.8 Íkomuleiðir 
Í töflu 1 hér að neðan má sjá fimm algengustu íkomuleiðir í eitrunum sem komu til 

meðferðar á bráðamóttökum á Íslandi árið 2012 bornar saman við hlutfall sömu 

íkomuleiða í ársskýrslu AAPCC árið 2016. Hlutfall íkomuleiða á Íslandi hafði haldist 

stöðugt frá sambærilegri rannsókn frá árunum 2001-2, en þar voru sömu flokkar þeir 

fimm algengustu. 86,7% símafyrirspurna til sérfræðinga NPIS árið 2016 voru vegna 

inntaka.  

 

Tafla 1. Samanburður á hlutfalli íkomuleiða milli Íslands og Bandaríkjanna.  

Íkomuleið Ísland (%) Bandaríkin (%) 

Inntaka 75 83,8 

Augu 11 4,2 

Innöndun 8 6,2 

Húð 4 7,0 

Í æð, vöðva eða undir húð 4 1,0 

 

Þessir fimm algengustu flokkar á Íslandi voru meðal sex algengustu flokkanna í 

Bandaríkjunum. Helsti munurinn á milli landa kemur fram hvað varðar augu, húð og í 

æð, vöðva eða undir húð. Augun eru afar viðkvæm og því viðbúið að augneitranir séu 

oftar meðhöndlaðar á bráðamóttöku. Aftur á móti er útsetning húðar fyrir eiturefnum oft 

einföld í meðhöndlun og auðveldlega hægt að skola svæðið heima eftir leiðbeiningum frá 

eitrunarmiðstöð. Notkun lyfja eða fíkniefna í æð, vöðva eða undir húð er vandasöm og 
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því viðbúið að slík atvik séu frekar meðhöndluð á bráðamóttöku (Gordon o.fl., 2017; 

Guðjónsdóttir o.fl., 2017; Gummin o.fl., 2017; Kristinsson o.fl., 2007).  

1.1.9 Ástæður eitrana  
Í tveimur íslenskum rannsóknum á eitrunum sem komu til meðferðar á bráðamóttöku hafa 

ástæður þeirra verið flokkaðar í fernt: Sjálfsvígstilraunir, misnotkun, óhöpp eða 

annað/ekki vitað. Í seinni rannsókninni, þar sem gagnasöfnun fór fram árið 2012 voru 

tilvik vegna misnotkunar 35,2%, 31,2% vegna sjálfsvígstilrauna og 28% óhappaeitranir. 

Í ársskýrslu AAPCC árið 2016 voru fyrirspurnir vegna misnotkunar hins vegar 5,0%, 

12,2% vegna sjálfsvígstilrauna en 77,8% vegna óhappa. Skýrist þessi munur líklega að 

mestu á þeim fjölmörgu símafyrirspurnum vegna óhappa sem reynast aðeins vera 

útsetning en ekki eitrun. Í ársskýrslu eitrunarmiðstöðvar Landspítala árið 2017 má sjá 

hlutföll sem svipar meira til Bandaríkjanna, enda gagnasöfnunin áþekkari. Þar voru 

fyrirspurnir vegna misnotkunar 4,5%, 7,5% vegna sjálfsvígstilrauna en 68% vegna 

óhappa. Flestar ofskammtanir lyfja á Vesturlöndum eru sjálfsvígstilraunir. Sjálfseitranir 

(sjálfsvígstilraunir og misnotkun) voru ástæða 60% eitrana sem komu til meðferðar á 

bráðamóttökum á Íslandi árin 2001-2 og 66% árið 2012. Í ársskýrslu AAPCC frá árinu 

2016 má sjá að fram til 12 ára aldurs eru óhöpp ráðandi ástæða útsetninga, en frá 13 ára 

aldri eru sjálfseitranir algengari. Tæplega 9 sinnum fleiri dauðsföll urðu vegna 

sjálfseitrana heldur en óhappa í aldursflokknum 20 ára og eldri á tímabilinu. Þau dauðsföll 

sem urðu vegna eitrana í aldursflokknum 5 ára og yngri árið 2016 voru hins vegar ýmist 

skráð sem óhöpp eða að ástæða þeirra var ekki þekkt (Eitrunarmiðstöð, 2018; 

Guðjónsdóttir o.fl., 2017; Gummin o.fl., 2017; Kristinsson o.fl., 2007; Mulder og 

Dencker, 2006). 

 

1.1.10 Viðbrögð við eitrunum  
AAPCC skiptir viðbrögðum við eitrunum upp í afmengun (e. decontamination) og 

meðferð, ýmist með sértækum mótefnum eða stuðningsmeðferð. Notkun ýmissa 

afmengunaraðferða hefur farið minnkandi síðustu ár, þar sem rannsóknir hafa ekki sýnt 

að þær bæti útkomu þeirra sem taka inn ofskammta af lyfjum og efnum. Er þar átt við 

úrræði eins og ípekak-mixtúru, magaskolun og lyfjakol. Í ársskýrslu AAPCC má sjá að 

ípekak-mixtúra var notuð í 15% tilfella árið 1985 en aðeins í 0,0041% tilfella árið 2016. 



  

 15 

Á sama tímabili hefur notkun lyfjakola minnkað úr 4,6% tilfella í 1,9%. Í íslenskri 

rannsókn á lyfjaeitrunum árin 1983-4 voru 48% þeirra sem komu inn með bráða eitrun 

meðhöndlaðir með magaskolun og 45,5% fengu lyfjakol (Gummin o.fl., 2017; 

Jóhannesson, Arnar, Pálsson og Ólafsson, 2015; Oddsson o.fl., 1989).  

1.2 Eitrunarmiðstöðvar  
Eitrunarmiðstöðvar eru reknar um allan heim að bandarískri fyrirmynd, en hvert 

heilbrigðiskerfi hefur lagað starfsemina að sinni getu og áherslum. Samkvæmt WHO er 

eitrunarmiðstöð eins og best verður á kosið sérhæfð eining sem veitir ráðgjöf og aðstoðar 

við forvarnir, greiningar og meðferðir eitrana. Í grunninn eiga allar eitrunarmiðstöðvar 

sameiginlegt að vera upplýsingamiðstöðvar. 46% meðlimaríkja WHO starfræktu 

eitrunarmiðstöð í september árið 2017 (World Health Organization, 2017, 2018a).  

 

1.2.1 Upphaf eitrunarmiðstöðva  
Um 1950 flokkaðist yfir helmingur slysa á börnum í Bandaríkjunum sem eitrun. 

Eftirspurn eftir þekkingu á efnum og eitrunum jókst því gífurlega. Fyrsta 

eitrunarmiðstöðin var formlega sett á laggirnar í Chicago árið 1953, að frumkvæði lyfja- 

og efnafræðingsins Louis Gdalman sem hafði sinnt ráðgjöf um eitranir meðfram starfi 

sínu sem lyfjafræðingur í sjúkrahúsapóteki um nokkurt skeið. Eitrunarmiðstöðvunum 

fjölgaði hratt í kjölfarið og samtök eitrunarmiðstöðva í Bandaríkjunum, AAPCC, voru 

stofnuð árið 1958. Í dag eru eitrunarmiðstöðvarnar 55 talsins (Burda og Burda, 1997; 

Gummin o.fl., 2017). Eitrunarmiðstöð Svíþjóðar (Giftinformationscentralen, GIC) var 

stofnuð árið 1960, með þeim fyrstu í Evrópu (Giftinformationscentralen, 2016). Skoska 

eitrunarmiðstöðin var svo sett á laggirnar árið 1963, samhliða sérstakri eitrunardeild 

(Proudfoot o.fl., 2013). 

 

1.2.1.1 Eitrunarmiðstöð á Íslandi  
Eitrunarmiðstöð var stofnuð á Íslandi þann 1. desember 1994 á Borgarspítalanum. 

Hlutverk eitrunarmiðstöðvarinnar er fest í reglugerð nr. 415/2014 um flokkun, merkingu 

og umbúðir efna og efnablandna. Þar segir í 3. grein að innflytjendur og eftirnotendur 

efna og efnablandna skuli afhenda eitrunarmiðstöð Landspítala upplýsingar um vöruna. 

Hjúkrunarfræðingar sáu um símsvörun eitrunarmiðstöðvarinnar frá upphafi og fram til 
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ársins 2001. Deildarlæknar og kandídatar tóku þá við og sáu alfarið um símsvörunina 

fram til 1. mars 2017. Þá varð sú breyting á að lyfjafræðingar tóku við símsvörun á 

dagvinnutíma (kl. 08:00 - 16:00 á virkum dögum), en læknar á bráðamóttöku halda áfram 

að sinna símsvöruninni á kvöldin, nóttunni og um helgar. Lyfjafræðingar eru því fyrsta 

stéttin sem svarar ekki í síma eitrunarmiðstöðvarinnar samhliða öðrum klínískum störfum 

á bráðamóttöku (Eitrunarmiðstöð, 1996, 2011, 2013; "Reglugerð um flokkun, merkingu 

og umbúðir efna og efnablandna nr. 415/2014,"). Eitrunarmiðstöðin hélt úti bakvakt 

sérfræðinga frá stofnun árið 1994 – 1. mars 2012, en þá var hún lögð niður. Bakvaktin 

var mikið notuð fyrstu árin en vannýtt undir það síðasta. Íslenska eitrunarmiðstöðin er 

aðili að samtökum norrænna eitrunarmiðstöðva (Nordic Association of Poisons Centres, 

NAPC) og að samtökum evrópskra eitrunarmiðstöðva og klínískra eitrunarsérfræðinga 

(e. European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists, EAPCCT) 

(Eitrunarmiðstöð, 2011, 2013).  

 

1.2.2 Verklag og starfshættir eitrunarmiðstöðva 
1.2.2.1 Upplýsingaöflun  
Eitrunarmiðstöðvar í hverju landi hafa sínar aðferðir við að halda utan um 

meðferðarleiðbeiningar og önnur gögn til að nota við svörun fyrirspurna. Í 

Bandaríkjunum nýta starfsmenn eitrunarmiðstöðva sér Poisindex við svörun. Poisindex 

er hluti af lyfjagagnagrunninum Micromedex. Þar er að finna upplýsingar um 

innihaldsefni gríðarlega margra efna og vörumerkja og áhrifin sem viðkomandi efni geta 

valdið. Gagnagrunnurinn er reglulega uppfærður og nýjum efnum bætt við í samræmi við 

vöruþróun (AAPCC). Sambærilegur gagnagrunnur er notaður í Bretlandi, TOXBASE. 

Upprunalega var hann settur á laggirnar sem hýsing til að deila upplýsingum milli 

starfsstöðvanna fjögurra í Birmingham, Cardiff, Edinborg og Newcastle. Með tilkomu 

internetsins var TOXBASE svo gert að vefsíðu og eru gögnin aðgengileg öllum 

starfsmönnum bresku heilbrigðisþjónustunnar NHS (e. National Health Service). Áætlað 

er að um 90% tilfella leysist eingöngu með upplýsingum úr TOXBASE, en 10% krefjist 

símaráðgjafar frá sérfræðingum NPIS. Samhliða NPIS er rekin upplýsingaþjónusta fyrir 

þungaðar konur (e. UK Teratology Information Service, UKTIS) með því markmiði að 

styðja við viðeigandi lyfjanotkun á meðgöngu og gefa ráð ef möguleg fósturskaðandi 

útsetning á sér stað (Gordon o.fl., 2017). Sænska eitrunarmiðstöðin býr til og viðheldur 
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svokölluðum efnisgreinum (e. substance monographs) þar sem koma fram helstu atriði 

hvað varðar mat á áhættu, möguleg einkenni og leiðbeiningar um meðferð við eitrunum 

ef þörf er á. Auk eigin leiðbeininga notast danska eitrunarmiðstöðin við sænsku 

efnisgreinarnar og Poisindex. Á Íslandi hafa svarendur einnig aðgang að nokkrum 

sænskum efnisgreinum og Poisindex, auk TOXBASE, öryggisblöðum efna, 

sérlyfjaskrám og tímaritsgreinum (Bogevig, Hogberg, Dalhoff og Mortensen, 2011; 

Giftinformationscentralen, 2017; Líndal, 2017a).  

 

1.2.2.2 Gagnasöfnun og skráning 
Í Bandaríkjunum eru skráð tilfelli flokkuð upp eftir svokölluðum AAPCC-kóðum. Hvert 

tilfelli er svo keyrt sjálfkrafa inn í gagnagrunn í eigu AAPCC sem kallast NPDS (National 

Poison Data System) aðeins nokkrum mínútum eftir að það er skráð í viðeigandi 

eitrunarmiðstöð. NPDS heldur utan um öll eitrunartilvik sem hafa verið skráð í 

Bandaríkjunum frá árinu 1985. Því hefur byggst upp umfangsmikið gagnasafn um eitranir 

og hvernig þær hafa þróast síðustu áratugi. Ef einstaklingur þarf að leggjast inn á 

sjúkrahús í kjölfar fyrirspurnar er meðferð og meðferðarútkoma einnig skráð í NPDS 

(AAPCC; Gummin o.fl., 2017; "Using the National Poisoning Data System for Public 

Health Surveillance," 2005). Í Bretlandi eru fyrirspurnir til sérfræðinga NPIS skráðar í 

UKPID (UK Poisons Information Database). TOXBASE heldur utan um tölfræði yfir 

hvaða síðum er oftast flett upp. Með því að setja fyrirspurnir til sérfræðinga og leitir á 

TOXBASE í samhengi er hægt að meta hvort þörf sé á bættum upplýsingum eða öðrum 

uppfærslum á TOXBASE (Gordon o.fl., 2017). Líkt og í Bandaríkjunum fær sænska 

eitrunarmiðstöðin upplýsingar úr sjúkraskýrslum sjúklinga sem leggjast inn vegna 

eitrana. Þær upplýsingar er hægt að nota til að bæta skráningu og til að læra af þeim 

tilfellum. Á Íslandi og í Danmörku skila upplýsingar um meðferð sjúklinga á sjúkrahúsi 

sér hins vegar ekki inn í skráningarkerfi eitrunarmiðstöðvanna. Einnig eru alltaf einhverjir 

sem fara beint til læknis án aðkomu eitrunarmiðstöðvar og því endurspegla gögnin ekki 

allar útsetningar og eitranir sem verða (Bogevig o.fl., 2011; Giftinformationscentralen, 

2017; Líndal, 2017b).  
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1.2.2.3 Starfsfólk og þjónusta eitrunarmiðstöðva 
Í Bandaríkjunum og á Norðurlöndunum (Svíþjóð, Noregi, Danmörku og Íslandi) þjónusta 

eitrunarmiðstöðvarnar bæði almenning og heilbrigðisstarfsfólk með beinum hætti 

(Bogevig o.fl., 2011; Giftinformationscentralen, 2017; Gummin o.fl., 2017; Líndal, 

2017a; Toverud, Pike og Walloe, 2009). Í Bretlandi er ekki rekin símaþjónusta fyrir 

almenning gagngert vegna eitrana, heldur er ráðgjöf veitt í almennu símaþjónustunni 

NHS 111. Þar svara hjúkrunarfræðingar sem hafa fengið þjálfun í notkun TOXBASE. Ef 

upplýsingarnar í gagnagrunninum duga ekki til er símtalið flutt til sérfræðinga 

eitrunarmiðstöðvarinnar (e. Specialists in Poisons Information, SPI). SPI hafa yfirleitt 

bakgrunn í raungreinum, hjúkrun eða lyfjafræði auk framhaldsmenntunar í 

eiturefnafræði. Í flóknari tilfellum er svo hægt að leita til klínísks eitrunarsérfræðings á 

bakvakt (Gordon o.fl., 2017). Flestir þeir sem svara í síma eitrunarmiðstöðva í 

Bandaríkjunum eru einnig með SPI þjálfun. Flestir með SPI þjálfun vestanhafs eru í 

grunninn menntaðir sem hjúkrunarfræðingar eða lyfjafræðingar. Þó eru einnig klínískir 

eiturefnafræðingar og læknar sem starfa hjá eitrunarmiðstöðvunum. Í 

eitrunarmiðstöðvum starfa einnig aðrir heilbrigðisstarfsmenn (e. Poisons Information 

Providers, PIP) sem hafa ekki hlotið sérstaka þjálfun í eitrunum en svara almennum og 

einfaldari fyrirspurnum frá almenningi undir eftirliti reynds aðila með SPI þjálfun 

(Gummin o.fl., 2017). Í Danmörku eru það hjúkrunarfræðingar með þjálfun í klínískri 

eiturefnafræði sem sinna símsvöruninni. Þeir hafa svo bæði lækna og lyfjafræðinga sér til 

halds og trausts sem sjá um flóknari tilvik, skrifa og uppfæra meðferðarleiðbeiningar, 

sinna fræðslu, rannsóknarstörfum og samskiptum við annað heilbrigðisstarfsfólk. Í 

Svíþjóð sinna lyfjafræðingar fyrstu svörun en geta leitað til sérfræðilæknis á bakvakt ef 

þess gerist þörf. Lyfjafræðingarnir sinna einnig viðhaldi á efnisgreinum 

eitrunarmiðstöðvarinnar (Bogevig o.fl., 2011; Giftinformationscentralen, 2017). 

 

1.2.3 Efnahagslegur ávinningur eitrunarmiðstöðva  
Samkvæmt ársskýrslu AAPCC fyrir árið 2015 voru 67,3% fyrirspurna til bandarískra 

eitrunarmiðstöðva á þá leið að ekki þurfti að leita læknis. Árið 2005 var þetta hlutfall 

73,5%, og 72,5% árið 1995 (Lai o.fl., 2006; Litovitz, Felberg, White og Klein-Schwartz, 

1996; J. B. Mowry o.fl., 2016). Hagfræðigreining á virði eitrunarmiðstöðvakerfis 

Bandaríkjanna árið 2012 mældi árangur þess á fjórum sviðum: Afstýrðum 
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lækniskostnaði, styttingu sjúkrahúsdvalar, forvörnum og töpuðum vinnudögum. 

Niðurstaðan var sú að eitrunarmiðstöðvar spöruðu samfélaginu ríflega 1,8 milljarða 

bandaríkjadollara á ári hverju. Þrátt fyrir það var rekstrarkostnaður þeirra árið 2011 aðeins 

7,5% af þeirri upphæð (The Lewin Group, 2012).  

 

1.2.3.1 Afstýrðar læknisheimsóknir 
Í tveimur bandarískum rannsóknum þar sem eitrunarmiðstöð fylkis var lokað og áhrif á 

heilbrigðisþjónustu svæðisins voru metin kom fram töluverð aukning í 

læknisheimsóknum og kostnaði vegna þeirra. Önnur lokunin var einnig metin með tilliti 

til greiðsluvilja almennings. Að meðaltali var hvert heimili tilbúið að greiða meira en 

kostaði að reka eitrunarmiðstöð fylkisins á hvert heimili. Þeir sem höfðu áður nýtt sér 

þjónustu hennar höfðu hærri greiðsluvilja en þeir sem höfðu aldrei þurft á henni að halda 

(King og Palmisano, 1991; Phillips o.fl., 1998; Phillips o.fl., 1997). Í nokkrum 

rannsóknum var hringt aftur í spyrjendur á dögunum eftir atvik og spurt hvað viðkomandi 

hefði gert ef ráðgjöf eitrunarmiðstöðvar hefði ekki verið í boði. Í rannsókn Kearney o.fl. 

hefðu 79% leitað til læknis eða bráðamóttöku, ýmist í gegnum síma eða farið á staðinn. 

