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ÁGRIP 

 
Parasetamóleitranir á Landspítala 

Umfang og eðli eitrana og verklag við meðhöndlun 
 
Markmið: Markmið rannsóknarinnar var að skoða umfang parasetamóleitrana út frá 

árlegu nýgengi frá 2010-2017. Auk þess var eðli parasetamóleitrana kannað, hvort 

kynið er í meiri áhættu og hvaða aldurshópar eru í mestri áhættu. Að lokum var 

verklag við meðhöndlun parasetamóleitrana skoðað og afdrif sjúklinga. 

Aðferðir: Rannsóknarsnið var aftursýn lýsandi rannsókn þar sem upplýsingar voru 

fengnar úr gagnagrunni Landspítalans um allar parasetamólmælingar sem 

framkvæmdar voru óháð aldri á Landspítalanum á tímabilinu 1. janúar 2010 - 31. 

desember 2017. Mælingarnar voru flokkaðar í tvo mismunandi flokka, þá sem voru 

með mælingar lægri en 66 µmól/L og svo 66 µmól/L eða hærri. Sjúklingum var flett 

upp í sjúkraskrám og safnað var frekari upplýsinga um þá sem uppfylltu viðmið 

parasetamóleitrunar. 

Niðurstöður: Parasetamóleitranir voru alls 542 yfir 8 ára tímabil, frá 2010-2017. 

Árlegt nýgengi eitrana fór lækkandi úr 26/100.000 íbúa árið 2010 í 25/100.000 árið 

2017. Mesta hækkun í nýgengi átti sér stað árin 2012 og 2016 en það var talið 

tilviljunarkennt. Konur í aldurshópi 16-25 ára með sjálfsskaða í huga voru í mestri 

hættu á parasetamóleitrunum. Karlar, 65 ára og eldri voru líklegri til þess að vera 

með eitrun vegna óhapps. Eitrunum vegna óhapps fór fjölgandi en þeim fylgja verri 

afdrif. 43% sjúklinga fengu meðhöndlun með NAC en 35% þurftu ekki á meðferð að 

halda. 5,4% sjúklinga fengu lifrarbilun og sex (1,1%) sjúklingar létust þar sem 

parasetamól átti hlut í dánarorsök. 

Ályktanir: Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að parasetamóleitranir  í sjálfsskaðandi 

tilgangi eru algengastar hjá konum í aldurshópi 16-25 ára en líklegt þykir að 

meginástæðan fyrir þessu er auðvelt aðgengi að parasetamóli. Eitranir af völdum 

óhapps voru líklegri til að eiga sér stað í körlum eldri en 65 ára þar sem afdrifin voru 

verri. Flestir sjúklingar voru með góðar útkomur en aukning í lifrarbilunum og 

dauðsföllum er áhyggjuefni. Upplýsingagjöf og fræðsla heilbrigðisstétta er gríðarlega 

mikilvæg til þess að efla forvarnir um notkun parasetamóls. 
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ABSTRACT 
 

Paracetamol poisonings at the National University Hospital of 
Iceland 

Extent, nature and management of poisonings 
 
Objectives: The aim of this study was to examine the extent of paracetamol 

poisonings based on annual incidence from 2010-2017. In addition the nature of 

these poisonings was explored, which gender and age groups are at more risk. 

Finally the treatment of poisonings was studied and patients' outcome. 
Methods: A retrospective descriptive study was conducted. Information about all 

serum paracetamol concentrations measured, covering period from 1. january 2010 - 

31. december 2017, were retrieved from the electronic medical record system at the 

National University Hospital of Iceland. The concentrations were classified in two 

different groups, concentrations lower that 66 µmol/L and concentrations 66 µmol/L 

or higher. Patients' medical records were examined and further information was 

gathered regarding those who met the critera of paracetamol poisoning. 
Results: Altogether there were 542 cases of paracetamol poisonings during an 8 

year study period, 2010-2017. Annual incidence declined from 26/100.000 per 

inhabitants in 2010 to 25/100.000 in 2017. A rise in poisonings occured in 2012 and 

2016 which was thought to be random. Females at the age 16-25 years with 

intentional overdose were at the highest risk whereas males 65 years and older were 

more likely to overdose by accident. Accidental overdoses increased following worse 

outcome. 43% of the patients received NAC but 35% did not need any treatment. 

5,4% patients developed paracetamol-induced liver injury and six died where 

paracetamol contributed in cause of death. 
Conclusions: Results show that intentional paracetamol poisonings are most 

common in females 16-25 years old and possible cause is due to easy access of 

paracetamol. Accidental overdoses were more likely to take place in males, 65 years 

and older following worse outcome. Most patients had favourable outcomes but 

increase in morbidity and mortality is of concern. Health care professionals play an 

important role in providing information to patients regarding maximum dosage and to 

ensure awareness. 
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1. INNGANGUR 

 
Eitranir af völdum parasetamóls eru algengar víða um heim og heilbrigðiskostnaður 

sökum þeirra talsverður (Sheen, Dillon, Bateman, Simpson og Macdonald, 2002b). 

Greitt aðgengi almennings að lyfinu gerir það að verkum að tíðni parasetamóleitrana 

er há og hafa á síðustu árum verið helsta ástæða bráðrar lifrarbilunar í Bretlandi og 

Bandaríkjunum (Gilbertson, Harris, Pandey, Kelly og Myers, 1996; Ibrahim, Agnihotri 

og Agnihotri, 2013; Pettie og Dow, 2013; Yoon, Babar, Choudhary, Kutner og 

Pyrsopoulos, 2016). Parasetamól í meðferðarskömmtum (e. therapeutic doses) er 

bæði öruggt og árangursríkt sem verkjastillandi og hitalækkandi lyf en eftir 

ofskammta þess getur komið fram eiturverkun á lifur (e. hepatotoxicity) og einnig í 

sumum tilfellum á nýrun (Farrell, 2017). Þrátt fyrir að parasetamól sé öruggt lyf í 

meðferðarskömmtum er það eitt mest tilkynnta lyfið vegna ofskömmtunar hjá 

eitrunarmiðstöðum víða (Hodgman og Garrard, 2012; Ibrahim o.fl., 2013). Eitranir af 

völdum parasetamóls geta verið vegna inntöku á stökum ofskömmtum (e. single 

overdose) og kallast þá bráð (e. acute) eitrun. Eitranir geta einnig verið vegna 

endurtekinnar inntöku á hámarksskömmtum (e. repeated supratherapeutic ingestion, 

RSTI) eða þegar meðferðarskammtar eru teknir með of stuttu millibili og er þá yfirleitt 

talað langvinna eða krónískar (e. chronic) eitranir (Heard, 2009; Hodgman og 

Garrard, 2012). 

Parasetamól er eitt mest notaða verkjastillandi lyfið á Íslandi í dag sem fæst 

án lyfseðils í lyfjabúðum (Lyfjastofnun, 2014). Samkvæmt framskyggðri rannsókn á 

eitrunum hjá sjúklingum sem komu á bráðamóttöku árið 2012 voru 977 komur vegna 

eitrana (Guðjónsdóttir, Þórðardóttir og Kristinsson, 2017). Verkja- og hitalækkandi lyf 

voru næst algengasti lyfjaflokkurinn til að valda eitrunum og meðal þeirra olli 

parasetamól 84% eitrana í þeim flokki. Af 168 sjúklingum sem fengu 

afeitrunarmeðferð af einhverju tagi voru 39 (23%) sem fengu mótefnameðferð með 

N-acetylcysteine (NAC) gegn parasetamóleitrun og einn lést (0,1%) af völdum 

parasetamóleitrunar. 

Samkvæmt rannsókn sem gerð var á Íslandi á árunum 2004-2009 um 

parasetamóleitranir þykir nýgengi heldur hátt samanborið við erlendar rannsóknir en 

ástæða þess er enn óútskýrð (Kjartansdóttir, 2011). Í sömu rannsókn kom í ljós að 

bráð lifrarbilun varð í 3,1% tilfella og virtist það frekar tengjast eitrunum af völdum 
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óhapps (e. accidental) frekar en sjálfskaða (e. intentional). Þrátt fyrir takmarkaðra 

aðgengi að parasetamóli á Íslandi miðað við önnur lönd er tíðni parasetamóleitrana 

há (Bond og Hite, 1999; Gedeborg o.fl., 2017). 

Skammtur og tími frá inntöku eru mikilvægustu þættirnir í 

parasetamóleitrunum þegar kemur að því að meta hvaða verklagi eigi að fylgja eftir 

(Hodgman og Garrard, 2012; Kjartansdóttir, 2011). Verklag milli landa er svipað en 

einstaka lönd hafa aðrar áherslur en þær liggja helst í notkun á Rumack-Matthews 

línuritinu (e. nomogram) sem hjálpar til við að meta hugsanlegan lifrarskaða og hvort 

meðhöndla þurfi sjúkling með mótefninu NAC (Heard og Newton, 2017; 

Kjartansdóttir, 2011). Bandaríkin, Ástralía og Nýja-Sjáland fylgja öll sama verklagi en 