Niðurstöður greiningar yfir 5 ára tímabil í Utah sýndu að eitrunarmiðstöðin afstýrði 

20.000-24.200 læknis- og bráðamóttökuheimsóknum á ári hverju, en það jafngilti sex-

tíföldum rekstrarkostnaði eitrunarmiðstöðvar á ári á þeim tíma. Í Noregi kom hins vegar 

í ljós að það kostaði um fjórðungi meira að reka eitrunarmiðstöðina en sparaðist vegna 

hennar annars staðar í heilbrigðiskerfinu. Í sambærilegri sænskri rannsókn frá árinu 2001 

voru möguleg afstýrð útgjöld heilbrigðiskerfisins og rekstrarkostnaður 

eitrunarmiðstöðvarinnar hins vegar á pari. Í báðum rannsóknunum frá Norðurlöndunum 

mældist töluverð ánægja með þjónustuna (Anell og Persson, 2001; Kearney o.fl., 1995; 

Tak o.fl., 2017; Toverud o.fl., 2009). NPIS framkvæmdi kostnaðarábatagreiningu í 

Bretlandi í ársbyrjun 2016 með sambærilegu fyrirkomulagi, en gögnum var safnað bæði 

í símafyrirspurnum og af TOXBASE. Niðurstöður greiningarinnar sýndu að samanlagt 

komu símaráðgjöf NPIS og TOXBASE í veg fyrir tæplega 50.000 óþarfar komur til 

heimilislækna og á bráðamóttöku á ári hverju. Áætlað var að það jafngilti um 6,6 milljóna 

punda sparnaði í heilbrigðiskerfinu, en til samanburðar er ársfjármögnun NPIS um 3,5 

milljónir punda. Aðferðin gæti þó falið í sér ofmat sparnaðar vegna aðeins 2,7% þátttöku 

í netkönnun og vegna þess að það voru meiri líkur á að könnuninni væri svarað í þeim 
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tilfellum sem engin einkenni voru til staðar. Bendir það til þess að könnunin endurspegli 

ekki nægilega vel eitranir almennt, heldur frekar meðhöndlun vægari tilfella þegar nægur 

tími er fyrir höndum (Elamin o.fl., 2017). 

 

1.2.3.2 Stytting sjúkrahúsdvalar 
Ráðgjöf og eftirfylgni frá eitrunarmiðstöðvum stytta sjúkrahúsdvöl þeirra sem leggjast 

inn vegna eitrana, óháð því hvort viðkomandi sé greindur með undirliggjandi sjúkdóm. Í 

einni rannsókn var innlögn eftir eitrun að meðaltali þremur dögum styttri með ráðgjöf 

eitrunarmiðstöðvar (fimm dagar á móti tveimur). Rannsókn Galvao o.fl. rennir stoðum 

undir þessar niðurstöður þrátt fyrir minna þýði (198 innlagnir), en þar munaði 3,4 dögum. 

Í rannsókn Bunn o.fl. voru innlagnir að meðaltali 1,3 dögum styttri í hópi heilsuhraustra 

en 1,2 dögum styttri í hópi fólks með undirliggjandi sjúkdóma. Rannsóknin tók þó 

eingöngu fyrir óhappaeitranir (Bunn o.fl., 2008; Galvao o.fl., 2011; Vassilev og Marcus, 

2007).  

 

1.2.3.3 Forvarnir 
Um 1950 flokkaðist helmingur slysa á börnum í Bandaríkjunum til eitrana (Burda og 

Burda, 1997). Því er ljóst að lengi hefur verið þörf fyrir forvarnir. Þrátt fyrir að börn hafi 

lága sjúkdómsbyrði og dánartíðni (e. morbidity and mortality) miðað við fullorðna er 

stærstur hluti eitrana hjá börnum óhöpp. Forvarnir gegn eitrunum í börnum eiga því meira 

sameiginlegt með almennum slysavörnum en forvörnum ætluðum fullorðnum, en þeirra 

eitranir eru að stærri hluta sjálfskaðar (Krenzelok, 1995). 77,8% fyrirspurna til 

bandarískra eitrunarmiðstöðva árið 2016 voru flokkuð sem óhöpp af ýmsum toga. Í 62% 

þeirra tilvika var um að ræða börn 5 ára og yngri, en alls er sá aldursflokkur tengdur 

46,4% af öllum útsetningum og eitrunum (Gummin o.fl., 2017). Þetta hlutfall hefur tekið 

afar litlum breytingum frá árinu 2015, en hefur farið lækkandi smátt og smátt frá árinu 

1985 þegar hlutfallið var 64,2%. 2,2% af heildarfjölda dauðsfalla vegna eitrana á árinu 

2016 voru börn 5 ára og yngri, en hlutfallið var 6,1% árið 1985 (Gummin o.fl., 2017; J. 

B. Mowry o.fl., 2016). Eitrunarmiðstöðvar víða um heim hafa staðið frammi fyrir 

lækkuðum fjárframlögum til rekstursins undanfarin ár. Það gæti verið áhyggjuefni þar 

sem dagleg störf þurfa að ganga fyrir og því minna svigrúm til forvarnarstarfs (Krenzelok, 

1995; The Lewin Group, 2012). 
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1.3 Samantekt  
Samkvæmt Vinnueftirlitinu má auka öryggi á vinnustöðum með markvissri 

forvarnavinnu og aukinni meðvitund starfsfólks. Á bak við hvert alvarlegt slys verða 

fjölmörg atvik og óhöpp sem hefðu getað farið verr, og með því að veita þeim athygli má 

fækka öllum slysum og óhöppum. Ástæða er til að ætla að sömu meginreglur gildi um 

forvarnir vinnuslysa og eitrana (Vinnueftirlitið, 2013).  

Við skoðun gagna frá eitrunarmiðstöðvum kemur oftast fram að algengustu ástæður 

fyrirspurna eru óhöpp og að flestar fyrirspurnir eru vegna ungra barna. 46,2% allra 

fyrirspurna til bandarískra eitrunarmiðstöðva árið 2016 voru vegna óhappa í 

aldursflokknum 5 ára og yngri. Víða erlendis er vel þekkt hvaða lyf og efni valda flestum 

fyrirspurnum til eitrunarmiðstöðva. Í Bandaríkjunum eru það snyrti- og hreinlætisvörur, 

hreinsiefni og verkjalyf. Engin slík rannsókn hefur þó verið framkvæmd hér á landi. Þar 

sem forsenda árangursríkra forvarna er að þekkja hvað ber helst að varast verður gagnlegt 

að sjá hvort um sömu eitrunarvalda sé að ræða hér á landi og ytra (Eitrunarmiðstöð, 2018; 

Giftinformationscentralen, 2017; Gummin o.fl., 2017; Miðstöð slysavarna barna, 2016). 

Í könnun meðal deildarlækna og kandídata í ársbyrjun 2011 kom fram að starfsaldur 

svarenda eitrunarmiðstöðvar væri lágur, þjálfun væri ábótavant og vinnuálag mikið 

(Eitrunarmiðstöð, 2011). Læknar og lyfjafræðingar bera mikla ábyrgð við veitingu 

ráðgjafar í gegnum síma eitrunarmiðstöðvarinnar, og því er mikilvægt að skapa þeim 

fullnægjandi starfsaðstæður. Þess vegna væri gagnlegt fyrir starfsemi 

eitrunarmiðstöðvarinnar að fá vísbendingar um stöðu starfseminnar í dag.  
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2 MARKMIÐ 

Markmið rannsóknarinnar er fjórþætt. Í fyrsta lagi að meta umfang og eðli fyrirspurna 

sem berast eitrunarmiðstöð Landspítala. Í öðru lagi að meta hvort breytingar hafi orðið á 

skráningu á eitrunum eftir að breytt verklag var innleitt árið 2017. Í þriðja lagi að meta 

hvort svörun sé í samræmi við leiðbeiningar. Í fjórða lagi að kanna starfsaðstæður, 

þjálfun, verklag og viðhorf þeirra lækna og lyfjafræðinga sem svara í síma 

eitrunarmiðstöðvar. Rannsóknin mun varpa ljósi á umfang þeirra fyrirspurna sem berast 

og skráningu þeirra, auk þess að gefa vísbendingar um starfið í eitrunarmiðstöðinni. 

 

2.1 Rannsóknarspurningar  

2.1.1 Hvert hefur umfang og eðli fyrirspurna í síma eitrunarmiðstöðvar 
Landspítala verið á tímabilinu 1. janúar 2010 – 31. desember 2017?  

1. Hver er fjöldi og tíðni fyrirspurna á meðalmannfjölda á Íslandi á ári? Hvernig 

skiptast þær eftir aldri og kyni?  

2. Hvernig dreifast fyrirspurnir yfir sólarhringinn, vikuna og árið? Hvernig tengist 

sú dreifing aldursflokkum, tegundum og ástæðum fyrirspurna?  

3. Hvernig skiptast fyrirspurnir til eitrunarmiðstöðvarinnar í lyfjafyrirspurnir, 

efnafyrirspurnir og almennar fyrirspurnir? Hvernig tengist sú dreifing 

aldursflokkum og kyni?  

4. Hvernig skiptast fyrirspurnir til eitrunarmiðstöðvarinnar milli staðsetningar og 

tímasetningu útsetningar?  

5. Hvernig skiptast fyrirspurnir til eitrunarmiðstöðvarinnar eftir íkomuleiðum? 

Hvernig tengist sú dreifing tegund fyrirspurnar? 

6. Hvernig skiptast fyrirspurnir til eitrunarmiðstöðvarinnar eftir ástæðum? Hvernig 

tengist sú dreifing aldursflokkum og kynjum?  

7. Hvernig skiptast fyrirspurnir til eitrunarmiðstöðvarinnar eftir veittri ráðgjöf? Er 

merkjanlegur munur á ráðgjöf um að leita læknishjálpar fyrir og eftir þann 1. mars 

2012 þegar bakvakt eitrunarmiðstöðvarinnar var lögð niður? En eftir 

verklagsbreytingu 1. mars 2017? 
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8. Hvernig skiptast fyrirspurnir til eitrunarmiðstöðvarinnar eftir efnaflokkum, 

flokkum áfengis og fíkniefna og lyfjaflokkum? Hvernig tengist sú dreifing 

kynjum? 

 

2.1.2 Hvernig er staðið að skráningu fyrirspurna í eitrunarmiðstöðinni og 
hvernig samræmist ráðgjöf hennar leiðbeiningum?  

1. Hver var fjöldi og tíðni skráðra fyrirspurna frá verklagsbreytingu 1. mars 2017 – 

28. febrúar 2018?  

2. Hvernig skiptist svörun fyrirspurna og skráning milli starfsstéttanna tveggja?  

3. Hvernig skiptast fyrirspurnirnar í lyfjafyrirspurnir, efnafyrirspurnir og almennar 

fyrirspurnir? Hvernig skiptast þær eftir starfsstéttum?  

4. Hver var tíðni skráninga á hverri breytu fyrir sig? Hvernig skiptist sú skráning 

milli starfsstéttanna tveggja? 

5. Hver var fjöldi skráðra breyta af hverju skráningareyðublaði fyrir sig? Hvernig 

skiptist það milli starfsstéttanna tveggja? Hefur tegund fyrirspurnar áhrif á 

skráninguna?  

6. Hvernig samræmdust ráðleggingar úr eitrunarmiðstöðinni leiðbeiningum á 

rannsóknartímabilinu?  

7. Er munur á ráðleggingum starfsstéttanna tveggja? Að hvaða leyti?  

 

2.1.3 Hvaða viðhorf hafa læknar og lyfjafræðingar til 
eitrunarmiðstöðvarinnar? Hvernig meta þeir skráningu, þjálfun og 
verklag?  

1. Fengu svarendur þjálfun áður en þeir hófu að svara í síma 

eitrunarmiðstöðvarinnar? Hvaða þjálfun?  

2. Hvaða heimildir nýta svarendur sér við upplýsingaöflun? Hvað gera svarendur ef 

þeir telja sig ekki geta gefið fullnægjandi ráðgjöf við fyrirspurnum?  

3. Var skráningareyðublaðið kynnt fyrir svarendum áður en þeir hófu símsvörun í 

eitrunarmiðstöð? Skrá þeir allar fyrirspurnir, og ef ekki, af hverju þá? Telja 

svarendur að það megi bæta skráningarfyrirkomulagið? 
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4. Hvert er viðhorf svarenda til starfsins og starfsaðstæðna sinna í 

eitrunarmiðstöðinni? Er það mismunandi milli hópanna? Hefur þjálfunarstig 

svarenda áhrif á viðhorf þeirra?  
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3 EFNI OG AÐFERÐIR 

3.1 Rannsóknarsnið  
Megindlegum aðferðum var beitt við framkvæmd rannsóknarinnar. Rannsóknin skiptist í 

þrjá verkþætti. Gagna var aflað úr gagnagrunni, safnað handvirkt með yfirferð 

skráningareyðublaða frá eitrunarmiðstöðinni og með rafrænum spurningalista til lækna 

og lyfjafræðinga sem svara í síma eitrunarmiðstöðvarinnar. 

 

3.2 Staðsetning og rannsóknartímabil  
Rannsóknin var unnin í eitrunarmiðstöð Landspítala. Rannsóknartímabilið var frá janúar 

til apríl 2018.  

 

3.3 Rannsóknarþýði  
Í fyrstu tveimur verkþáttunum var úrtakið allar skráningar í gagnagrunn 

eitrunarmiðstöðvar frá 1. janúar 2010 – 31. desember 2017 annars vegar, og hins vegar 

öll útfyllt skráningareyðublöð á tímabilinu 1. mars 2017 – 28. febrúar 2018. Engar 

skráningar voru útilokaðar frá rannsókninni. Í þriðja verkþættinum voru þátttakendur þeir 

deildarlæknar og kandídatar sem hafa gengið vaktir á bráðamóttöku frá 1. mars 2017 – 

28. febrúar 2018 auk þeirra fimm lyfjafræðinga sem sinna símsvörun í 

eitrunarmiðstöðinni. 

 

3.4 Mat á umfangi og eðli fyrirspurna  
Upplýsingar af skráningareyðublöðum eitrunarmiðstöðvar eru slegnar inn í Access 

gagnagrunn af læknariturum ritaramiðstöðvar Landspítala. Kerfisfræðingur afhenti 

rannsóknargögnin án persónugreinanlegra upplýsinga, en hver skráning hafði sitt 

auðkennisnúmer. Gagnasafnið innihélt allar þær breytur sem voru skráðar inn í hverju 

tilviki fyrir sig, að undanskildu nafni og kennitölu. Á mynd 1 má sjá skráningareyðublaðið 

í núverandi mynd, en einnig í viðauka A. Í efri hlutanum skal skrá dagsetningu, 

tímasetningu og kvitta fyrir svörun, auk helstu persónuupplýsinga um þann sem 

fyrirspurnin varðar. Reitir til að skrá upplýsingar um aldur, þyngd, tímasetningu 

útsetningar, upplýsingar um eitrunarvald, magn og einkenni eru á opnu formi. Aðrar 
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skráningar á blaðinu eru á lokuðu formi og hakað í það sem við á. Fyrir miðju blaði skal 

haka við íkomuleið og ástæðu auk þess hvaða ráðgjöf svarandi veitti. Neðst skal svo haka 

við viðeigandi flokk/flokka eitrunarvalda sem um var að ræða.  

Nokkrar breytur voru skilgreindar í ákveðna flokka til að auðvelda túlkun 

gagnanna. Tímasetningar voru flokkaðar upp í sex fjögurra klukkustunda tímabil yfir 

sólarhringinn. Auk þess var skilgreint um hvaða vikudag og mánuð var að ræða í hverju 

tilviki fyrir sig. Einnig var skipt í flokka eftir aldri. Þar var lagt upp með að aldursflokkar 

barna endurspegluðu hvert þroskastig, en aldursflokkar fullorðinna hins vegar hafðir 

stærri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Skráningareyðublað eitrunarmiðstöðvarinnar. 
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3.5 Yfirferð skráninga og ráðlegginga  
Þessi rannsóknarhluti fólst í því að yfirfara skráningareyðublöð eitrunarmiðstöðvarinnar 

(sjá á mynd 1 hér að framan) fyrir tímabilið 1. mars 2017 - 28. febrúar 2018. Tímabilið 

var valið vegna þess að það er fyrsta árið eftir verklagsbreytingu þar sem lyfjafræðingar 

sinna símsvörun á dagvinnutíma. Verkefnastjóri eitrunarmiðstöðvar fjarlægði 

persónugreinanlegar upplýsingar af blöðunum áður en yfirferðin fór fram. 

Gagnasöfnunartæki (e. data collection tool) var útbúið í Excel (sjá í viðauka B). Hverju 

blaði var gefið raðnúmer og upplýsingar af því skráðar undir sama raðnúmeri í 

gagnasöfnunartækinu. Á mynd 2 má sjá brot úr gagnasöfnunartækinu útfylltu. „1“ í reit 

merkir að viðeigandi breyta var skráð á skráningareyðublaðið sem um ræðir, en tómur 

reitur að svo var ekki. 

 

 

Mynd 2. Brot úr gagnasöfnunartækinu útfylltu.  

 

Hver fyrirspurn var merkt sem lyfjafyrirspurn, efnafyrirspurn eða almenn 

fyrirspurn, auk þess sem skráð var hvort símtalinu hafði verið svarað af lækni eða 

lyfjafræðingi. Undir lyfjafyrirspurnir falla einnig áfengi, fíkniefni, vítamín, bætiefni og 

nikótínlyf. Nikótín úr tóbaki eða rafrettuvökva var hins vegar flokkað sem efni. Ef ekki 

var kvittað fyrir símsvörun en dagsetning og tímasetning skráð var fyrirspurnin skráð á 

þá starfsstétt sem bar ábyrgð á síma eitrunarmiðstöðvarinnar á þeim tíma samkvæmt 

fyrirkomulagi. Ef upplýsingar vantaði til að skera úr um hvor starfsstéttin hafði svarað 

var fyrirspurnin merkt sem „óvíst.“ Skráning breyta var svo merkt inn af hverju blaði fyrir 

sig. Á þessu 12 mánaða tímabili voru notaðar þrjár útgáfur af skráningareyðublaðinu. Á 
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elstu útgáfunni vantaði reiti fyrir breyturnar „þyngd“ og „einkenni,“ sem var svo bætt við 

á annarri og þriðju útgáfu. Í þeim tilfellum sem þessa reiti vantaði var það merkt inn í 

gagnasöfnunartækið („ekki reitur“). Ef þessar upplýsingar komu fram á blaðinu þrátt fyrir 

að reitinn vantaði var það samt sem áður skráð. 

Síðan var leitast við að leggja mat á þá ráðleggingu sem var gefin, miðað við skráðar 

upplýsingar. Breski eitrunargagnagrunnurinn TOXBASE var notaður sem grunnheimild 

við matið. Gert var ráð fyrir að leiðbeiningum úr helstu gagnasöfnum myndi bera saman. 