í Bretlandi komu nýjar klínískar leiðbeiningar árið 2012 sem beindust að því að 

lækka meðferðarlínuna á Rumack-Matthews línuritinu (Bateman, Carroll, o.fl., 2014; 

Bateman, Dear, o.fl., 2014; Chiew o.fl., 2015). Þessi ákvörðun Breta hefur mikið 

verið gagnrýnd en breytingin hefur leitt til þess að heilbrigðiskostnaður vegna 

parasetamóleitrana hefur aukist töluvert. 
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1.1 Aðgengi að parasetamóli á Íslandi og erlendis 
 

Á Íslandi er parasetamól selt sem lausasölulyf og fæst einungis í lyfjabúðum 

(Lyfjastofnun, 2014). Takmarkanir eru á pakkningastærðum á Íslandi en aðeins er 

hægt að fá 30 stk. pakkningu án lyfseðils en 100 stk. gegn lyfseðli í lyfjabúðum 

(Lyfjastofnun, 2017c). Þetta er ólíkt því sem tíðkast erlendis s.s. í Bretlandi og 

Bandaríkjunum en þar hefur almenningur aðgang að parasetamóli í almennum 

verslunum eins og stórmörkuðum (Pettie og Dow, 2013; Sheen o.fl., 2002b). Auðvelt 

aðgengi að parasetamóli hefur gert það að verkum að það er eitt algengasta lyfið 

sem notað er í sjálfsskaðandi tilgangi og til sjálfsvígstilrauna (Ibrahim o.fl., 2013; 

Pettie og Dow, 2013). 

Á lyfjamarkaðnum eru til meira en 200 samsetningar af parasetamóli ásamt 

öðrum virkum efnum (Jozwiak-Bebenista og Nowak, 2014; Primary Care Reports, 

2011). Á Íslandi eru tvær lyfseðilsskyldar samsetningar sem eru með parasetamóli á 

markaði, annars vegar Norgesicâ sem er lyfjasamsetning af parasetamóli og 

orfenadríni og hins vegar Parkódínâ með parasetamóli og kódeini (Lyfjastofnun, 

2017a). Fyrir 1. október 2005 var Parkódínâ selt í lausasölu í lyfjabúðum á Íslandi en 

frá og með þessari dagsetningu varð Parkódínâ eingöngu fáanlegt gegn lyfseðli 

vegna gruns um misnotkun á lyfinu (Embætti landlæknis, 2005). Algengustu 

lyfjasamsetningar af parasetamóli ásamt öðrum virkum efnum sem fást án lyfseðils 

eru samsetningar með koffíni, aspiríni eða dífenhýdramíni og þær samsetningar sem 

eru lyfseðilsskyldar eru parasetamól ásamt ópíóðum (Agrawal og Khazaeni, 2018; 

FDA, 2018; Primary Care Reports, 2011). 

 Í Bretlandi tóku ný lög gildi í september árið 1998 þar sem takmarkanir voru 

settar á pakkningastærðir parasetamóls sem seldar voru í lausasölu í almennum 

verslunum (Hawton o.fl., 2004). Ástæðan fyrir setningu þessarar löggjafar var vegna 

hækkandi tíðni parasetamóleitrana á árunum á undan og afleiðingum þeirra, sem 

fólu í sér fjölgun á dauðsföllum og þörf á lifrarígræðslu (Hawton o.fl., 2013). Löggjöfin 

gekk út á að takmarkanir voru settar á pakkningastærðir, þannig að kaupa mætti 32 

töflur af 500 mg parasetamóli án lyfseðils í lyfjabúðum en aðeins 16 töflur í 

almennum verslunum (Hawton o.fl., 2013). Í beinu framhaldi af þessari löggjöf fór 

tíðni dauðsfalla af völdum parasetamóls lækkandi ásamt innlögnum á sjúkrahús 

(Hawton o.fl., 2013; Hawton o.fl., 2004; Ibrahim o.fl., 2013; Molloy, Chambers og 
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Cork, 2016; Sheen, Dillon, Bateman, Simpson og MacDonald, 2002a; Sheen o.fl., 

2002b).  

Bandaríska matvæla- og lyfjaeftirlitið (FDA, U. S. Food and Drug 

Administration) hefur gert ýmsar breytingar varðandi markaðssetningu parasetamóls 

í Bandaríkjunum með það að markmiði að draga úr parasetamóleitrunum og tilfellum 

eitrana sem valda lifrarbilun (Farrell, 2017; Graham, Day, Graudins og Mohamudally, 

2010). Árið 2009 lagði FDA fram kröfu um að öllum lyfjum sem innihéldu 

parasetamól myndu fylgja upplýsingar um áhættuna á lifrarskaða við notkun þess í 

óhóflegum skömmtum (Farrell, 2017). Fimm árum seinna, árið 2011, breyttu FDA 

reglum sínum um lyfseðilsskyld lyf í samsetningum með parasetamóli. Breytingin 

gekk út á að hlutur parasetamóls í lyfjasamsetningum væri ekki í hærri styrkleika en 

325 mg en áður innihéldu sumar lyfjasamsetningar allt að 750 mg parasetamól 

(Farrell, 2017; FDA, 2014; Primary Care Reports, 2011). 

Sænska þingið lagði fram nýjar reglur um aðgengi að lausasölulyfjum í 

nóvember 2009 sem gerði það að verkum að parasetamól ásamt öðrum 

lausasölulyfjum væru fáanleg í almennum verslunum öðrum en lyfjabúðum, s.s. 

matvörubúðum, vefverslunum og bensínstöðvum. Tilgangurinn var að neytendur 

hefðu greiðari aðgang að lausasölulyfjum ásamt því að kostnaður þessara lyfja var 

lækkaður (Hedenrud og Hakonsen, 2017; The Swedish Agency for Public 

Management, 2013). Þessar reglur leiddu til hækkunar á nýgengi parasetamóleitrana 

milli ára og aukningu í inntöku parasetamóls í sjálfsvígsskyni (Gedeborg o.fl., 2017; 

Hedenrud og Hakonsen, 2017). Vegna þessa hefur sænska lyfjastofnunin breytt 

reglunum á ný á þann hátt að frá og með október 2015 megi einungis selja 

parasetamól í töfluformi í lyfjabúðum en ekki í almennum verslunum 

(Läkemedelsverket, 2015). 

 
1.1.1 Tíðni notkunar á Íslandi 
 

Lyfjastofnun tók saman tölur fyrir árið 2013 yfir notkun á parasetamóli á Íslandi og í 

Noregi og Danmörku. Notkun á parasetamóli var langmest í Danmörku, næstmest í 

Noregi og minnst á Íslandi en um aldamótin 2000 fór notkun íbúprófens að taka fram 

úr parasetamóli á Íslandi. Samkvæmt tölum Lyfjastofnunar hefur notkun 

parasetamóls aukist yfir 21 árs tímabil, frá 1989 til 2010, um rúmlega 63% 

(Lyfjastofnun, 2014).  
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Heildarsala parasetamóls er sífellt að aukast á Íslandi eins og sést á mynd 1 hér að 

neðan en heildarsala frá 2010-2017 jókst um 31%. DDD á hverja 1000 íbúa á dag fer 

hækkandi með hverju ári (Arnórsson, Tölvupóstur, 3.4 2018). 

 

 

Mynd 1. Notkun á parasetamóli frá 2010-2017. Gefið í DDD/1000 íbúa/dag  (Arnórsson, Tölvupóstur, 
3.4 2018). 

 
1.1.2 Parasetamól með breyttan losunarhraða af markaði 
 
Á Íslandi er eitt lyf á markaði sem inniheldur parasetamól með breyttan 

losunarhraða, Paratabs RetardÒ, en það er forðatafla sem virkar þannig að 

parasetamól losnar yfir lengri tíma og gefur þannig lengri verkun en venjulegt 

parasetamól sem er án forðaverkunar. Í tilfellum þar sem lyf með breyttan 

losunarhraða er notað í réttum skömmtum vegur ávinningur hærra en áhættan 

(Lyfjastofnun, 2017b). Sérfræðinefnd á vegum lyfjastofnunar Evrópu (PRAC, 

pharmacovigilance risk assessment committee) sem sér um eftirlit með öryggi lyfja 

lagði til með að parasetamól með breyttan losunarhraða yrði tekið af markaði eftir 

ábendingu frá sænsku lyfjastofnuninni. Þetta kom fram í skýrslu frá lyfjastofnun 

Evrópu (EMA, European Medicines Agency) sem var gefin út 1. september 2017. 

Ástæðan er sú að við ofskömmtun af parasetamóli með breyttan losunarhraða þá 

losnar virka efnið hægar í líkamanum sem flækir meðhöndlun en ekki er hægt að 

fylgja sömu leiðbeiningum og þegar of stórir skammtar af parasetamóli án 

forðaverkunar hafa verið teknir (EMA, 2017; Lyfjastofnun, 2017b).   
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Niðurstaða PRAC er sú að áhætta sjúklingsins vegur þyngra en ávinningurinn 

af því að fá lengda losun lyfsins þegar teknir eru stærri skammtar en ráðlagt er. 