Ef upplýsingar voru ekki til staðar í TOXBASE var oftast leitað í öryggisblöð frá 

framleiðendum. Í flóknari tilfellum gáfu sérfræðingar eitrunarmiðstöðvar sitt álit á 

ráðleggingunni, til að komast að sem réttastri niðurstöðu í hverju tilfelli. Ráðleggingarnar 

voru skilgreindar í eftirfarandi flokka: „Í samræmi við leiðbeiningar,“ „ekki í samræmi 

við leiðbeiningar,“ „í samræmi við ráðgjöf sérfræðings“ og „ekki nægar upplýsingar til 

að álykta.“ Þeim ráðleggingum sem flokkuðust sem „ekki í samræmi við leiðbeiningar“ 

var svo skipt upp eftir hvort var „ráðlagt að leita læknis“ eða „ekki ráðlagt að leita læknis.“ 

Ráðlegging var aðeins merkt sem „ekki í samræmi við leiðbeiningar“ ef það var mjög 

afgerandi munur milli leiðbeininga og ráðleggingar. Sem dæmi, ef TOXBASE mælti með 

að allir sem hefðu orðið útsettir fyrir ákveðnu efni myndu leita læknishjálpar tafarlaust, 

en í ráðgjafarreitnum var hakað við „hættulaust“ eða „hringja aftur ef einkenni koma 

fram/eru viðvarandi/versna.“  

 

3.6 Spurningalisti til lækna og lyfjafræðinga  
Spurningalisti var lagður fyrir þá kandídata og deildarlækna sem hafa gengið vaktir á 

bráðamóttökunni á tímabilinu 1. mars 2017 – 28. febrúar 2018, auk þeirra lyfjafræðinga 

sem sinna símsvörun í eitrunarmiðstöðinni á dagvinnutíma. Upplýsingar um netföng 

þessara starfsmanna fengust hjá skrifstofustjóra bráðamóttöku og verkefnastjóra 

eitrunarmiðstöðvar. Ritari siðanefndar stjórnsýslurannsókna sendi spurningalistann til 

þátttakenda fyrir hönd rannsakenda þann 25. janúar 2018. Ítrekun var send 19. febrúar og 

lokað var fyrir svörun tveimur vikum síðar, þann 5. mars.  

Einu bakgrunnsupplýsingarnar sem var safnað um þátttakendur voru starfsaldur og hvaða 

starfsstétt viðkomandi tilheyrði. Svör við spurningalistanum voru órekjanleg til einstakra 

þátttakenda. Fyrstu spurningarnar sneru að þjálfun nýrra svarenda í eitrunarmiðstöðinni. 
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Þar á eftir fylgdu spurningar um verklag, hvaða heimildir viðkomandi nýtir sér helst við 

svörun fyrirspurna og hans mat á eigin skráningu og skráningarfyrirkomulaginu. Síðan 

spurningar um viðhorf svarenda til eitrunarmiðstöðvarinnar og mat á eigin 

starfsaðstæðum, en þær spurningar má sjá á mynd 3 hér að neðan. Að lokum var 

þátttakendum boðið að skilja eftir athugasemdir til rannsakenda, hefðu þeir einhverju við 

að bæta. Spurningalistann í heild sinni er að finna í viðauka C.  

 

 

Mynd 3. Spurningar um viðhorf og starfsaðstæður úr spurningalista til lækna og 
lyfjafræðinga.  

 

Könnun var lögð fyrir deildarlækna og kandídata á bráðamóttöku í ársbyrjun 2011 

af þáverandi verkefnastjóra eitrunarmiðstöðvarinnar, Guðborgu Auði Guðjónsdóttur. 

Helstu niðurstöður þeirrar könnunar voru birtar í ársskýrslu eitrunarmiðstöðvarinnar árið 

2010 (Eitrunarmiðstöð, 2011), en Guðborg veitti rannsakanda aðgang að 

spurningalistanum sjálfum og örlítið nánari niðurstöðum. Við hönnun spurningalistans 

var leitast við að halda samanburðargrundvelli við könnunina frá árinu 2011, svo lengi 

sem það samræmdist markmiðum þessarar rannsóknar.  
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3.6.1 Forprófun spurningalista  
Forprófun var gerð á spurningalista af fimm einstaklingum sem ekki hafa tengsl við 

rannsóknina. Þeim var send slóð í tölvupósti á sama hátt og við framkvæmd rannsóknar. 

Nokkrar gagnlegar ábendingar fengust varðandi uppsetningu og orðalag spurninga.  

  

3.7 Úrvinnsla gagna 
Við úrvinnslu gagna var notast við Excel, REDCap og tölfræðiforritið R Studio. 

Gagnasafn úr gagnagrunni eitrunarmiðstöðvar fékkst afhent á formi Excel skjals. Þar sem 

skráning var ekki stöðluð í öllum tilvikum var skjalið lagfært og skráning samræmd eins 

og kostur var. Upplýsingum um skráningu og ráðleggingar var safnað í 

gagnasöfnunartæki, einnig í Excel. Gögnin voru svo lesin yfir í R Studio. Spurningalisti 

til lækna og lyfjafræðinga var settur upp í vefforritinu REDCap. Niðurstöður voru færðar 

úr REDCap yfir í bæði Excel og R Studio. Lýsandi tölfræði (e. descriptive statistics) var 

beitt til að lýsa eiginleikum gagnanna. Kí-kvaðrat próf (χ2) voru notuð í öllum 

verkþáttunum þremur til að meta hvort tölfræðilega marktækur munur væri milli tveggja 

hópa. Notast var við 95% öryggisbil (e. confidence interval) og p-gildi lægra en 0,05 talið 

tölfræðilega marktækt.  

  

3.8 Leyfi  
Leyfi fyrir rannsókninni var fengið hjá siðanefnd stjórnsýslurannsókna (erindi nr. 

10/2017). Samþykkis framkvæmdastjóra flæðisviðs fyrir framkvæmd rannsóknarinnar 

var aflað, samkvæmt leiðbeiningum siðanefndarinnar. Samþykkis framkvæmdastjóra 

mannauðssviðs, yfirlæknis bráðadeildar og yfirlyfjafræðings sjúkrahúsapóteks var aflað 

vegna sendingu spurningalista til starfsfólks. Afrit af öllum leyfum má finna í viðauka D. 
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4 NIÐURSTÖÐUR 

Niðurstöður rannsóknarinnar verða teknar fyrir í þremur hlutum, eftir þeim verkþáttum 

sem framkvæmdin skiptist í. Fyrsti hlutinn fólst í mati á umfangi og eðli fyrirspurna með 

gögnum úr gagnagrunni eitrunarmiðstöðvar. Annar hluti var yfirferð 

skráningareyðublaða með tilliti til gæða skráningar og ráðlegginga. Þriðji hluti var 

rafrænn spurningalisti sendur til þeirra lækna og lyfjafræðinga sem sinna símsvörun 

eitrunarmiðstöðvar.  

 

4.1 Mat á umfangi og eðli fyrirspurna  

4.1.1 Fjöldi og tíðni fyrirspurna  
6747 fyrirspurnir voru skráðar í gagnagrunninn á átta ára tímabili, 1. janúar 2010 – 31. 

desember 2017. Það gera 2,57 skráningar á hverja 1000 íbúa á ári miðað við 

meðalmannfjölda Íslands á tímabilinu (327.823). Með breyttu verklagi jókst skráning um 

40% milli ára, frá árinu 2016 til 2017. Tíðni ársins 2017 var því 4,05 skráningar á hverja 

1000 íbúa miðað við meðalmannfjölda þess árs (344.850 manns) (Hagstofa Íslands, 

2017). Á mynd 4 má sjá þróun á tíðni skráninga á hverja 1000 íbúa á ári á tímabilinu 

(miðað við meðalmannfjölda hvers árs).  

 

 

Mynd 4. Þróun á tíðni fyrirspurna á hverja 1000 íbúa á ári miðað við meðalmannfjölda 
hvers árs. 
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2485 fyrirspurnir voru vegna karla og 2560 vegna kvenna. Kyn var ekki skráð í 

1702 tilvikum (25,2%). Að þeim undanskildum var hlutfall karla 49,3% og kvenna 

50,7%. Aldur var ekki skráður fyrir 1027 fyrirspurnir (15,2%). Langflestar fyrirspurnir 

voru vegna barna á aldrinum 1-3 ára, eða 2079 (30,8%). Hvað varðar fullorðna voru 

flestar fyrirspurnir fyrir aldursflokkinn 20-29 ára, eða 590 (8,7%). Á mynd 5 má sjá 

kynjaskiptingu hvers aldursflokks. Drengir eru fleiri en stúlkur í öllum aldursflokkum til 

12 ára aldurs. Stúlkur/konur eru aftur á móti fleiri í öllum aldursflokkum 13 ára og eldri. 

Þó eru kynjahlutföll mjög jöfn í aldursflokknum 20-29 ára. Marktækur munur var á 

kynjahlutföllum aldursflokkanna (p = 2,0x10-13).  

 

 
Mynd 5. Fjöldi fyrirspurna í hverjum aldursflokki eftir kynjum á rannsóknartímabilinu, 

1. janúar 2010 – 31. desember 2017.  

 

4.1.2 Dreifing fyrirspurna  
4.1.2.1 Dreifing fyrirspurna yfir sólarhringinn 
Eins og sést á mynd 6 er annasamasti tími eitrunarmiðstöðvarinnar síðdegis, á milli kl. 

16:00 – 20:00 (27,5% fyrirspurna). Fæstar fyrirspurnir berast snemma morguns, á milli 

kl. 04:00 – 08:00, eða aðeins 3,5% heildarfjölda fyrirspurna. 612 fyrirspurnir (9,1%) voru 

skráðar án tímasetningar. 33,8% allra efnafyrirspurna berast á milli kl. 16:00 – 20:00, en 

aðeins 21,8% allra lyfjafyrirspurna. 
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Mynd 6. Dreifing fyrirspurna yfir sólarhringinn. 

 

Dreifing fyrirspurna eftir aldursflokkum og tíma sólarhringsins er sýnd á myndum 

7 og 8. Þar má sjá að allir aldursflokkar undir 10 ára aldri eru yfir meðaltali hvað varðar 

fyrirspurnir á annasamasta tíma sólarhringsins, milli kl. 16:00 – 20:00. Hins vegar eru 

álíka margar fyrirspurnir vegna 4-6 ára og 7-9 ára á milli kl. 20:00 – 00:00. Allir hópar 

yfir 10 ára aldri eru hins vegar undir meðalhlutfalli fyrir fyrirspurnir á annasamasta tíma 

dagsins, kl. 16:00 – 20:00. 16-19 ára og 20 ára og eldri eru yfir meðaltalinu frá kl. 20:00 

– 08:00. Marktækur munur er á mismunandi álagstímum sólarhringsins milli aldursflokka 

(p < 2,2x10-16). Ekki er marktækur munur á dreifingu fyrirspurna yfir tímabil 

sólarhringsins eftir kynjum.  
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Mynd 7. Hlutfallsleg dreifing fyrirspurna yfir sólarhringinn eftir aldursflokkum, sýnt 
fyrir 0-9 ára börn.  

 

 

Mynd 8. Hlutfallsleg dreifing fyrirspurna yfir sólarhringinn eftir aldursflokkum, sýnt 
fyrir 10 ára og eldri.  
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Dreifingu í tegund fyrirspurna eftir mismunandi tímum sólarhringsins má sjá á 

mynd 9. Lyfjafyrirspurnir eru algengari á morgnanna en efnafyrirspurnir taka yfir á milli 

kl. 12:00 – 20:00. Lyfjafyrirspurnir verða svo aftur algengari á kvöldin, nóttinni og 

snemma morguns. Munurinn er tölfræðilega marktækur (p < 2,2x10-16).  

 

 

Mynd 9. Tegund fyrirspurna eftir mismunandi tímabilum sólarhringsins.  

 

Mynd 10 sýnir dreifingu ástæðna fyrirspurna eftir tímabilum sólarhringsins. 

Gögnum var einnig safnað fyrir ástæðurnar „aukaverkun,“ „milliverkun“ og „aðrar 

ástæður,“ en þar voru ýmist fá tilvik eða engin sjáanleg fylgni. Við skoðun tímasetninga 

fyrirspurna eftir ástæðu má sjá að misnotkun fer ört vaxandi frá kl. 16:00 – 20:00 og nær 

hámarki milli kl. 20:00 – 00:00 (p = 1,1x10-6). Sjálfsvígstilraunir og sjálfskaðar eru fæstir 

á milli kl. 04:00 – 08:00 en fara svo stigvaxandi yfir daginn og ná hámarki á kvöldin (p = 

4,1x10-10). Flestar fyrirspurnir vegna óhappa berast á annasamasta tíma sólarhringsins, 

frá kl. 16:00 - 20:00 en fer svo fækkandi og ná lágmarki snemma morguns (p < 2,2x10-

16). Rangar lyfjagjafir eru hlutfallslega algengastar á kvöldin frá kl. 20:00 – 00:00 (p < 

2,2x10-16). Flestar fyrirspurnir vegna vinnuslysa berast frá kl. 12:00 – 16:00. Þeim fer svo 

fækkandi þegar líða tekur á daginn (p = 0,0061).  
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Mynd 10. Hlutfall af ástæðum fyrirspurna eftir tímabilum sólarhringsins.  

 

4.1.2.2 Dreifing fyrirspurna yfir vikuna 
Ef dreifing fyrirspurna milli vikudaga er skoðuð má sjá að annasömustu dagarnir eru 

sunnudagar og mánudagar (15,3% og 15,1% fyrirspurna). Fæst símtöl voru hins vegar 

skráð á þriðjudögum (13,0%). 56 fyrirspurnir voru skráðar án dagsetningar. Mynd 11 

sýnir hlutfall fyrirspurna yfir vikuna fyrir alla aldursflokka annars vegar, og fyrir 

fjölmennasta aldursflokkinn 1-3 ára börn hins vegar. Þar má sjá að fyrirspurnir vegna 

barnanna eru hlutfallslega fleiri á laugardögum og sunnudögum heldur en hjá hinum 

hópunum, en hlutfallslega færri alla virka daga nema föstudaga (14,3% í báðum hópum). 

Munurinn er tölfræðilega marktækur (p = 0,025).  
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Mynd 11. Hlutfall fyrirspurna hvers vikudags fyrir alla aldursflokka borið saman við 
hlutfall fyrirspurna fyrir aldursflokkinn 1-3 ára börn.  

 

Ef skráning á hverjum vikudegi er skoðuð eftir kynjum (mynd 12) voru töluvert 

fleiri fyrirspurnir vegna kvenna á mánudögum (16,3% fyrirspurna kvenna en 14,0% 

fyrirspurna karla). Aftur á móti voru hlutfallslega fleiri fyrirspurnir vegna karla á 

föstudögum (15,4% en konur 13,3%). Kynjahlutföllin voru jöfnust á sunnudögum og 

miðvikudögum. Munurinn var ekki tölfræðilega marktækur (p > 0,05).  

 

 

Mynd 12. Hlutfall fyrirspurna á hverjum vikudegi eftir kynjum.  
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Mynd 13 sýnir tengsl ástæðu fyrirspurna við vikudaga. Hlutfallslega voru flestar 

fyrirspurnir vegna misnotkunar á föstudögum (16,9% heildarfyrirspurna um misnotkun). 

Hins vegar voru aðeins 13,0% fyrirspurna um misnotkun á laugardögum (p > 0,05). 

Óhöpp er sú ástæða sem hefur hvað jafnasta dreifingu yfir vikuna, en hlutfallslega urðu 

flest óhöpp á laugardögum, sunnudögum og mánudögum (p = 0,025). Hlutfallslega flestar 

fyrirspurnir varðandi rangar lyfjagjafir bárust á miðvikudögum, 18,0% (p > 0,05). Á 

mánudögum voru hlutfallslega flestar fyrirspurnir vegna sjálfsvígstilrauna og sjálfskaða 

en fæstar á föstudögum og laugardögum (p > 0,05). Hlutfallslega flestar fyrirspurnir 

vegna vinnuslysa áttu sér stað á mánudögum (23,6%), en fæstar um helgar (p > 0,05).  

 

 

Mynd 13. Hlutfall af ástæðum fyrirspurna eftir vikudögum.  
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15 má sjá að efnafyrirspurnir voru algengari yfir sumartímann, frá júní til og með 

september. Auk þess voru efnafyrirspurnirnar örlítið algengari í janúar. Í maí var hlutfall 

efnafyrirspurna og lyfjafyrirspurna jafnt. Mismunur á fjölda efna- og lyfjafyrirspurna 

milli mánaða var ekki tölfræðilega marktækur (p > 0,05).  
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Mynd 14. Fjöldi fyrirspurna eftir mánuðum.  

 

 

Mynd 15. Hlutfall tegunda fyrirspurna eftir mánuðum.  
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Mynd 16 sýnir hlutfall af ástæðum fyrirspurna eftir mánuðum. Misnotkun er 

hlutfallslega algengust í janúar og febrúar (p > 0,05), en óhöpp í júní og júlí. Þau ná 

lágmarki í október en aukast aftur í nóvember og desember (p = 1,1x10-14). Röng lyfjagjöf 

er hlutfallslega algengust í desember (p > 0,05). Hlutfallslega aukast sjálfsvígstilraunir og 

sjálfskaðar jafnt og þétt frá janúar og fram í apríl og fækkar svo aftur, en eru jafnalgengir 

í apríl og júlí (p = 0,0012). Mikil sveifla er á vinnuslysum yfir árið (p > 0,05). Líklega er 

það vegna fárra fyrirspurna.  

 

 

Mynd 16. Hlutfall af ástæðum fyrirspurna eftir mánuðum.  

 

4.1.3 Tegundir fyrirspurna 
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fyrirspurna, en þær voru algengastar hjá fullorðnum. Niðurstöðurnar eru tölfræðilega 

marktækar (p < 2,2x10-16).  
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Mynd 17. Hlutfall hverrar tegundar fyrirspurna sýnt eftir aldursflokkum. 

 

Eins og sést glögglega á mynd 18 voru efnafyrirspurnir algengari meðal karla en 

lyfjafyrirspurnir meðal kvenna. Munurinn er tölfræðilega marktækur, p = 1,0x10-8.  

 

 

Mynd 18. Hlutfall af tegundum fyrirspurna eftir kynjum.  

 

00%
05%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

0-1
árs

1-3
ára

4-6
ára

7-9
ára

10-12
ára

13-15
ára

16-19
ára

20-29
ára

30-39
ára

40-49
ára

50-59
ára

60-69
ára

70-79
ára

80-89
ára

90 ára
og

eldriHl
ut

fa
ll 

af
 te

gu
nd

um
 fy

rir
sp

ur
na

Aldursflokkar

Tegund fyrirspurna tengt við aldursflokka

Almenn fyrirspurn Efnafyrirspurn Lyfjafyrirspurn

2.6%

53.9%

43.5%

2.7%

45.4%
51.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Almenn fyrirspurn Efnafyrirspurn LyfjafyrirspurnHl
ut

fa
ll 

af
 te

gu
nd

um
 fy

rir
sp

ur
na

Tegund fyrirspurna

Hlutfall tegunda fyrirspurna eftir kynjum

Karlar Konur



  

 42 

93,9% fyrirspurna vegna sjálfsvígstilrauna eða sjálfskaða voru lyfjafyrirspurnir. 

Sama átti við um 77,1% misnotkunartilfella. 60,0% óhappatilvika flokkuðust sem 

efnafyrirspurnir og 38,9% sem lyfjafyrirspurnir.  

4.1.4 Staðsetning og tímasetning útsetningar  
Staðsetningar útsetningar var aðeins getið í 3520 skráðum fyrirspurnum (52,2%). Af þeim 

skráningum sneru 86,4% fyrirspurna að atvikum innan heimilisins. 3,8% voru á 

vinnustað, 1,5% í skólum en 8,3% á öðrum stöðum. Hlutfallslega flestar fyrirspurnir 

vegna atvika á heimilum bárust á milli kl. 16:00 – 20:00 (30,1%). Tengsl spyrjanda við 

sjúkling var skráð í 5003 fyrirspurnum (74,2%). Algengast var að foreldri hringdi (40,4%) 

en viðkomandi hringdi sjálfur í 14,7% tilfella. Hvenær tilvik hafði átt sér stað var ekki 

skráð í 41,3% tilfella. Flestar fyrirspurnir bárust á fyrstu 15 mínútunum eftir útsetningu, 

en það var algengara þegar um efnafyrirspurn var að ræða eins og sjá má á mynd 19. Fleiri 

fyrirspurnir vegna lyfja bárust frá 16 mínútum að 24 klukkustundum liðnum frá 

útsetningu (p < 2,2x10-16). 

 

 

Mynd 19. Tegund fyrirspurna eftir tíma frá útsetningu fram að hringingu til 
eitrunarmiðstöðvar. 
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4.1.5 Íkomuleiðir  
Inntaka var algengasta íkomuleiðin, eða í 73,5% skráninga (4961 fyrirspurn). Í 347 

tilfellum (5,1%) hafði efni komist í snertingu við augu og í 320 tilfellum (4,7%) var um 

innöndun að ræða. Íkomuleið var ekki skráð í 505 tilvikum (7,5%). Að þeim 

undanskildum var inntaka íkomuleið 79,5% fyrirspurna. Ef íkomuleið var um húð, augu 

eða innöndun var algengara að um væri að ræða efnafyrirspurn. Aftur á móti var algengara 

að íkomuleiðirnar í endaþarm og í æð, í vöðva eða undir húð tengdust lyfjafyrirspurnum. 

Inntaka dreifðist hvað jafnast, 43,7% voru efnafyrirspurnir og 55,0% lyfjafyrirspurnir. 

 

4.1.6 Ástæða fyrirspurnar 
Ástæða fyrir fyrirspurn var skráð í 5873 tilfellum (87,0%). Óhapp var algengasta ástæðan 

(4106 fyrirspurnir, 60,9%). 509 tilfelli (7,5%) voru skráð sem „önnur ástæða“ og 442 

tilfelli (6,6%) sem sjálfsvígstilraun eða sjálfskaði. Á mynd 20 sést fjöldi óhappa skipt 

niður eftir aldursflokkum. 42,0% allra óhappa sem urðu á tímabilinu voru í 

aldursflokknum 1-3 ára. Munur á fjölda óhappa eftir aldursflokkum reyndist marktækur 

(p < 2,2x10-16). 

 

 

Mynd 20. Fjöldi fyrirspurna þar sem ástæðan var óhapp sýnt eftir aldursflokkum.  
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Á mynd 21 má sjá fjölda fyrirspurna um misnotkun, ranga lyfjagjöf eða 

sjálfsvígstilraunir og sjálfskaða eftir aldursflokkum. Röng lyfjagjöf átti sér stað í öllum 

aldursflokkum. Á rannsóknartímabilinu voru 47,3% fyrirspurna um sjálfsvígs- eða 

sjálfskaðatilraunir vegna einstaklinga í aldursflokkunum 16-19 ára og 20-29 ára. 

Misnotkun var einnig algengust í þessum tveimur aldursflokkum. Marktækur munur er á 

fyrirspurnum af ástæðunum þremur eftir aldursflokkum (röng lyfjagjöf: p = 3,1x10-9, 

sjálfsvígstilraun/sjálfskaði: p < 2,2x10-16 og misnotkun: p < 2,2x10-16).  

 

 

Mynd 21. Fjöldi fyrirspurna um misnotkun, rangar lyfjagjafir og sjálfsvígstilraunir 
/sjálfskaða eftir aldursflokkum.  
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algengari hjá körlum, 72,5% á móti 68,8% tilfella. Munurinn er þó ekki tölfræðilega 

marktækur (p > 0,05). Aðrar ástæður má sjá á mynd 22. Auk óhappanna má helst sjá mun 

á kynjunum hvað varðar misnotkun, sjálfsvígstilraunir eða sjálfsskaða og vinnuslys. 

Hærra hlutfall fyrirspurna karla var vegna misnotkunar (p = 0,0012) og vinnuslysa (p = 

0,0014), en sjálfsvígstilrauna eða sjálfskaða hjá konum (p = 3,5x10-15). 
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Mynd 22. Hlutfall ástæða fyrirspurna eftir kynjum.  
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spyrjendum ráðlagt að leita læknis, ýmist á bráðamóttöku, bráðamóttöku barna eða annars 

staðar. Nánari tölur um veitta ráðgjöf má sjá á mynd 23.  
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Mynd 23. Veitt ráðgjöf við fyrirspurnum.  

 

Bakvakt sérfræðinga var starfrækt í eitrunarmiðstöðinni fram til 1. mars 2012. Frá 

upphafi rannsóknartímabilsins og út fyrsta ársfjórðung ársins 2012 (til og með 31. mars) 

voru skráðar 54 fyrirspurnir sem hafði verið vísað til bakvaktar, eða 4,9% skráðra 

fyrirspurna á tímabilinu. Á þessu sama tímabili var skráð ráðgjöf við 24,5% fyrirspurna 

að leita læknis, ýmist á bráðamóttöku, bráðamóttöku barna eða annars staðar. Frá 1. apríl 

2012 til loka rannsóknartímabilsins, 31. desember 2017, voru hins vegar 22,4% ráðgjafa 

á þá leið. Munurinn er ekki tölfræðilega marktækur (p > 0,05). Þann 1. mars 2017 varð 

einnig verklagsbreyting í eitrunarmiðstöðinni, þegar lyfjafræðingar hófu símsvörun á 

dagvinnutíma. Ef sömu breytur eru skoðaðar fyrir og eftir þann tíma, frá 1. janúar 2010 – 

31. mars 2017 og 1. apríl – 31. desember 2017, var 22,8% vísað til læknis fyrir 

verklagsbreytingu en 22,6% eftir hana, (p > 0,05).  
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4.1.8 Eitrunarvaldar  
Fyrirspurnir vegna efna sem voru tengdar við ákveðinn efnaflokk við skráningu voru 

3000 talsins. Heildarfjöldi efnafyrirspurna á tímabilinu var þó 3284. 1006 fyrirspurnir 

(33,5%) voru vegna hreinsiefna til heimilisnota. 304 fyrirspurnir (10,1%) voru vegna 

snyrti- og hreinlætisvara. Á heildina litið var hlutfall fyrirspurna um efnaflokka mjög líkt 

milli kynjanna. Hærra hlutfall fyrirspurna varðandi hreinsiefni til heimilisnota voru vegna 

kvenna, 36,1% konur og 34,3% karlar (p > 0,05). Sama á við um snyrti- og 

hreinlætisvörur (p > 0,05) og ilmolíur (p = 0,035). Hjá körlum var hærra hlutfall 

fyrirspurna varðandi eitruð alkóhól (p > 0,05), eitraðar lofttegundir (p > 0,05) og lífræn 

leysiefni (p = 0,00016).  

 

 

Mynd 24. Hlutfall fyrirspurna um mismunandi flokka áfengis og fíkniefna sýnt eftir 
kynjum.  

 

Áfengi og fíkniefni voru skráð í alls 350 fyrirspurnum, eða í 5,2% allra skráninga 

á tímabilinu. Um var að ræða áfengi í 145 tilfellum (41,4%). 55 tilvik (15,7%) voru vegna 

örvandi efna. 18,0% fyrirspurna voru vegna annarra eða óþekktra efna. Á mynd 24 sést 

hlutfall fyrirspurna í hverjum flokki milli kynja. Töluvert hærra hlutfall kvenna en karla 

komu við sögu í fyrirspurnum vegna áfengis og í flokknum „annað.“ Hlutfallslega fleiri 
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skráningar voru vegna karla í öðrum flokkum. Niðurstöðurnar eru þó ekki tölfræðilega 

marktækar (p > 0,05).  

Skráningar á lyfjaflokkum voru 3667 talsins. Í mörgum tilfellum var um fleiri en 

eitt lyf að ræða í sömu fyrirspurninni. Skráningar lyfja eru því fleiri en fjöldi 

lyfjafyrirspurna. Algengasta skráningin var „önnur lyf“ í 774 tilvikum (21,1%). Þar fyrir 

utan var stærsti lyfjaflokkurinn geð- og flogaveikilyf, skráður 508 sinnum (13,9%). Því 

næst komu veik verkjalyf og bólgueyðandi lyf án stera sem voru skráð 342 sinnum (9,3%) 

og parasetamól, skráð 335 sinnum (9,1%). Nánari dreifingu milli lyfjaflokka má sjá á 

mynd 25. 

 

 

Mynd 25. Fjöldi fyrirspurna í hverjum lyfjaflokki.  
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4.2 Yfirferð skráninga og ráðlegginga 

4.2.1 Fjöldi og tíðni skráninga 
Heildarfjöldi skráðra fyrirspurna á tímabilinu 1. mars 2017 – 28. febrúar 2018 voru 1438, 

eða 3,94 skráningar á sólarhring. Það gera 0,164 skráningar á klukkustund, eða 6,09 

klukkustundir á hvert og eitt símtal sem er svarað og skráð. Skráningareyðublaðinu var 

breytt lítillega tvisvar á rannsóknartímabilinu en á 344 yfirförnum blöðum (23,9%) var 

ekki reitur fyrir þyngd, og á 544 blöðum (37,8%) var ekki reitur fyrir einkenni. 

 

4.2.2 Skráning eftir starfsstéttum  
Lyfjafræðingar sinna símsvörun frá kl 8:00 – 16:00 alla virka daga. Ef gert er ráð fyrir 

frídögum á þessu ákveðna tímabili voru lyfjafræðingar með síma eitrunarmiðstöðvar 249 

vinnudaga eða 22,7% ársins og læknar á bráðamóttöku hin 77,3%. Lyfjafræðingar 

svöruðu 312 fyrirspurnum en læknar á bráðamóttöku 1027. Í 99 tilvikum var ekki hægt 

að segja til um hvor starfsstéttin hafði svarað. Nánari skiptingu milli starfsstéttanna má 

sjá í töflu 2. Skráningar á klukkustund og klukkustundir með símann á hverja skráningu 

eru áþekk á milli starfsstéttanna tveggja. Hins vegar er mismunur á hlutfalli ársins og 

hlutfalli af heildarskráningu mun minni hjá lyfjafræðingum en læknum á bráðamóttöku.  

  

Tafla 2. Skráningar eitrunarmiðstöðvar á tímabilinu skipt eftir starfsstéttum.  

Starfsstétt Fjöldi 

skráninga 

Hlutfall af 

heildarskráningu 

(%)  

Skráning / 

klst  

Klst / 

 skráningu  

Lyfjafræðingar 312 21,7 0,157 6,38 

Læknar 1027 71,4 0,152 6,59 

Óvíst 99 6,9 -  -  

Samtals 1438 100 0,164 6,09 
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4.2.3 Skráning eftir tegundum fyrirspurna  
Hlutfallið milli lyfja- og efnafyrirspurna var tiltölulega jafnt á tímabilinu eins og sjá má í 

töflu 3. Mynd 26 sýnir hversu hátt hlutfall af heildarskráningu hverrar tegundar 

fyrirspurnar var framkvæmt af hvorri starfsstétt fyrir sig. Skráning stéttanna á lyfja- og 

efnafyrirspurnum er í samræmi við heildarhlutfall svaraðra fyrirspurna þeirra, 21,7% hjá 

lyfjafræðingum og 71,4% hjá læknum. Hins vegar skrá lyfjafræðingar 59,6% almennra 

fyrirspurna, en læknar 31,6%. Munurinn á skráningu stéttanna tveggja á tegundum 

fyrirspurna er tölfræðilega marktækur, p = 7,8x10-11.  

 

Tafla 3. Skráningar eitrunarmiðstöðvar á tímabilinu skipt eftir tegund fyrirspurna.  

Tegund fyrirspurnar Fjöldi skráninga Hlutfall heildarskráninga 

Almenn fyrirspurn 57 4,0%  

Efnaeitrun 705 49,0% 

Lyfjaeitrun 676 47,0%  

Samtals  1438  100,0%  

 

 

 

Mynd 26. Hlutfall skráninga á hverri tegund fyrirspurna eftir starfsstétt.  
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4.2.4 Skráning hverrar breytu  
Tafla 4 hér að neðan sýnir hversu margar skráningar voru gerðar af hverri breytu, hversu 

hátt hlutfall það er af öllum skráningareyðublöðum og síðan hlutfall fyrir hvora starfsstétt 

fyrir sig. Almennar fyrirspurnir eru undanskildar. Tíðast skráða breytan er sýnd efst og 

svo koll af kolli. Eins og sjá má þá skrá deildarlæknar og kandídatar á bráðamóttöku 10 

breytur af 13 hlutfallslega oftar heldur en lyfjafræðingarnir, það er allar breytur nema 

dagsetningu, þyngd og einkenni. Munurinn milli starfsstétta er tölfræðilega marktækur (p 

< 2,2x10-16) fyrir allar breytur nema „einkenni,“ en þar er p > 0,05.  

 

Tafla 4. Tíðni skráningar hverrar breytu, í heildina og skipt eftir starfsstéttum.  

Breyta Fjöldi 

skráninga 

Hlutfall af 

heildarskráningum 

(%) 

Hlutfall 

skráninga 

lyfjafræðinga 

(%) 

Hlutfall 

skráninga 

lækna  

(%) 

Eitrunarvaldur 1366 98,9 98,9 99,0 

Dagsetning 1306 94,6 98,9 97,7 

Íkomuleið 1266 91,7 92,5 93,9 

Ráðgjöf 1253 90,7 92,1 92,7 

Tímasetning 1229  89,0 93,2 95,0 

Ástæða  1179 85,4 86,3 87,9 

Aldur 1162 84,1 80,9 86,3 

Kyn  1130  81,8 72,3  86,7 

Magn 1125 81,5 79,5 83,0 

Tengsl við 

sjúkling 

1050 76,0 64,8 82,0 

Staðsetning 814 58,9 55,0 62,3 

Einkenni 603 43,7 52,2 42,1 

Þyngd 539  39,0 47,8 37,8 
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4.2.5 Fjöldi skráðra breyta  
Skoðuð var skráning á 14 breytum. Aðeins 13 eru sýndar í töflu 4 en breytunni 

„eftirfylgni“ var sleppt við gagnavinnslu vegna fárra skráninga. Algengast er að bæði 

læknar og lyfjafræðingar skrái á bilinu 9-11 breytur í hvert skipti eins og sjá má á mynd 

27. Munur milli starfsstéttanna er því nánast enginn að þessu leyti. Almennar fyrirspurnir 

voru einnig undanskildar hér vegna gjörólíkrar skráningar þeirra og fyrirspurna um lyfja- 

og efnatilfelli, eins og sjá má á mynd 28.  

 

 

Mynd 27. Hlutfall af fjölda skráðra breyta eftir starfsstéttum.  

 

Mynd 28 sýnir hversu hátt hlutfall breyta var skráð á hvert skráningareyðublað 

eftir tegund fyrirspurnar. Hvort um efna- eða lyfjafyrirspurn er að ræða virðist ekki hafa 

áhrif á fjölda skráðra breyta.  
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Mynd 28. Hlutfall af fjölda skráðra breyta á hvert skráningareyðublað eftir tegund 
fyrirspurnar.  

 

4.2.6 Mat á ráðleggingum  
Mynd 29 sýnir flokkun fyrirspurna eftir því hvaða ráðgjöf var veitt. Ráðleggingar við 974 

fyrirspurnum (67,7%) reyndust í samræmi við leiðbeiningar. Á 17 skráningareyðublöðum 

(1,2%) var tekið fram að ráðgjöf hafi verið veitt í samráði við sérfræðing. Á 367 

skráningareyðublöðum (25,5%) voru ekki nægar upplýsingar til að hægt væri að álykta 

um réttmæti ráðleggingarinnar eða ekki skráð hvaða ráðlegging var gefin. 80 ráðleggingar 

(5,6%) samræmdust ekki leiðbeiningum TOXBASE. 29 þeirra ráðlegginga (36,3%) voru 

á þá leið að leita skyldi læknis þrátt fyrir að leiðbeiningar segðu það óþarft. Hins vegar 

voru 51 ráðlegging (63,8%) á þá leið að ekki var ráðlagt að leita læknis þrátt fyrir að 

leiðbeiningar segðu þess þörf.  
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Mynd 29. Flæðirit yfir veitta ráðgjöf.  

 

4.2.7 Ráðgjöf eftir starfsstéttum  
Veitt ráðgjöf eftir starfsstéttum er sýnd á mynd 30. Þar sést að 66,3% ráðlegginga 

lyfjafræðinga er í samræmi við leiðbeiningar, en 70,8% ráðlegginga lækna á 

bráðamóttöku. Ekki var hægt að álykta um 32,4% ráðlegginga lyfjafræðinganna og 20,9% 

ráðlegginga lækna vegna skorts á upplýsingum. 1,0% ráðlegginga lyfjafræðinganna fellur 

í flokkinn „ekki í samræmi við leiðbeiningar,“ en 6,8% ráðlegginga læknanna. Munurinn 

milli starfsstétta hvað varðar þessa þrjá þætti var tölfræðilega marktækur, p < 2,2x10-16.  

 

 

Mynd 30. Ráðgjöf eftir starfsstéttum.   
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Af þeim 80 tilfellum sem merkt voru ekki í samræmi við leiðbeiningar var 3,8% 

svarað af lyfjafræðingum, 87,5% af læknum á bráðamóttöku en óvíst var með 8,8%. 

Tilfelli merkt „óvíst“ eru undanskilin á mynd 31. Munurinn milli starfsstétta er 

tölfræðilega marktækur, p < 2,2x10-16.  

 

 

Mynd 31. Flæðirit af þeim ráðleggingum sem voru ekki í samræmi við leiðbeiningar eftir 
starfsstéttum.  

 

Tilfellin merkt „ráðlagt að leita læknis“ á mynd 31 vísa til þeirra fyrirspurna þar 

sem leiðbeiningar gáfu til kynna að læknishjálp væri óþörf, en hún var samt sem áður 

ráðlögð. Að sama skapi stendur „ekki ráðlagt að leita læknis“ fyrir þær fyrirspurnir þar 

sem leiðbeiningar kveða á um að viðkomandi eigi að koma í læknisskoðun en það var 

ekki ráðlagt. Marktækur munur var á svörun starfsstéttanna tveggja hvað báða þætti 

varðar (p = 9,5x10-8 fyrir „ráðlagt að leita læknis“ og p < 2,2x10-16 fyrir „ekki ráðlagt að 

leita læknis“). 
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4.3 Spurningalisti til lækna og lyfjafræðinga 
Í úrtakinu voru allir þeir kandídatar og deildarlæknar sem hafa gengið vaktir á 

bráðamóttöku á tímabilinu 1.mars 2017 – 28. febrúar 2018, auk lyfjafræðinganna sem 

sinna símsvörun í eitrunarmiðstöðinni á dagvinnutíma. Alls voru í hópnum 75 manns: 36 

deildarlæknar, 34 kandídatar og 5 lyfjafræðingar. Flæðirit af úrtaki spurningalistans má 

sjá á mynd 32. Óvíst er hvaða hópum þeir fimm sem hættu störfum hjá Landspítala 

tilheyrðu, og því miðast allir útreikningar við 75 manna úrtak.  

 

 

Mynd 32. Flæðirit af úrtaki spurningalistans. 

 

Svarhlutfall spurningalistans í heildina var 46,7%. 50% kandídata svöruðu, 36,1% 

deildarlækna og 100% lyfjafræðinga. Flestir svarenda höfðu 0-6 mánaða starfsaldur 

(42,9%), en aðeins átta (22,9%) höfðu starfað í 13 mánuði eða lengur.  

 

4.3.1 Þjálfun  
Aðeins tíu svarendur af 35 fengu þjálfun áður en þeir hófu símsvörun í eitrunarmiðstöð. 

Því voru 76,5% kandídata og 92,3% deildarlækna sem fengu ekki þjálfun, en allir 

lyfjafræðingarnir fimm hlutu þjálfun. Munurinn milli starfsstétta er þó ekki tölfræðilega 

marktækur. Þessir tíu svarendur fengu allir eitrunarkennslu á 6. ári læknanámsins. Fjórir 



  

 57 

fengu einnig fræðslu á bráðamóttöku og sex fræðslu í eitrunarmiðstöð. Lyfjafræðingarnir 

fengu allir sömu þjálfun, eitrunarkennslu á 6. ári læknanáms og fræðslu á vegum 

eitrunarmiðstöðvar, enda allir í þjálfun á sama tíma. Flestir svarenda höfðu fengið tilsögn 

frá deildarlækni áður en þeir hófu símsvörun í eitrunarmiðstöðinni (48,6%). Þar af voru 

sjö deildarlæknar sem höfðu fengið leiðsögn frá öðrum deildarlækni, en líklegt er að þeir 

hafi sjálfir verið kandídatar á þeim tíma. 28,6% fengu tilsögn frá sérfræðingi 

bráðamóttöku og 17,1% frá sérfræðingi eitrunarmiðstöðvar. 11 einstaklingar (31,4%) 

fengu ekki tilsögn frá neinum. Allir lyfjafræðingarnir fengu tilsögn frá sérfræðingi 

eitrunarmiðstöðvarinnar og sérfræðingur bráðamóttöku hefur veitt einstaklingum úr 

öllum þremur hópum tilsögn.  

 

4.3.2 Verklag 
Allir svarendur nýta sér TOXBASE við svörun fyrirspurna. 71,4% nýta sér Sérlyfjaskrá 

ef um lyfjafyrirspurnir er að ræða og 31,4% öryggisleiðbeiningar (e. safety data sheets, 

SDS) fyrir efnafyrirspurnir. Aðrar heimildir sem voru nefndar í athugasemdadálki voru 

UpToDate (þrír svarendur) og leitarniðurstöður af Google (tveir svarendur). Nánari 

upplýsingar um heimildanotkun svarenda má sjá á mynd 33.  

 

 

Mynd 33. Heimildir sem svarendur eitrunarmiðstöðvar Landspítala nýta sér við svörun 
fyrirspurna.  
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85,7% svarenda leita alltaf ráðgjafar hjá sérfræðingi bráðamóttöku ef þeir telja sig 

ekki geta veitt fullnægjandi ráðgjöf við ákveðinni fyrirspurn. 45,7% svarenda ráðleggja 

viðkomandi alltaf að leita læknis eða fara á bráðamóttöku ef þeir telja sig ekki geta veitt 

fullnægjandi ráðgjöf við ákveðinni fyrirspurn. 22,9% gera það oftast og 14,3% stundum.  

 

4.3.3 Skráning 
28 af 35 svarendum (80%) var sýnt skráningareyðublaðið áður en þeir hófu að svara í 

síma eitrunarmiðstöðvar. Ef það er skoðað eftir hópum var 64,7% kandídata sýnt blaðið 

fyrir fram, 92,3% deildarlækna og 100% lyfjafræðinga. Einn kandídat svaraði í 

athugasemdadálk að hann hefði aldrei heyrt minnst á skráningareyðublaðið. Munurinn 

milli starfsstétta er ekki tölfræðilega marktækur (p > 0,05). 85,7% svarenda skrá allar 

fyrirspurnir. Af þeim fimm svarendum sem gera það ekki segja tveir (deildarlæknir og 

kandídat) meginástæðuna fyrir því vera tímaleysi og tveir (einnig deildarlæknir og 

kandídat) segjast sleppa þeim fyrirspurnum sem ekki falla undir eitranir.  

21 svarandi (60%) telur að rafrænt skráningarfyrirkomulag myndi bæta skráningu 

í eitrunarmiðstöð Landspítala. 17,1% telja skráningareyðublað með frjálsum texta betri 

kost. Mynd 34 sýnir mismunandi afstöðu til skráningarfyrirkomulagsins milli hópa. 

Meirihluti allra hópanna er fylgjandi rafrænni skráningu. 30,8% deildarlækna myndu vilja 

skráningareyðublað með frjálsum texta, en aðeins 11,8% kandídata og enginn 

lyfjafræðingur. Aðeins 17,1% aðspurðra (fjórir kandídatar, einn deildarlæknir og einn 

lyfjafræðingur) vilja hafa fyrirkomulagið óbreytt. Mismunur á milli starfsstétta er ekki 

tölfræðilega marktækur (p > 0,05).  
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Mynd 34. Mat á ákjósanlegasta skráningarfyrirkomulaginu milli hópa.  

 

4.3.4  Viðhorf og upplifun  
68,6% svarenda eru mjög sammála og sammála því að það sé áhugavert og lærdómsríkt 

að svara í síma eitrunarmiðstöðvarinnar, og 42,9% segja að símsvörun eitrunarmiðstöðvar 

hafi aukið áhuga þeirra á klínískri eiturefnafræði (mjög sammála og sammála). Allir 

lyfjafræðingarnir eru mjög sammála að það sé áhugavert og lærdómsríkt að svara í síma 

eitrunarmiðstöðvarinnar, samanborið við að 64,7% kandídata og 61,5% deildarlækna eru 

mjög sammála eða sammála. Allir lyfjafræðingarnir eru mjög sammála eða sammála því 

að símsvörun eitrunarmiðstöðvarinnar hafi aukið áhuga þeirra á klínískri eiturefnafræði, 

samanborið við 35,3% kandídata og 30,8% deildarlækna. Munurinn er tölfræðilega 

marktækur í báðum tilfellum (p = 0,027 og p = 0,022). Nánari upplýsingar um afstöðu 

hópanna til fullyrðinganna tveggja má sjá á myndum 35 og 36.  
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Mynd 35. Afstaða hópanna til fullyrðingarinnar: Það er áhugavert og lærdómsríkt að 
svara í síma eitrunarmiðstöðvarinnar.  

 

 

Mynd 36. Afstaða hópanna til fullyrðingarinnar: Að sjá um símsvörun 
eitrunarmiðstöðvarinnar hefur aukið áhuga minn á klínískri eiturefnafræði.  

 

 

 

5

6

2

4

2

6

55

0

1

2

3

4

5

6

7

Mjög sammála Sammála Hlutlaus Ósammála Mjög ósammála

Fj
öl

di

Afstaða

Það er áhugavert og lærdómsríkt að svara í síma 
eitrunarmiðstöðvarinnar (n = 35)

Kandídatar Deildarlæknar Lyfjafræðingar

1

5 5 5

11

3 3

4

2

4

1

0

1

2

3

4

5

6

Mjög sammála Sammála Hlutlaus Ósammála Mjög ósammála

Fj
öl

di

Afstaða

Að sjá um símsvörun eitrunarmiðstöðvarinnar hefur 
aukið áhuga minn á klínískri eiturefnafræði (n = 35)

Kandídatar Deildarlæknar Lyfjafræðingar



  

 61 

74,3% svarenda eru mjög sammála eða sammála því að vinnuálag þeirra aukist 

mikið við að sjá um síma eitrunarmiðstöðvarinnar. Mynd 37 sýnir afstöðu hvers hóps 

fyrir sig. 76,5% kandídata eru mjög sammála eða sammála að vinnuálag aukist mikið, 

92,3% deildarlækna en 20% lyfjafræðinga. Enginn er mjög ósammála. Marktækur munur 

er á afstöðu hópanna (p = 0,025).  

 

 

Mynd 37. Afstaða hópanna til fullyrðingarinnar: Vinnuálag mitt eykst mikið þegar ég sé 
um símsvörun eitrunarmiðstöðvarinnar.  

 

Við skoðun afstöðu svarenda til sömu fullyrðingar eftir því hvort viðkomandi fékk 

þjálfun áður en hann hóf símsvörun í eitrunarmiðstöðinni eða ekki, má sjá að 50% þeirra 

sem fengu þjálfun eru mjög sammála og sammála að vinnuálag aukist mikið við 

símsvörunina, á móti 88% þeirra sem fengu ekki þjálfun (p > 0,05).  
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60% svarenda eru ósammála og mjög ósammála því að þeir geti yfirleitt gefið sér 

þann tíma sem þarf til að svara fyrirspurnum. Þar af eru 11 af 13 deildarlæknum (84,6%), 

eins og sjá má á mynd 38. 47,1% kandídata og 40% lyfjafræðinga eru einnig ósammála 

og mjög ósammála fullyrðingunni. Aftur á móti eru 28,6% svarenda sem segjast yfirleitt 

geta gefið sér nægan tíma (mjög sammála og sammála). Munurinn er ekki tölfræðilega 

marktækur (p > 0,05). Við skoðun sömu fullyrðingar tengt við hvort viðkomandi 

starfsmaður hlaut þjálfun áður en hann hóf símsvörun í eitrunarmiðstöðinni eða ekki, má 

sjá að af þeim sem telja sig ekki geta gefið sér nægan tíma (ósammála og mjög ósammála), 

voru 68% sem hlutu ekki þjálfun en 40% sem hlutu þjálfun (p > 0,05).  

 

 

Mynd 38. Afstaða hópanna til fullyrðingarinnar: Ég get yfirleitt gefið mér þann tíma sem 
ég þarf til að svara fyrirspurnum sem berast í síma eitrunarmiðstöðvarinnar.  
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57,1% telja sig fá nægan stuðning við svörunina (mjög sammála og sammála), en 

34,3% eru ósammála og mjög ósammála. Eins og sjá má á mynd 39 telja allir 

lyfjafræðingarnir sig fá nægan stuðning. Aftur á móti eru 35,3% kandídata og 46,2% 

deildarlækna ósammála og mjög ósammála fullyrðingunni. Munurinn milli hópanna er 

ekki marktækur (p > 0,05). Við skoðun afstöðu til sömu fullyrðingar eftir því hvort 

viðkomandi hlaut þjálfun áður en hann hóf símsvörun í eitrunarmiðstöðinni eða ekki sést 

að 80% þeirra sem fengu þjálfun eru mjög sammála eða sammála að þeir fái nægan 

stuðning, á móti 48% þeirra sem fengu ekki þjálfun (p > 0,05).  

 

 

Mynd 39. Afstaða hópanna til fullyrðingarinnar: Ég tel mig fá nægan stuðning við að 
svara í síma eitrunarmiðstöðvarinnar.  

 

60% svarenda eru mjög sammála og sammála að þeim gangi vel að finna þær 

upplýsingar sem þeir þurfa til að svara fyrirspurnum. Þar af eru allir lyfjafræðingarnir 

mjög sammála. 10 af 17 kandídötum (58,8%) eru mjög sammála og sammála að 

upplýsingaleitin gangi vel en afstaða deildarlæknanna er margvísleg. Sex eru mjög 

sammála eða sammála, einn er hlutlaus og sex eru ósammála eða mjög ósammála. 

Mismunandi afstöðu hópanna má sjá á mynd 40. Munurinn er tölfræðilega marktækur, p 

= 0,0004.  
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Mynd 40. Afstaða hópanna til fullyrðingarinnar: Mér gengur vel að finna upplýsingar sem 
ég þarf til að svara fyrirspurnum sem berast í síma eitrunarmiðstöðvarinnar.  

 

Við skoðun afstöðu svarenda til sömu fullyrðingar eftir því hvort viðkomandi 

hlaut þjálfun áður en hann hóf símsvörun í eitrunarmiðstöðinni eða ekki sést að 80% 

þeirra sem fengu þjálfun eru mjög sammála eða sammála að þeim gangi vel að finna þær 

upplýsingar sem til þarf, á móti 52% þeirra sem hlutu ekki þjálfun. Sá munur er einnig 

tölfræðilega marktækur, p = 0,027. 

65,7% svarenda eru þeirrar skoðunar að mikil tækifæri séu til forvarnarstarfs hvað 

varðar eitranir á Íslandi (mjög sammála og sammála). Þar af eru 52,9% kandídata, 69,2% 

deildarlækna og 100% lyfjafræðinga. Sjá má afstöðu mismunandi hópa til 

fullyrðingarinnar á mynd 41.  
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Mynd 41. Afstaða hópanna til fullyrðingarinnar: Það eru mikil tækifæri til 
forvarnarstarfs hvað varðar eitranir á Íslandi.  

 

Í lok spurningalistans var boðið upp á reit til að skrá athugasemdir til rannsakenda. 

Samhljómur var í hluta þeirra athugasemda sem þar komu fram. Þrír voru sammála um 

það að þjálfun svarenda væri ábótavant til að hægt væri að kalla starfsemina 

eitrunarmiðstöð. Einnig kom fram að upplýsingar mættu vera aðgengilegri og einfaldari 

vegna tímaskorts, en tveir læknar vildu ítreka hvað það væri mikil aukning í álagi að sinna 

símsvörun eitrunarmiðstöðvar meðfram öðrum störfum. Þá vildu tveir ítreka þá skoðun 

sína að þörf væri á breyttu fyrirkomulagi. 
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5 UMRÆÐUR 

Helsta markmið rannsóknarinnar var að skoða þær skráningar sem hafa verið gerðar í 

eitrunarmiðstöðinni á 8 ára tímabili og meta þannig umfang og eðli fyrirspurna vegna 

útsetninga og eitrana á Íslandi undanfarin ár. Auk þess að meta skráningu, ráðleggingar 

og viðhorf svarenda eitrunarmiðstöðvarinnar, sérstaklega í tengslum við nýtt verklag sem 

tók gildi 1. mars 2017. Niðurstöður sýna að stór hluti fyrirspurna til eitrunarmiðstöðvar 

Landspítala séu óhöpp og vegna barna, veittar ráðleggingar séu að miklu leyti samkvæmt 

leiðbeiningum og að sóknarfæri séu til staðar til að betrumbæta daglegt starf 

eitrunarmiðstöðvarinnar. 

Við undirbúning rannsóknarinnar var ákveðið að notast við marga aldursflokka 

fyrir börn og ungmenni. Ástæða þess var að stór hluti af fyrirspurnum til 

eitrunarmiðstöðva erlendis eru vegna barna, og því áhugavert að leggja áherslu á 

mismunandi eðli fyrirspurna eftir þroskastigi hvers aldursflokks 

(Giftinformationscentralen, 2017; Gordon o.fl., 2017; Gummin o.fl., 2017). Skráðum 

tímasetningum fyrirspurnanna var skipt upp í sex tímabil yfir sólarhringinn, hvert þeirra 

fjórar klukkustundir. Sú lengd var valin til að hafa samræmi milli tímabilanna og 

vaktaskema eitrunarmiðstöðvar og bráðamóttöku.  

Svörun lækna og lyfjafræðinga við spurningalistanum var góð miðað við að vera 

sendur í tölvupósti. 46,7% af heildarúrtaki og 50% af þeim sem barst boð um þátttöku 

sendu inn svar. Svarhlutfall milli stétta var þó mjög ólíkt. Þar sem rannsakandi hafði 

aðstöðu í sjúkrahúsapótekinu þekktu lyfjafræðingarnir til rannsóknarinnar þegar boðið 

barst í tölvupósti, auk þess sem það eru aðeins fimm aðilar. Aftur á móti eru læknarnir 

töluvert stærri hópur. Vegna fyrirkomulags á kandídatsári lækna vinna þeir 1-2 mánuði á 

bráðamóttöku í senn. Einhverjir deildarlæknar höfðu einnig hafið störf á öðrum deildum 

spítalans eftir 1. mars 2017. Það gæti hafa valdið minni áhuga á spurningalistanum ef 

langt var liðið síðan viðkomandi sinnti símsvörun fyrir eitrunarmiðstöðina. 
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5.1 Mat á umfangi og eðli fyrirspurna 
Skráning fyrirspurna hefur aukist umtalsvert frá árinu 2016 vegna breytinga á verklagi. 

Samkvæmt ársskýrslum frá árunum 2010-2012 bárust um 1500-2000 símtöl til 

eitrunarmiðstöðvar á ári hverju (Eitrunarmiðstöð, 2011, 2012, 2013). Líklegt er að fjöldi 

skráninga hafi verið hvað næstur raunfjölda fyrirspurna á árinu 2017, en það var fyrsta 

árið þar sem fjöldi skráðra fyrirspurna fór yfir 1000. Tíðni var þá 4,05 skráningar á hverja 

1000 íbúa Íslands. Er það ívið lægra en í Bandaríkjunum árið 2016, en þar var tíðnin 6,60 

útsetningar eða eitranir á hverja 1000 íbúa. Tíðni eitrana sem komu til meðferðar á 

bráðamóttökum á Íslandi árið 2012 var 3,05 á hverja 1000 íbúa. Þar sem ólík gögn eru að 

baki öllum útreikningunum þremur er ekki hægt að álykta um mismuninn (Guðjónsdóttir 

o.fl., 2017; Gummin o.fl., 2017). Hins vegar gefur þróun tíðninnar vísbendingu um að 

breytt verklag sé að skila sér í aukinni skráningu í eitrunarmiðstöð Landspítala.  

30,8% fyrirspurna á tímabilinu voru vegna 1-3 ára barna en það var 

langfjölmennasti aldursflokkur rannsóknarinnar. Hlutfallið er lægra en fyrirspurnir vegna 

sama aldursflokks í skýrslum eitrunarmiðstöðva Bandaríkjanna á árunum 2010-2016 

(35,9% - 40,1%), en hafa þarf í huga að þar eru einnig meðtalin atvik sem koma beint til 

meðferðar á sjúkrahúsum. 30% fyrirspurna til sérfræðinga bresku 

eitrunarmiðstöðvarinnar árið 2016 voru vegna barna 4 ára og yngri, en það er sambærilegt 

hlutfallinu fyrir einungis 1-3 ára börn í þessari rannsókn. Það þarf þó ekki að þýða að 

íslensk börn lendi í fleiri útsetningum en bresk, þar sem einföldustu fyrirspurnirnar er 

afgreiddar af starfsmönnum NHS 111 með TOXBASE án aðkomu sérfræðinga NPIS, 

sem gerir samanburðinn óáreiðanlegan (Gordon o.fl., 2017; Gummin o.fl., 2017). 

Niðurstöður sýna að flestar fyrirspurnir vegna fullorðinna eru í aldursflokknum 20-29 ára. 

Sá aldursflokkur var stærstur í þeim sex rannsóknum sem hafa verið gerðar á Íslandi um 

komur á sjúkrahús vegna ýmist lyfjaeitrana eða allra eitrana. Fjöldinn í hverjum 

aldursflokk minnkar svo smám saman með auknum aldri. Sama tilhneiging sést í 

ársskýrslum AAPCC fyrir árin 2010-2016 (Bronstein o.fl., 2011; Bronstein o.fl., 2012; 

Guðjónsdóttir o.fl., 2017; Gummin o.fl., 2017; Harðarson o.fl., 1986; Kristinsson o.fl., 

2007; James B. Mowry o.fl., 2014; J. B. Mowry o.fl., 2016; J. B. Mowry o.fl., 2013; J. B. 

Mowry o.fl., 2014; Oddsson, 1978; Oddsson o.fl., 1989; Sigurbergsson o.fl., 1991).  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að drengir verða fyrir fleiri útsetningum til og 

með 12 ára aldri, en hjá unglingum og fullorðnum eru fleiri stúlkur eða konur í öllum 
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aldursflokkum. Munurinn er minnstur í aldursflokknum 20-29 ára þar sem konur eru 

aðeins þremur fleiri en karlar, en í öðrum aldursflokkum er mismunurinn meira afgerandi. 

Niðurstöðurnar eru nákvæmlega í samræmi við gögn frá AAPCC frá árunum 2010-2016 

(Bronstein o.fl., 2011; Bronstein o.fl., 2012; Gummin o.fl., 2017; James B. Mowry o.fl., 

2014; J. B. Mowry o.fl., 2016; J. B. Mowry o.fl., 2013; J. B. Mowry o.fl., 2014).  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að tímabilið síðdegis frá kl. 16:00 – 20:00 er 

annasamasti tími sólarhringsins, en fæstar fyrirspurnir berast snemma á morgnanna frá 

kl. 04:00 – 08:00. Er þetta í samræmi við dreifingu fyrirspurna til sænsku 

eitrunarmiðstöðvarinnar árið 2016 (Giftinformationscentralen, 2017). Aðgerðum til að 

draga úr álagi á bráðamóttöku vegna eitrunarmiðstöðvarinnar væri því best varið á 

þessum annasamasta tíma sólarhringsins. Áhugavert er að bera niðurstöðurnar saman við 

álagstíma á bráðamóttöku vegna eitrana, en í rannsókn árið 2012 voru flestar komur vegna 

eitrana á milli kl. 22:00 – 01:00 en fæstar á milli kl. 07:00 – 10:00. Líklega tengist þessi 

munur að stórum hluta þeim ástæðum eitrana sem voru algengastar í hvorri rannsókn fyrir 

sig. Árið 2012 voru 66% koma á bráðamóttöku vegna eitrana af völdum misnotkunar eða 

sjálfsvígstilrauna. Þessar sömu ástæður voru hins vegar að baki 12,4% fyrirspurna með 

skráða ástæðu í þessari rannsókn. Samkvæmt niðurstöðum eru bæði sjálfsvígstilraunir 

eða sjálfskaðar og misnotkun algengust á milli kl. 00:00 – 04:00, en næstalgengust á 

kvöldin frá kl. 20:00 – 00:00. Aftur á móti voru óhöpp ástæða 69,9% fyrirspurna með 

skráða ástæðu í þessari rannsókn en aðeins 28% tilfella árið 2012. Því er líklegt að fleiri 

komur á bráðamóttökur séu í raun vegna sjálfskaða og misnotkunar, en að óhöpp séu 

algengari hvað varðar fyrirspurnir til eitrunarmiðstöðvarinnar (Guðjónsdóttir o.fl., 2017).  

Það eru margir þættir sem benda til þess að kl. 16:00 – 20:00 sé annasamasti tími 

eitrunarmiðstöðvarinnar vegna fyrirspurna um ung börn. 65,5% allra óhappa sem urðu á 

rannsóknartímabilinu voru vegna barna á aldrinum 0-6 ára. Hlutfallslega urðu flest óhöpp 

síðdegis. Á þeim tíma eru flestir komnir heim úr skóla og vinnu, en algengasta staðsetning 

útsetninga í rannsókninni var innan heimilisins (86,4% fyrirspurna með skráða 

staðsetningu). Það er áhugavert í því samhengi að börn 0-1 árs eru eini hópur barna sem 

er yfir meðaltali fyrirspurna á daginn, frá kl. 08:00 – 16:00, en þetta er sá hópur barna 

sem er algengast að sé heima við yfir daginn. Þegar tegundir fyrirspurna voru skoðaðar 

eftir aldri sást að efnafyrirspurnir eru algengari fram til 6 ára aldurs, en þær eru ráðandi 
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frá kl. 12:00 – 20:00. Niðurstöðurnar benda því til þess að algengustu óhöppin séu vegna 

efnaútsetninga ungra barna inn á heimilum.  

Ungmenni og fullorðnir, 16 ára og eldri, eru undir eða fylgja meðaltali fyrirspurna 

á daginn en eru með fleiri fyrirspurnir á kvöldin, nóttunni og snemma morguns frá kl. 

20:00 – 08:00. Á þeim tíma sólarhringsins berast fleiri fyrirspurnir vegna lyfja en efna. 

Börn 4-6 ára og 7-9 ára eru yfir meðaltali í hlutfalli af fjölda fyrirspurna frá kl. 16:00 – 

20:00, en líka frá kl. 20:00 – 00:00 ásamt öllum eldri aldursflokkum nema 13-15 ára 

unglingum. Algengi efna- og lyfjafyrirspurna er áþekkt í aldursflokkunum tveimur. 

Efnafyrirspurnir eru þó örlítið algengari hjá 4-6 ára en lyfjafyrirspurnir orðnar algengari 

í flokki 7-9 ára. Það gæti því komið á óvart hversu snemma í raun mynstur í fyrirspurnum 

barna fer að þróast í átt að mynstri unglinga og fullorðinna.  

Sunnudagar og mánudagar eru annasömustu dagar vikunnar, en fæstar fyrirspurnir 

berast á þriðjudögum. Þegar aldursflokkurinn sem veldur flestum fyrirspurnum er hins 

vegar skoðaður, 1-3 ára börn, sést að flestar fyrirspurnir vegna þeirra berast um helgar, á 

laugardögum og sunnudögum. Flest óhöpp verða um helgar og á mánudögum. Kemur 

það heim og saman við að algengustu óhöppin séu vegna efnaútsetninga ungra barna inn 

á heimilum, hvort sem er síðdegis eða um helgar. Ef óhöpp eru skoðuð yfir árið sést einnig 

að þau eru algengust í júní og júlí. Þar gæti aukinn dvalartími barna á heimilum sínum 

vegna sumarleyfa haft áhrif, en einnig aukin útivera, ferðalög og dvöl í sumarbústöðum 

þar sem hugsanlega er ekki gætt nægilega vel að öryggismálum við geymslu efna. Aftur 

á móti voru aðrar ástæður eitrana sem koma eingöngu upp hjá eldri einstaklingum 

algengari á mánudögum, en flestar fyrirspurnir vegna sjálfsvígstilrauna, sjálfskaða og 

vinnuslysa bárust á mánudögum.  

Þrátt fyrir að flestar fyrirspurnir á rannsóknartímabilinu hafi að meðaltali verið 

skráðar í júlí, sést ekki greinileg árstíðarsveifla í niðurstöðum eins og í gögnum sænsku 

eitrunarmiðstöðvarinnar fyrir árið 2016. Þar voru fyrirspurnir flestar yfir sumartímann, 

frá maí og fram í september. Hins vegar voru efnafyrirspurnir algengari yfir sumartímann, 

frá júní og fram í september. Það gæti mögulega haft áhrif á þennan mismun að 

fyrirspurnir vegna efna eru algengari í Svíþjóð eða 53,2% allra fyrirspurna, á móti 50,5% 

fyrirspurna hér (almennar fyrirspurnir undanskildar). Hugsanlega hefur einnig áhrif að í 

Svíþjóð vaxa til dæmis eitraðir sveppir á sumrin, en slík tilfelli eru ekki algeng hér á landi 

(Giftinformationscentralen, 2017).  
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Niðurstöðurnar sýna að efnafyrirspurnir eru algengari meðal karla en 

lyfjafyrirspurnir meðal kvenna. Það var einnig tilfellið í rannsóknum á eitrunum sem 

komu til meðferðar á heilbrigðisstofnunum á Íslandi árin 2001-2 og 2012 en þar var 

munurinn milli kynjanna þó meira afgerandi, sérstaklega hvað varðar lyfin. Konur áttu 

þátt í 61% lyfjaeitrana í báðum rannsóknum, en niðurstöður hér sýna hlut þeirra í 53,3% 

lyfjafyrirspurna (þegar almennar fyrirspurnir hafa verið undanskildar) (Guðjónsdóttir 

o.fl., 2017; Kristinsson o.fl., 2007). Ef tegundir fyrirspurna eru skoðaðar eftir aldri má sjá 

að efnafyrirspurnir eru algengari hjá börnum, en lyfjafyrirspurnir svo algengari upp eftir 

öllum aldri. Það er áhugavert að engin aukning í lyfjafyrirspurnum virðist verða hjá eldra 

fólki, þrátt fyrir aukna lyfjanotkun og tapaða færni með aldrinum.  

29,7% fyrirspurna til eitrunarmiðstöðvarinnar (þar sem tímasetning útsetningar 

var skráð) bárust á fyrstu 15 mínútum eftir útsetningu. Töluvert algengara er að það sé 

hringt strax á fyrstu 15 mínútunum vegna efnafyrirspurna. Mögulega hefur áhrif að 

efnafyrirspurnir eru algengari meðal yngri barna, og foreldrar hafi meiri áhyggjur af þeim 

heldur en eldri börnum sem geta betur tjáð líðan sína, eða sjálfum sér. Einnig er líklegra 

að áhrif útsetningar við skaðleg efni komi fram hraðar heldur en við lyf. Almenningur 

gæti jafnframt verið meðvitaðri um að útsetning fyrir efni falli undir starfssvið 

eitrunarmiðstöðvarinnar, og sé því fljótari að átta sig hvert sé æskilegt að leita eftir aðstoð. 

Lyfjafyrirspurnir eru hins vegar algengari frá 16 mínútum og upp í 24 klukkustundir frá 

útsetningu. Mögulega tekur lengri tíma að átta sig á því að lyfjaatvik hafi átt sér stað. Til 

dæmis ef röng lyfjagjöf uppgötvast ekki fyrr en við næstu gjöf eða þegar áhrif koma fram.  

Í 79,5% fyrirspurna með skráðri íkomuleið á tímabilinu var um inntöku að ræða. 

Í gögnum frá erlendum eitrunarmiðstöðvum má sjá að inntaka er yfirleitt langalgengasta 

íkomuleiðin. Í ársskýrslu NPIS frá árinu 2016/17 voru 86,7% símafyrirspurna til 

sérfræðings varðandi inntökur, og 83,8% í Bandaríkjunum árið 2016 (Gordon o.fl., 2017; 

Gummin o.fl., 2017). Tengsl íkomuleiðar við tegund fyrirspurnar kemur ekki á óvart. Ef 

íkomuleið var um húð, augu eða innöndun var algengara að um væri að ræða 

efnafyrirspurn. Hins vegar var algengara að fyrirspurnir vegna lyfja tengdust 

íkomuleiðunum í endaþarm og í æð, vöðva eða undir húð.  

Við skoðun ástæðu fyrirspurna eftir kynjum má sjá að óhöpp, misnotkun og 

vinnuslys eru algengari hjá karlmönnum, en sjálfsvígstilraunir og sjálfskaði algengari 

meðal kvenna. Það er í samræmi við þá staðreynd að karlar slasast oftar í vinnuslysum en 
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konur (Vinnueftirlitið, 2013). Flestar fyrirspurnir vegna misnotkunar berast á föstudögum 

en sjálfsvígstilrauna og sjálfskaða á mánudögum. Það er í samræmi við niðurstöður um 

að fleiri fyrirspurnir vegna karla berast á föstudögum en vegna kvenna á mánudögum. 

Fjöldi fyrirspurna þar sem ástæðan er röng lyfjagjöf gæti verið vanmetinn. Á 

skráningareyðublaðinu er bæði hægt að merkja við „röng lyfjagjöf á stofnun“ og „röng 

lyfjanotkun/gjöf,“ en það er aðeins reitur í gagnagrunninum fyrir fyrrnefnda 

möguleikann. Þar að auki gæti röng lyfjagjöf líka talist sem óhapp.  

Niðurstöður sýna að í 19,4% fyrirspurna var viðkomandi ráðlagt að leita sér 

læknisaðstoðar. 35% fyrirspurna í Svíþjóð árið 2016 voru annað hvort á þá leið að 

einstaklingi var ráðlagt að leita læknis, eða að fyrirspurnin barst frá heilbrigðisstarfsmanni 

sem var að sinna viðkomandi. Ekki er þó hægt að sjá á gögnunum hversu hátt hlutfall 

þessara fyrirspurna var frá almenningi. Hins vegar voru 66% allra fyrirspurna til sænsku 

eitrunarmiðstöðvarinnar árið 2016 frá almenningi. Ef gert er ráð fyrir svipuðu hlutfalli í 

þessum undirhópi væri 21,7% almennings ráðlagt að leita sér læknisaðstoðar, sem svipar 

til niðurstaða þessarar rannsóknar (Giftinformationscentralen, 2017).  

Bakvakt sérfræðinga eitrunarmiðstöðvar var lögð niður þann 1. mars 2012. Við 

skoðun á vísunum til lækna í gegnum síma eitrunarmiðstöðvar var þó notast við gögn til 

1. apríl 2012, og því aðeins fleiri tilfelli til grundvallar fyrir lokun bakvaktarinnar en voru 

í raun. Var þetta gert af tæknilegum ástæðum. Hlutfall þeirra sem var ráðlagt að leita 

læknis var lægra eftir fyrsta ársfjórðung 2012 heldur en fyrir. Lokun bakvaktarinnar 

virðist því ekki hafa haft áhrif á hlutfall þeirra sem var ráðlagt að leita sér læknishjálpar. 

Samkvæmt ársskýrslu eitrunarmiðstöðvarinnar árið 2010 var bakvaktin vannýtt, sem gæti 

skýrt þennan skort á áhrifum (Eitrunarmiðstöð, 2011). Svo til enginn munur er á vísunum 

til læknis í gegnum síma eitrunarmiðstöðvar fyrir og eftir þann 1. mars 2017 þegar 

lyfjafræðingar hófu svörun á dagvinnutíma. Mögulega eiga aukin áhrif 

verklagsbreytingarinnar eftir að koma fram, þar sem stuttur tími er liðinn og töluvert fleiri 

fyrirspurnir til grundvallar fyrir verklagsbreytinguna en eftir.  

Fleiri fyrirspurnir um áfengi og fíkniefni bárust vegna karla en kvenna. Þrátt fyrir 

það voru töluvert fleiri fyrirspurnir vegna kvenna um stærsta flokkinn, áfengi. Fleiri 

fyrirspurnir vegna karla snerust um ólögleg fíkniefni. Nikótín er haft með í þessum flokki, 

að nikótínlyfjum undanskildum. Samkvæmt niðurstöðum voru rúmlega tvöfalt fleiri 

fyrirspurnir vegna karla en kvenna um nikótín. Stærstur hluti þessara fyrirspurna (87%) 
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var vegna barna 3 ára og yngri. Það eru því ungir drengir sem lenda í flestum útsetningum 

við nikótín. Er það í samræmi við að fleiri fyrirspurnir berast vegna ungra drengja en 

stúlkna. 

Stærsti lyfjaflokkurinn (fyrir utan flokkinn „annað“) reyndist vera geð- og 

flogaveikilyf (508 fyrirspurnir). Það er torvelt að bera þær niðurstöður saman við gögn 

annarra eitrunarmiðstöðva, þar sem bæði sænska og bandarísku eitrunarmiðstöðvarnar 

flokka flogaveikilyf sér en geðlyfin með róandi lyfjum og svefnlyfjum 

(Giftinformationscentralen, 2017; Gummin o.fl., 2017). Róandi lyf og svefnlyf voru 

algengasti lyfjaflokkurinn í rannsókn á eitrunum sem komu til meðferðar á 

bráðamóttökum á Íslandi árið 2012, eða 26% allra lyfjaeitrana. Hann var einnig stærsti 

flokkurinn í sambærilegri rannsókn frá 2001-2 (Guðjónsdóttir o.fl., 2017; Kristinsson 

o.fl., 2007). Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að samanlagt koma benzódíazepín og 

svefnlyf aðeins fyrir í 11,0% fyrirspurna. Það bendir til þess að róandi lyf og svefnlyf séu 

algengari í alvarlegri eitrunum sem koma til meðferðar á bráðamóttöku heldur en í 

fyrirspurnum til eitrunarmiðstöðvar. Mögulega tengist það áhrifum lyfjanna, en svo dæmi 

sé tekið koma fram þreyta og rugl við væga ofskömmtun zópíklóns, en í hærri skömmtum 

geta einkenni verið slingur (e. ataxia), lágþrýstingur, öndunarbæling og dá. Einkenni 

magnast upp við samhliða notkun annarra lyfja eða efna sem bæla miðtaugakerfið 

(Sérlyfjaskrá Lyfjastofnunar, 2017b). Við ofskömmtun gæti viðkomandi því átt í 

erfiðleikum með að hringja sjálfur í eitrunarmiðstöðina, og aðstandendur réttilega líklegri 

til að leita á bráðamóttöku ef síðarnefndu einkennin eru komin fram.  

Samkvæmt niðurstöðum eru veik verkjalyf og bólgueyðandi lyf annar stærsti 

lyfjaflokkurinn og parasetamól sá þriðji stærsti. Ef þeir væru sameinaðir í einn væri sá 

flokkur orðinn stærstur í rannsókninni með 677 fyrirspurnir (10,0% allra fyrirspurna). Það 

hlutfall var töluvert hærra í rannsókn á eitrunum sem komu til meðferðar á 

bráðamóttökum á Íslandi árið 2012, eða 15,6%. Stærstur hluti þeirra eitrana var af völdum 

parasetamóls en í þessari rannsókn er það aðeins um helmingur fyrirspurnanna 

(Guðjónsdóttir o.fl., 2017). Mögulega gæti verið um vanmat að ræða ef svarendur reka 

augun fyrst í flokkinn „veik verkjalyf/bólgueyðandi lyf“ við skráningu fyrirspurna um 

parasetamól. Þessi mismunur er þó í samræmi við það að ofskammtanir parasetamóls 

krefjast oftar meðhöndlunar heldur en til dæmis íbúprófens, sem hefur hærri eitrunarmörk 

(Sérlyfjaskrá Lyfjastofnunar, 2016; TOXBASE, 2013a). 
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Í ársskýrslum AAPCC eru öll verkjalyf sett í einn flokk en þau voru stærsti flokkur 

eitrunarvalda í Bandaríkjunum árið 2016, tengd 11,19% eitrana (Gummin o.fl., 2017). Í 

þessari rannsókn voru 844 fyrirspurnir af völdum allra verkjalyfja, eða 12,5% fyrirspurna. 

Hér á landi væri því um næststærsta flokkinn að ræða, þar sem hreinsiefni til heimilisnota 

tengdust fleiri fyrirspurnum, eða 14,9% heildarfyrirspurna. Sá flokkur var hins vegar 

valdur að næst flestum fyrirspurnum til bandarískra eitrunarmiðstöðva árið 2016. Þó er 

um ónákvæman samanburð að ræða þar sem gagnaöflun bandarísku 

eitrunarmiðstöðvanna er um margt ólík gagnaöflun þeirrar íslensku.  

21,1% allra lyfjafyrirspurna flokkuðust sem „annað.“ Líklega inniheldur sá 

flokkur að miklu leyti algeng lyf sem passa ekki inn í hina flokkana. Sem dæmi er enginn 

flokkur fyrir lyf í ATC flokki A, meltingarfæra- og efnaskiptalyf. Algeng lyf í þeim flokki 

eru til að mynda lyf við sýrutengdum sjúkdómum og hægðalyf. Eins er enginn flokkur 

fyrir sýklalyf, en þar sem notkun þeirra er útbreidd í þjóðfélaginu er líklegt að einhverjar 

fyrirspurnir berist vegna þeirra.  

Ekki var hægt að tengja inntöku lyfjaflokka við aldur eða kyn. Í 19,0% 

lyfjafyrirspurna og þar með 9,1% af heildarfyrirspurnum, var skráður fleiri en einn 

lyfjaflokkur. Algengast var að um tvo eða þrjá lyfjaflokka væri að ræða, en ein skráning 

gat innihaldið allt að sjö flokka. Það hafði þá þýðingu að ef lyfjaflokkar hefðu verið 

tengdir aldri eða kyni, þá hefðu 614 einstaklingar sem tóku inn lyf verið að minnsta kosti 

tvítaldir, allt upp í að vera taldir sjö sinnum. Niðurstöðurnar hefðu því verið gríðarlega 

bjagaðar.  

 

5.2 Yfirferð skráninga og ráðlegginga 
Tíðni skráninga hefur líklega haldið áfram að aukast í ársbyrjun 2018. 1398 fyrirspurnir 

voru skráðar á almanaksárinu 2017 en 1438 skráningar yfirfarnar í rannsókninni, sem tók 

fyrir skráningareyðublöð frá 1. mars 2017 – 28. febrúar 2018 (Eitrunarmiðstöð, 2018). 

Aukningin á þessum tveimur mánuðum nemur 2,9%. Skráningin var þó mögulega 

ofmetin þar sem skráningareyðublöð frá 1. janúar 2017 voru í sama kassa og 

rannsóknargögnin. 5,4% yfirfarinna skráningareyðublaða voru ekki dagsett og því er 

möguleiki á að einhver þeirra séu frá því fyrir 1. mars 2017. Blöðin voru þó nokkurn 

veginn í röð eftir mánuðum, og því ólíklegt að þetta hafi haft mikil áhrif.  
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Breytunni „eftirfylgni“ var bætt á skráningareyðublaðið á rannsóknartímabilinu. 

Breytan var þó undanskilin gagnavinnslu þar sem hún var aðeins skráð níu sinnum yfir 

allt tímabilið, eða á 0,6% yfirfarinna skráningareyðublaða. Eftirfylgni gæti þó verið 

algengari þrátt fyrir að skráningin endurspegli það ekki. Einnig er óvíst hversu mörg blöð 

með reitnum hafa farið í umferð. Breytunum „einkenni“ og „þyngd“ var einnig bætt við 

á skráningareyðublaðið fyrr á tímabilinu. Ekki er hægt að fullyrða að svarandi hafi ekki 

spurt viðkomandi um þessa hluti áður en nýju blöðin tóku gildi, af því að það var ekki 

reitur til að skrá upplýsingarnar. Aftur á móti voru þessar upplýsingar reglulega skráðar 

aukalega, þá helst ef ákveðin einkenni voru til staðar eða ef svarandi þurfti að vita þyngd 

til að bera skammt saman við eitrunarmörk.  

Tíðni skráninga er mjög lík milli starfsstéttanna tveggja, lækna og lyfjafræðinga. 

Það má velta fyrir sér hvort það sé eðlilegt að hlutfallið sé svo jafnt, þar sem læknarnir 

sinna símsvöruninni síðdegis, á annasamasta tíma sólarhringsins. Þeir sinna henni hins 

vegar líka á þeim tíma sólarhringsins sem fæstar fyrirspurnir berast, undir morgun. Munur 

á framlagi lækna til heildarskráningar og hlutfalli ársins þar sem sími eitrunarmiðstöðvar 

er á þeirra ábyrgð er töluvert meiri en hjá lyfjafræðingunum, eða 5,9% á móti 1,0%. 

Miðað við hversu jafnar aðrar breytur eru milli stéttanna er hægt að álykta að líklega beri 

læknar ábyrgð á fleiri skráningum þar sem óvíst var hvor stéttin skráði.  

Aðeins 4% fyrirspurna á tímabilinu flokkuðust sem almennar fyrirspurnir. Í 

Svíþjóð árið 2016 voru þær hins vegar 7,9% allra fyrirspurna og 18,1% í Bandaríkjunum 

sama ár (Giftinformationscentralen, 2017; Gummin o.fl., 2017). Eitrunarmiðstöðvar í 

þessum löndum eru gamlar og rótgrónar stofnanir, og því mögulegt að almenningur þekki 

betur til þeirra og nýti sér þjónustu þeirra frekar. Þetta bendir þó einnig til þess að 

vanskráning sé á almennum fyrirspurnum hér á landi. Við skoðun á skráningu tegunda 

fyrirspurna milli starfsstétta má sjá að munurinn liggur nær eingöngu í almennum 

fyrirspurnum. Þrátt fyrir að sinna símsvöruninni aðeins tæplega fjórðung úr árinu skráðu 

lyfjafræðingar 59,6% almennra fyrirspurna. Það er líklegt að almennar fyrirspurnir séu 

fleiri á dagvinnutíma, þegar lyfjafræðingar svara fyrirspurnum. Mögulega eru 

lyfjafræðingar einnig líklegri til að skrá almennar fyrirspurnir þar sem þeir sinna ekki 

öðrum klínískum störfum meðfram símsvöruninni.  

Þegar skráning hverrar breytu fyrir sig er borin saman við gögn úr Access 

gagnagrunni frá árunum 2010 – 2017 bendir það á heildina litið ekki til þess að skráning 
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hverrar breytu fyrir sig fari vaxandi, þrátt fyrir að fjöldi skráðra fyrirspurna hafi aukist. 

Til dæmis voru skráðar dagsetningar fyrir 99,2% fyrirspurna í gagnagrunninum en aðeins 

94,6% á yfirförnum skráningareyðublöðum. Hins vegar var kyn oftar skráð á 

skráningareyðublöðin en í gagnagrunninn. Samanburðurinn er því á báða vegu, þrátt fyrir 

að skráningarhlutfall fleiri breyta sé lægra á yfirförnum skráningareyðublöðum en í 

gagnagrunninum. Litlu munar á skráningu aldurs í gagnagrunni og við yfirferð 

skráningareyðublaða. Mögulega gæti skráning aldurs þó verið vanmetin í þessari 

rannsókn eftir að farið var að skrá kennitölur. Við yfirferðina var reynt eftir fremsta megni 

að leggja skráningu kennitölu og aldurs að jöfnu. Þó gætu einhverjar kennitölur hafa farið 

fram hjá rannsakanda þar sem þær voru svertar vegna persónuverndar. Því miður fór 

forgörðum að skoða breytuna „tímasetning útsetningar“ í þessum rannsóknarhluta en 

rannsakanda yfirsást að setja hana í gagnasöfnunartækið í upphafi rannsóknar.  

Það kemur á óvart að læknar á bráðamóttöku skrái meirihluta breytanna marktækt 

oftar en lyfjafræðingar, vegna þess að fjöldi skráðra fyrirspurna jókst um 40% 

(Eitrunarmiðstöð, 2018) við aðkomu þeirra síðarnefndu að eitrunarmiðstöðinni. Einnig í 

ljósi þess að lyfjafræðingar ættu að hafa meiri tíma til skráninga þar sem símsvörun þeirra 

fer ekki fram meðfram öðrum klínískum störfum. Algengast er að báðar stéttir skrái 9-11 

breytur við hverri efna- og lyfjafyrirspurn. Þó eru skráningar læknanna 1,8% fleiri í þeim 

flokki, auk þess sem þeir skrá 12-14 breytur í 4,8% fleiri sinna skráninga. Niðurstöðurnar 

gefa því vísbendingu um að læknar skrái lægra hlutfall þeirra fyrirspurna sem þeim berast, 

en að fyrirspurnirnar sem þeir skrá séu líklegri til að krefjast meiri upplýsinga um atvikið 

til að hægt sé að draga ályktun og gefa ráðleggingu. Þær gætu einnig bent til þess að 

jafnvel þó lyfjafræðingar sinni símsvöruninni ekki meðfram öðrum klínískum störfum þá 

verði þeir fyrir annars konar truflunum og skrái ekki fleiri breytur af öðrum orsökum.  

Við mat skráningar er mikilvægt að leiða hugann að markmiðunum með 

skráningunni. Líklega væri ekki ákjósanlegt fyrir starfsemi og þjónustu 

eitrunarmiðstöðvarinnar að vera með fulla skráningu í öllum flokkum. Ekki á alltaf við 

að spyrja viðkomandi um þyngd eða aldur, til dæmis ef fyrirspurnin snýr að skvettu efnis 

í auga. Svarandi þarf því að meta í hvert og eitt skipti hvaða upplýsingar hafa þýðingu 

fyrir úrlausn fyrirspurnarinnar. Aftur á móti er æskilegt að eitrunarmiðstöðin marki sér 

skýra stefnu hvaða bakgrunnsupplýsingum eigi að safna úr öllum fyrirspurnum til að hægt 

sé að fylgjast með starfseminni og mögulega nýta gögnin til rannsókna.  
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Við túlkun niðurstaða um mat á ráðleggingum verður að hafa í huga að aðferðin 

hefur ýmsa vankanta og er í raun aðeins nálgun. Í fyrsta lagi varð rannsakandi að leitast 

við að meta ráðlegginguna miðað við þær upplýsingar sem voru skráðar. Ekki er hægt að 

útiloka að svarandi fyrirspurnar hafi aflað sér meiri upplýsinga en skráning þeirra farið 

forgörðum. Í um fjórðungi tilfella voru ekki nægar upplýsingar fyrir hendi til að 

rannsakandi gæti tekið afstöðu til ráðleggingarinnar. Stundum var það vegna skráningar 

fárra breyta, í öðrum tilfellum vegna þess að gleymst hafði að haka í hvaða ráðlegging 

var veitt. Í enn öðrum tilfellum hafði spyrjandi orðið útsettur fyrir óþekktu efni eða lyfi 

og því ekki hægt að bera ráðlegginguna saman við neinar leiðbeiningar. Því er flokkurinn 

„ekki nægar upplýsingar til að álykta“ ekki alltaf til marks um að skráningu hafi verið 

ábótavant. Í öðru lagi gefur aðferðin ekki svigrúm fyrir mat fagfólks. Ráðleggingar úr 

gagnagrunnum eru einungis leiðbeiningar sem þarf að meta í tengslum við aðrar 

upplýsingar. Reyndur svarandi er líklegri til að ráðleggja gegn leiðbeiningum byggt á 

reynslu sinni eða rökstuddri ástæðu, sem er ekki endilega skráð. Flokkurinn „í samræmi 

við ráðgjöf sérfræðings“ innihélt aðeins 17 skráningar. Vel má þó vera að fleiri hafi leitað 

sér aðstoðar hjá sérfræðingi án þess að geta þess á skráningareyðublaðinu. Þessar 17 

ráðleggingar voru ekki bornar saman við leiðbeiningar, þar sem í flestum tilvikum var um 

að ræða flóknar fyrirspurnir og grundvöllur ákvörðunarinnar reynsla og þekking 

sérfræðingsins. Ráðlegging var aðeins flokkuð sem „ekki í samræmi við leiðbeiningar“ 

ef um afgerandi mun milli ráðleggingar og leiðbeininga var að ræða. Eitranir eru 

síbreytilegar eftir því hvaða efni eru í umferð í þjóðfélaginu og því þarf sífellt að uppfæra 

gagnagrunna eins og TOXBASE. Sem dæmi kom fyrst færsla í gagnagrunninn í júní 2017 

um ilmkúlurnar frá Lenor sem urðu mjög vinsælar og þó nokkuð algengar í fyrirspurnum 

til eitrunarmiðstöðvarinnar. Ef engin einkenni koma fram er um litla hættu að ræða og 

læknishjálp óþörf (TOXBASE, 2017c). Hins vegar var að minnsta kosti einni fyrirspurn 

fyrir júní 2017 svarað á þann veg að viðkomandi foreldri skyldi koma með barn sitt á 

sjúkrahús. Við yfirferðina var þessi ráðlegging metin sem „ekki í samræmi við 

leiðbeiningar.“ Svarandinn hafði á þeim tíma ekki aðgang að sömu upplýsingum og 

rannsakandi nokkrum mánuðum síðar, og því ekki sanngjarnt að segja að ráðleggingin 

hafi verið röng, en samt sem áður flokkuð sem „ekki í samræmi við leiðbeiningar“ til að 

mæta viðmiðum rannsóknarinnar.  
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Í ársskýrslu eitrunarmiðstöðvar Landspítala fyrir árið 2010 ályktaði þáverandi 

verkefnastjóri hennar að líklega væri of mikið um að spyrjendum eitrunarmiðstöðvar væri 

ráðlagt að fara á sjúkrahús að óþörfu (Eitrunarmiðstöð, 2011). Á rannsóknartímabilinu 

voru aðeins 2,0% veittra ráðlegginga á þá leið. Það er ansi huglægt hversu hátt hlutfall sé 

of mikið, en niðurstöður rannsóknarinnar sýna þó að meirihluti ráðlegginga starfsmanna 

eitrunarmiðstöðvarinnar samræmast gildandi leiðbeiningum. Það skerðir þó getu 

rannsakanda til ályktana enn frekar að hafa skort upplýsingar til að meta um fjórðung 

ráðlegginga. 3,5% fyrirspurna voru á þá leið að leiðbeiningar sögðu þörf á læknishjálp en 

svarandi mat það óþarft. Auðvitað er ekki æskilegt ef einstaklingar fá ekki læknishjálp ef 

þeir þurfa hennar með, en leiðbeiningar gagnagrunna geta verið mjög íhaldssamar og 

faglegt mat svarenda verið á þá leið að læknishjálp sé í raun óþörf. Margar ástæður gætu 

legið að baki slíku mati, til dæmis einkennaleysi þegar reynsla viðkomandi sýnir að 

einkenni ættu að vera komin fram ef hlotist hefði skaði af. Fyrirspurnin gæti líka komið 

frá stofnun, til dæmis öldrunarheimili eða sambýli, þar sem heilbrigðisstarfsfólk starfar 

og getur fylgst með viðkomandi.  

Fleiri ráðleggingar frá læknum voru í flokkunum „í samræmi við leiðbeiningar“ 

og „ekki í samræmi við leiðbeiningar.“ Munurinn var tölfræðilega marktækur í báðum 

tilfellum. Auk þess voru marktækt fleiri skráningar lyfjafræðinga á þá leið að ekki var 

hægt að álykta um þær vegna skorts á upplýsingum. Líklega skýrir það að minnsta kosti 

að hluta til af hverju læknar áttu fleiri ráðleggingar í hvorum hópi fyrir sig. Niðurstöðurnar 

benda til þess að hærra hlutfall fyrirspurna sem læknar svara (6,8%) séu ekki í samræmi 

við leiðbeiningar en fyrirspurnir sem lyfjafræðingar svara (1,0%). Þar sem aðeins þrjár 

fyrirspurnir til lyfjafræðinga flokkuðust ekki í samræmi við leiðbeiningar er þó 

vandasamt að álykta um mun milli starfsstéttanna. Erfitt er að leggja mikla vigt á 

niðurstöður þessa rannsóknarhluta vegna takmarkanna á bæði gögnum og aðferðarfræði. 

Einungis er því um vísbendingar að ræða.  

 

5.3 Spurningalisti til lækna og lyfjafræðinga  
Við úrvinnslu spurningalistans taldi rannsakandi grundvallaratriði að geta skoðað 

skiptingu svara eftir hópunum þremur: deildarlæknum, kandídötum og lyfjafræðingum. 

Fimm starfsmenn höfðu gengið vaktir á bráðamóttöku á rannsóknartímabilinu en hætt 

störfum á Landspítala fyrir dreifingu spurningalistans þann 25. janúar 2018. Netfangi 
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þeirra á vegum spítalans hafði því verið lokað og þátttökuboðið komst ekki til skila. Ekki 

fengust upplýsingar frá siðanefnd stjórnsýslurannsókna hvort þessir einstaklingar hefðu 

verið í hópi deildarlækna eða kandídata, og var því ákveðið að miða alla útreikninga við 

hið upphaflega 75 manna úrtak. 

Þjálfunarhluti spurningalistans hófst á spurningu um hvort viðkomandi hafi fengið 

einhverja þjálfun áður en hann hóf símsvörun í eitrunarmiðstöð, en aðeins 28,6% svöruðu 

henni játandi. Vegna gagnvirks fyrirkomulags spurningalistans voru aðeins þeir sem 

svöruðu játandi sem sáu næstu spurningu, um hvaða þjálfun hafi verið að ræða. Allir 

svarendur höfðu fengið eitrunarkennslu á 6. ári læknanáms. Lyfjafræðingarnir fimm sátu 

þá kennslu, og þar sem aðrir svarendur spurningalistans hafa lokið læknanámi má ætla að 

fleiri hefðu hakað í þann valmöguleika hefðu þeir séð hann. Niðurstaðan bendir til þess 

að þrátt fyrir kennslu um eitranir í náminu upplifi stór hluti svarenda það ekki næga 

þjálfun til að taka við síma eitrunarmiðstöðvarinnar við upphaf starfa á bráðamóttöku. 

Munur á þjálfunarstigi starfsstéttanna skýrist líklega að miklu leyti af ytri aðstæðum. 

Lyfjafræðingarnir fimm hófu allir símsvörun á sama tíma og hópurinn hafði svigrúm til 

að safnast saman og fá þjálfun. Vegna fyrirkomulags á kandídatsári lækna vinna þeir 

aðeins á bráðamóttöku í 1-2 mánuði í senn, og enginn formlegur þjálfunartími gefst áður 

en þeir hefja störf.  

Þegar svör við fullyrðingum um viðhorf eru borin saman við hvort viðkomandi 

hlaut þjálfun eða ekki benda þau til þess að þeim sem fá ekki þjálfun gangi verr að sinna 

símsvöruninni. Hærra hlutfall þeirra sem fengu ekki þjálfun finnst vinnuálag sitt aukast 

mikið við símsvörunina, telja sig ekki hafa nægan tíma til að skoða hverja fyrirspurn, 

finnst þeir ekki fá nægan stuðning við svörunina og gengur ekki nógu vel að afla sér 

upplýsinga. Aðeins síðastnefnda atriðið sýndi þó tölfræðilega marktækan mun eftir 

þjálfun.  

Næsta spurning um þjálfun sneri að því hvort einhver hefði veitt viðkomandi 

tilsögn áður en hann tók við síma eitrunarmiðstöðvarinnar. 11 svarendur höfðu ekki 

fengið tilsögn frá neinum. Þar sem 25 svarendur fengu ekki þjálfun voru líklega 14 þeirra 

sem fengu tilsögn frá einhverjum við upphaf starfs síns í eitrunarmiðstöðinni, en ekki 

nægilega mikla tilsögn til að þeir gætu litið á hana sem þjálfun.  

Sjö svarendum var ekki sýnt skráningareyðublaðið áður en þeir hófu svörun. Þar 

af voru sex kandídatar, sem allir tilheyrðu hópnum sem fékk enga tilsögn. Einn þeirra 
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hafði aldrei heyrt á skráningareyðublaðið minnst, og því væntanlega ekki skráð neinar 

fyrirspurnir sem hann hafði móttekið.  

Varðandi heimildanotkun virðast flestir svarendur nýta sér helstu úrræði, svosem 

TOXBASE, Sérlyfjaskrá og öryggisblöð. Hins vegar er tækifæri til þjálfunar að kenna 

fleirum á Micromedex (Poisindex). Tvær spurningar sneru að því hvað viðkomandi 

svarandi myndi gera ef hann gæti sjálfur ekki gefið fullnægjandi ráðgjöf við fyrirspurn. 

Engin áhersla var lögð á niðurstöður þeirra við úrvinnslu vegna vankanta á þeim sem 

uppgötvuðust eftir að spurningalistinn var sendur út. Í fyrsta lagi eru þær í mótsögn við 

hvor aðra. Samtals svöruðu meira en 100% svarenda að þeir myndu „alltaf“ leita ráðgjafar 

hjá sérfræðingi bráðamóttöku og „alltaf“ beina viðkomandi til læknis eða á bráðamóttöku. 

Einn svarandi notaði athugasemdadálk til að benda á að hann ráðfæri sig alltaf við 

sérfræðing ef þarf, en í rauninni myndi hann alltaf frekar beina spyrjanda til læknis heldur 

en ekki ef ómögulegt væri að fá aðstoð. Í öðru lagi barst ábending að frá sjónarhorni 

lyfjafræðings mætti skilja spurningarnar á þann hátt að hann myndi senda spyrjanda til 

læknis til að sleppa við að vinna úr krefjandi fyrirspurn, en það var alls ekki ætlunin. Af 

þessum orsökum þykir rannsakanda ekki æskilegt að álykta neitt út frá niðurstöðum 

þessara spurninga.  

Aðeins fimm svarendur skrá ekki allar fyrirspurnir sem þeir móttaka. Tveir þeirra 

segjast sleppa fyrirspurnum sem ekki flokkast sem eitranir. Í athugasemdadálki frá einum 

svaranda kom fram að stór hluti fyrirspurnanna tengist ekki eitrunum og viðkomandi 

upplifi tíma sínum illa varið þar sem mörg brýn verkefni bíða á meðan. Eins hafi margar 

fyrirspurnir snúist um frekar skaðlausar útsetningar að mati viðkomandi læknis og að 

fræða mætti almenning um hvernig fyrirspurnir eru viðeigandi til eitrunarmiðstöðvar. 

Vegna mismunandi þekkingar gæti það sem er augljóslega skaðlaust fyrir faglærðum 

verið mjög gild ástæða fyrirspurnar fyrir almenning. Færa má rök fyrir því að 

almenningur þurfi að hafa vettvang til að spyrja þessara spurninga. Hins vegar má velta 

fyrir sér hvort það sé heppilegt að sá vettvangur sé í höndum fagfólks sem er önnum kafið 

við umönnun bráðveikra sjúklinga.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar kalla svarendur eitrunarmiðstöðvar eftir 

nýju skráningarfyrirkomulagi. 60% þeirra sem svöruðu spurningalistanum telja að rafrænt 

skráningarfyrirkomulag myndi bæta skráningu, þar af er yfir helmingur allra hópanna 

þriggja. Mögulega gæti rafræn skráning bæði fjölgað skráningum og bætt þær. Svarandi 
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kæmi skráningunni sjálfur til skila í gagnagrunn eitrunarmiðstöðvar án túlkun milliliðar. 

Hægt væri að fjölga lokuðum breytum, til dæmis með flettilistum og reitum til að haka í, 

bæði til að flýta fyrir svarendum og bæta gæði gagna. Einnig væri hægt að vera með 

annars konar eyðublað fyrir almennar fyrirspurnir, sem ætti þá betur við en eyðublað 

ætlað tilfellum þar sem útsetning fyrir efni eða lyfi hefur átt sér stað.  

Fyrstu tvær fullyrðingarnar varðandi viðhorf til eitrunarmiðstöðvarinnar sneru að 

því hvort svarendum fyndist áhugavert og lærdómsríkt að sinna starfinu, og hvort það 

hefði aukið áhuga þeirra á klínískri eiturefnafræði. Allir lyfjafræðingarnir voru mjög 

sammála eða sammála. Hins vegar var mun minna hlutfall lækna sem samsamaði sig 

þessum fullyrðingum, sérstaklega þeirri síðarnefndu, og var munurinn milli hópa 

tölfræðilega marktækur. Mögulega gæti það tengst svörum hópanna við þriðju 

fullyrðingunni, en tölfræðilega marktækur munur reyndist einnig á milli hópa hvort 

vinnuálag myndi aukast mikið við að sinna símsvörun eitrunarmiðstöðvar. Töluvert hærra 

hlutfall kandídata og deildarlækna en lyfjafræðinga voru mjög sammála eða sammála því. 

Mögulega er aukið vinnuálag við símsvörun eitrunarmiðstöðvarinnar því tengt minni 

áhuga á starfinu. Næst var spurt um afstöðu til fullyrðingarinnar um hvort svarandi geti 

gefið sér þann tíma sem hann þarf til að svara fyrirspurnum. Þrátt fyrir að munurinn sé 

ekki tölfræðilega marktækur er áberandi hæst hlutfall deildarlækna sem finnst þeir ekki 

geta gefið sér nægan tíma. Mögulega tengist það aukinni ábyrgð þeirra á öðru starfi á 

bráðamóttökunni miðað við kandídata.  

Yfir 50% svarenda í öllum hópum eru mjög sammála eða sammála að þeir fái 

nægan stuðning, þar af allir lyfjafræðingarnir. Afstaða bæði deildarlækna og kandídata er 

mjög dreifð og ekki er tölfræðilega marktækur munur á milli hópa. Aftur á móti gengur 

lyfjafræðingum marktækt betur en hinum hópunum að afla sér þeirra upplýsinga sem þarf 

til að svara fyrirspurnum. Mögulegar ástæður fyrir því gætu verið að allir fengu þeir 

þjálfun áður en þeir hófu svörun. Einnig gæti reynslan sem klínískir lyfjafræðingar komið 

að góðum notum, en í starfinu felst oft mikil upplýsingaleit. Jafnframt var hæst hlutfall 

lyfjafræðinga af hópunum þremur sem taldi sig geta gefið sér nægan tíma við svörun 

fyrirspurna, en upplýsingaleit getur verið tímafrek, til dæmis ef um flókna fyrirspurn eða 

sjaldgæft efni er að ræða.  

Færri svarendur höfðu 0-6 mánaða starfsaldur í byrjun árs 2018 en árið 2011. 

Mögulega hefur áhrif að 14,3% svarenda í þessu tilviki eru lyfjafræðingar sem hafa náð 
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12 mánaða starfsaldri, en aðeins deildarlæknar og kandídatar tóku þátt í könnuninni árið 

2011. Þá voru aðeins 13% svarenda sem vildu fá rafrænt skráningarfyrirkomulag, 

samanborið við 60% svarenda nú. Á þeim sjö árum sem hafa liðið hefur öll vinna þróast 

enn meira yfir á rafrænt form, og allir starfshóparnir þrír ættu að hafa gott aðgengi að 

tölvum. Árið 2011 voru aðeins 47% svarenda sem skráðu allar fyrirspurnir sem þeir 

svöruðu, en í þessari rannsókn var það hlutfall 85,7%. Er það í samræmi við að tíðni 

skráninga jókst mikið á árinu 2017 (Eitrunarmiðstöð, 2011, 2018). Niðurstöðurnar benda 

því að einhverju leyti til jákvæðrar þróunar í rekstri eitrunarmiðstöðvarinnar síðustu ár.  

Meirihluti svarenda er mjög sammála eða sammála því að forvarnartækifæri séu 

til staðar hvað varðar eitranir á Íslandi. Sú afstaða virðist vera til staðar þvert á hópana, 

enda er munurinn milli þeirra ekki tölfræðilega marktækur. Við yfirferð fyrirspurnanna 

vakti athygli rannsakanda að ákveðin efni og atburðarásir komu endurtekið fyrir. Töluvert 

margar fyrirspurnir sneru að lyfjagjöf barna. Helst var um að ræða lyfjaform sem eru 

skömmtuð miðað við þyngd, það er mixtúrur og stíla. Það má í ljósi þess velta fyrir sér 

hvort leiðbeiningar á lyfjum séu nógu aðgengilegar fyrir foreldra, og hvort fræðsla 

starfsfólks apóteka sem afgreiðir lyfin sé fullnægjandi. Þó var ekki eingöngu um 

lausasölulyf að ræða, einnig mixtúrur eins og VallerganÒ (alimemazine) þar sem 

einstaklingsmiðaðar leiðbeiningar fylgja á límmiða á flösku. Einnig fyrirspurnir varðandi 

vítamín og bætiefni í tuggutöflum. Yfirleitt eru þessar vörur bragðbættar fyrir börn og því 

mikilvægt að þær séu geymdar þar sem þau ná ekki til. Loks ber að minnast á mistök við 

skömmtun lyfja til eldri barna, til dæmis CircadinÒ (melatónín) og ConcertaÒ 

(metýlfenidat), sem áttu sér stað með ýmsum hætti. Til dæmis höfðu báðir foreldrar óvart 

skammtað barni lyf sama morguninn. Slík tilfelli væri hægt að koma í veg fyrir með því 

að raða töflum í lyfjabox merkt vikudögum.  

Töluvert var um fyrirspurnir vegna uppþvottalagar og þvottaefna í bæði 

uppþvottavélar og þvottavélar, auk ilmkúla (Lenor UnstoppablesÒ). Í flestum tilfellum 

hafði barn tekið sopa af útþynntum uppþvottalegi eða sett fingurna í þvottaefnishólf 

uppþvottavélar og sleikt þá. Fjöldi þessara fyrirspurna undirstrikar mikilvægi þess að 

geyma þessi efni þar sem börn ná ekki til. Pakkningarnar eru oft litríkar og spennandi í 

augum barna, og ilmkúlurnar sjálfar minna helst á sælgæti. Einnig er góð venja að geyma 

þvottaefnishólf lokuð milli áfyllinga. Þó nokkuð var um fyrirspurnir þar sem börn höfðu 

komist í notuð nikótíntyggjó, munntóbak og rafrettuvökva. Útsetning fyrir þessum vörum 
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er mishættuleg, eftir því hversu mikið nikótín er eftir til dæmis í notuðu nikótíntyggjói 

(Guðjónsdóttir, 1999), en ef til vill þarf að efla meðvitund almennings um að allt sem 

inniheldur nikótín geti verið börnum mjög skaðlegt.  

  

5.4 Styrkleikar og veikleikar rannsóknar  
Eitranir sem hafa komið til meðferðar á sjúkrahúsum, ýmist eingöngu lyfjaeitranir eða 

allar eitranir, hafa verið rannsakaðar reglulega á Íslandi í gegnum árin, en engin rannsókn 

hefur einblínt á gögn eitrunarmiðstöðvarinnar eftir því sem best er vitað. Alvarlegustu 

eitranirnar af landinu öllu koma til meðferðar á Landspítala, en aðeins ein rannsóknanna 

náði til eitrana sem voru meðhöndlaðar á öðrum heilbrigðisstofnunum á Íslandi. Þjónusta 

eitrunarmiðstöðvarinnar er hins vegar aðgengileg öllum Íslendingum. Rannsóknirnar hafa 

ýmist verið aftur- eða framskyggnar, en þessi rannsókn er afturskyggn (Guðjónsdóttir 

o.fl., 2017; Harðarson o.fl., 1986; Kristinsson o.fl., 2007; Oddsson, 1978; Oddsson o.fl., 

1989; Sigurbergsson o.fl., 1991).  

Hluti rannsóknarinnar sem snýr að mati á umfangi og eðli fyrirspurna til 

eitrunarmiðstöðvar byggist á á sjöunda þúsund fyrirspurnum sem bárust á 8 ára tímabili. 

Því ættu gögnin að vera frekar lýsandi fyrir stöðu skráninga á síðustu árum. Hins vegar 

er vitað að mikil vanskráning var á lengstum hluta þessa tímabils, og því hægt að velta 

fyrir sér hvort niðurstöðurnar lýsi stöðu allra fyrirspurna. Líklega er hér um bjagandi þátt 

í rannsókninni að ræða, þar sem þær fyrirspurnir sem eru ekki skráðar gætu verið ólíkar 

þeim sem eru skráðar. Auk vanskráningar hefur samræmi í skráningum gagnagrunnsins 

verið ábótavant, en í upphafi rannsóknar varð rannsakandi að yfirfara ýmsar breytur 

gagnasafnsins og samræma eftir bestu getu, eða taka út skráningar sem voru ónothæfar 

til greiningar. Við notkun gagna eitrunarmiðstöðva í rannsóknir vantar alltaf þau tilvik 

þar sem einstaklingar leita beint til læknis án aðkomu eitrunarmiðstöðvarinnar. Því er ekki 

hægt að taka því sem svo að niðurstöður rannsóknarinnar endurspegli tíðni allra eitrana.  

 Yfirferð skráningareyðublaða gefur ákveðnar vísbendingar um stöðu skráninga og 

þær upplýsingar sem svarendur afla sér í samskiptum við spyrjendur. Hins vegar er ekki 

víst að allar upplýsingar úr samskiptunum rati á skráningareyðublaðið og því ekki hægt 

að útiloka að fleiri þættir hafi komið til við ákvörðun ráðleggingar. Auk þess er mat 

ráðleggingar af skráningareyðublaði, án klínískrar reynslu og samskipta við viðkomandi 
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spyrjenda, að mörgu leyti takmarkað og í rauninni aðeins jafn leiðbeinandi og 

gagnagrunnurinn sem miðað var við. 

Svörun þátttakanda við spurningalistanum var góð miðað við fyrirkomulag. Vegna 

þess að rannsóknin var framkvæmd í sjúkrahúsapóteki Landspítalans í Fossvogi þekktu 

lyfjafræðingarnir til hennar þegar þátttökuboðið barst. Gæti það hafa haft áhrif á jákvæðni 

þeirra til þátttöku, en allir fimm lyfjafræðingarnir skiluðu inn svari. Svarhlutfall lækna 

var lægra. Um stærri hóp er að ræða, sem er að hluta til hættur störfum á bráðamóttöku. 

Miðað við niðurstöður rannsóknarinnar hefur að minnsta kosti hluti hópsins sterkar 

skoðanir á hlutverki sínu í eitrunarmiðstöðinni, sem gæti hafa ýtt undir svörun þeirra 

lækna sem enn starfa á bráðamóttöku. Við túlkun svara við spurningalistum þarf alltaf að 

hafa í huga einstaklingsmun á huglægu mati á eigin hæfni og verklagi.  
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6 ÁLYKTANIR 

Algengustu atvikin sem valda fyrirspurnum til eitrunarmiðstöðvarinnar eru óhöpp, vegna 

barna, eiga sér stað síðdegis og innan heimilisins. Annasömustu dagar 

eitrunarmiðstöðvarinnar eru sunnudagar og mánudagar, en fyrir stærsta aldursflokk barna 

í rannsókninni, 1-3 ára, eru það hins vegar laugardagar og sunnudagar. Efnafyrirspurnir 

eru algengari hjá börnum 6 ára og yngri. Niðurstöðurnar gefa því til kynna að forvörnum 

vegna eitrana barna þurfi helst að beina inn á heimilin, með áherslu á geymslu og 

umgengni við efni sem geta verið skaðleg börnum.  

Eitranir sem koma til meðhöndlunar á heilbrigðisstofnun án aðkomu 

eitrunarmiðstöðvar virðast að mörgu leyti ólíkar þeim fyrirspurnum sem henni berast. 

Flestir sem leita á bráðamóttökur vegna eitrana eru á aldrinum 20-29 ára. Lyfjaeitranir 

eru töluvert algengari og sjálfskaði og misnotkun ráðandi ástæður eitrana (Guðjónsdóttir 

o.fl., 2017). Því er lítið hægt að álykta um annað úrræðið út frá hinu, en rannsóknin skilar 

heildstæðari þekkingu á útsetningum og eitrunum á Íslandi. 

Niðurstöður sýna að rúmlega 70% svarenda á bráðamóttöku finnst vinnuálag sitt 

aukast mikið við símsvörun eitrunarmiðstöðvar. Þar sem mesti álagstíminn er síðdegis, á 

milli kl. 16:00 – 20:00, væri úrræðum til að bregðast við því best varið á þeim tíma 

sólarhringsins. Þjálfun nýrra svarenda er ábótavant og nauðsynlegt að bæta úr því til að 

efla eitrunarmiðstöðina. Niðurstöðurnar gefa vísbendingu um að þeir sem hljóta ekki 

þjálfun upplifi meira álag, minni stuðning, tímaskort og erfiðleika við að afla sér 

upplýsinga. Niðurstöðurnar sýna einnig að svarendur kalla eftir rafrænu 

skráningarfyrirkomulagi. Auk nútímavæðingar gefur rafræn skráning færi á vandaðri 

gagnasöfnun, þar sem svarandi fyrirspurnar gæti komið upplýsingunum alla leið til skila 

á staðlaðra formi.  

Frá innkomu lyfjafræðinga í eitrunarmiðstöðina þann 1. mars 2017 hefur tíðni 

skráninga aukist umtalsvert. Hins vegar benda niðurstöður til þess að fjöldi skráðra breyta 

við hverri fyrirspurn hafi ekki aukist. Lyfjafræðingar skrá fleiri almennar fyrirspurnir, 

sem gæti sýnt það aukna svigrúm sem þeir hafa við svörunina. Tveir þriðju hlutar 

fyrirspurna til eitrunarmiðstöðvar reyndust í samræmi við leiðbeiningar gagnagrunna.  
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6.1 Tillögur að áframhaldandi rannsóknum 
Þrátt fyrir að rannsóknin byggist á stóru úrtaki er vitað að töluverð vanskráning var við 

lýði til og með árinu 2016. Ef skráning fyrirspurna heldur áfram á sömu braut og hún er 

á nú væri áhugavert að framkvæma sambærilega greiningu eftir nokkur ár til samanburðar 

við þessa rannsókn.  

Einnig væri áhugavert, með tilliti til forvarna gegn eitrunum hjá börnum, að skoða 

alvarlegri atvik sem koma til meðferðar á bráðamóttöku barna í tengslum við gögn 

eitrunarmiðstöðvarinnar. Slysin gera stundum boð á undan sér, og því væri mögulega 

gagnlegt að sjá hvort sömu efni, lyf og aðstæður séu að valda bæði minniháttar atvikum 

sem og alvarlegri slysum.  
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Eitrunarmiðstöð Landspítala 

Upplýsingar til þátttakenda  

Kæri viðtakandi. 
Vinsamlega íhugaðu neðangreindar upplýsingar vandlega áður en þú ákveður hvort þú viljir taka þátt í 
þessari rannsókn.  
Markmið þessarar rannsóknar er að kanna verklag, starfsaðstæður, þjálfun og viðhorf svarenda til 
eitrunarmiðstöðvarinnar. Markmið rannsóknarinnar er einnig að skoða umfang og eðli fyrirspurna sem 
berast eitrunarmiðstöð Landspítalans. Teknar verða saman helstu upplýsingar um eitranir á árunum 2010-
2018. Farið verður yfir fjölda tilfella, um hvers konar eitranir var að ræða, aldursdreifingu og tímasetningar 
svo eitthvað sé nefnt. Einnig verður leitast við að meta breytingar á skráningu síðan nýtt verklag tók gildi 
1. mars sl. Ráðleggingar sem gefnar eru í gegnum síma eitrunarmiðstöðvarinnar verða skoðaðar m.t.t. helstu 
meðferðarleiðbeininga sem eru í notkun.  
 
Óskað verður eftir þátttöku lækna og lyfjafræðinga sem sjá um svörun í síma eitrunarmiðstöðvarinnar. 
Einnig verður farið yfir skráningar eitrunarmiðstöðvarinnar. 
 
Rannsakendur eru:  
Freyja Jónsdóttir, klínískur lyfjafræðingur á Landspítala, ábyrgðarmaður rannsóknar. Netfang: 
freyjaj@landspitali.is  
Guðrún Svanhvít S. Michelsen, meistaranemi í lyfjafræði við Háskóla Íslands. Netfang: gss19@hi.is  

 
Meðrannsakendur eru:  
Dr. Curtis Snook, bráðalæknir og klínískur eiturefnafræðingur á Landspítala. Netfang: 
slcurtis@landspitali.is  
Helena Líndal, lyfjafræðingur og verkefnastjóri eitrunarmiðstöðvarinnar. Netfang: hlindal@landspitali.is 
Guðborg Auður Guðjónsdóttir, lyfjafræðingur og sérfræðingur í klínískri eiturefnafræði. Netfang: 
gudborgg@gmail.com  

 
Þátttaka í rannsókninni felur í sér að svara meðfylgjandi könnun. Áætlað er að taki 5-10 mínútur að svara 
könnuninni. Skil á könnun telst sem upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni. Könnunin er að 
sjálfsögðu nafnlaus og svör verða ekki rakin til einstakra þátttakanda.  

 
Rannsakendur telja hverfandi líkur á að tekin sé áhætta með þátttöku í rannsókninni.  
Þátttakendur eru ekki sérstaklega tryggðir í þessari rannsókn.  
Ekki verður um neinar greiðslur né umbun að ræða fyrir þátttöku í rannsókninni.  

 
Rannsóknin er unnin með samþykki Stjórnsýslusiðanefndar Landspítala, starfsmannastjóra, 
framkvæmdastjóra flæðisviðs, yfirlæknis bráðamóttöku og yfirlyfjafræðings sjúkrahúsapóteksins. 



  

 R 

Velkomið er að hafa samband við rannsakendur ef spurningar vakna varðandi rannsóknina. Ef þú hefur 
spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í þessari vísindarannsókn getur þú snúið þér til Siðanefndar 
stjórnsýslurannsókna, Eiríksgötu 5, 101 Reykjavík, sími 543-1330, tölvupóstur: helthord@landspitali.is. 

 
Með von um góðar undirtektir og þátttöku.  
Fyrir hönd rannsóknarhópsins,  
 
Freyja Jónsdóttir 

 