Ekkert verklag hefur verið sett fram sem hægt er að fylgja eftir þegar eitrun vegna 

ofskammts af parasetamóli með breyttan losunarhraða hefur átt sér stað. Í 

parasetamóleitrunum er afar mikilvægt að greina hvort um ofskömmtun í kjölfar 

inntöku parasetamóls með breyttan losunarhraða eða án forðaverkunar sé að ræða 

en það er í mörgum tilfellum óljóst. Mikilvægt er að greina á milli hvaða lyfjaform 

hefur verið tekið í ljósi þess hvaða ákvarðanir eru teknar hvað varðar meðhöndlun, 

þ.e. hvenær og/eða hve lengi eigi að gefa mótefni (EMA, 2017; Lyfjastofnun, 2017b). 

Frá og með 1. júní 2018 verður því Paratabs Retardâ tekið af markaði á Íslandi 

eftir ákvörðun framkvæmdarstjórnar Evrópusambandsins. Þessi ákvörðun nær til 

allra aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðisins og er öllum ríkjum skylt að fara eftir 

henni (Lyfjastofnun, 2018). 

 

1.1.3 Upplýsingagjöf og forvarnir 
 
Að jafnaði gerir almenningur sér ekki grein fyrir þeirri eiturverkun á lifur sem getur 

komið fram við inntöku á of háum skömmtum af parasetamóli og einnig hverjir 

hámarksskammtar af parasetamóli eru (Fosnocht, Taylor og Caravati, 2008; 

Gilbertson o.fl., 1996; Ip, Tang, Cheng, Yu og Cheongsiatmoy, 2015). Hlutverk 

heilbrigðisstétta, s.s. lækna og hjúkrunarfræðinga, er gríðarlega mikilvægt þegar 

kemur að því að miðla upplýsingum um notkun og kosti og galla parasetamóls og 

stuðla þannig að forvörnum. Þessar upplýsingar innhalda m.a. hámarksskammta, 

auka- og eiturverkanir og fræðslu um lyf sem innihalda parasetamól í 

lyfjasamsetningum til að koma í veg fyrir að sjúklingar séu að taka inn parasetamól í 

fleiri en einu formi (Fosnocht o.fl., 2008; Gilbertson o.fl., 1996; Ip o.fl., 2015). 

Hlutverk lyfjafræðinga og lyfjatækna er að veita ráðleggingar og fræðslu við 

afgreiðslu parasetamóls úr lyfjabúðum um hámarksskammta og eiturverkun 

parasetamóls í óhóflegum skömmtum (Ip o.fl., 2015). Fjölmiðlar gegna einnig stóru 

hlutverki í upplýsingagjöf til almennings um hættur við notkun parasetamóls (Ibrahim 

o.fl., 2013).  

 Samkvæmt rannsókn sem gerð var í San Fransisco í Bandaríkjunum um áhrif 

menntunar á almenna þekkingu fólks um parasetamóls kom í ljós að færri en 36% 

þátttakenda höfðu fengið fræðslu um eiturverkun af völdum parasetamóls. Flestir 



 7 

fengu upplýsingar frá sínum lækni (15,7%), næst á eftir voru þeir sem fengu 

upplýsingar í gegnum sjónvarpið, internetið eða útvarpið (13%) og fæstir fengu 

upplýsingar frá lyfjafræðingi í lyfjabúðum (8,7%). Þátttakendur kusu helst að fá 

upplýsingar um notkun og hættur parasetamóls í gegnum sjónvarp, útvarp eða 

auglýsingar (32%). Þar á eftir komu 21,3% sem kusu aðgengilegri leiðbeiningar á 

pakkningum og 17,3% sem vildu veggspjald með fræðslu í lyfjabúðum. Aðeins 

13,3% völdu beint samtal við lyfjafræðing (Ip o.fl., 2015).  

 

1.2 Parasetamól 
 

1.2.1 Sagan 
 

Áður en parasetamól kom til sögunnar voru acetanilide og 

phenacetin aðallega notuð sem verkja- og hitalækkandi lyf en bæði 

þessi lyf höfðu þann ókost að valda eiturverkun, methemoglobinemiu 

sem getur leitt til dauða. Það kom ekki í ljós fyrr en seinna að N-

acetyl-p-aminophenol (parasetamól) væri aðalumbrotsefni 

acetanilide og phenacetin sem reyndist öruggara við inntöku og með 

sambærilega verkjastillingu (Hoffman, Howland, Lewin, Nelson og 

Goldfrank, 2014; Toussaint o.fl., 2010). Í Evrópu er parasetamól 

notað sem samheiti en það dregur nafn sitt af efnaheitinu, para-

acetyl-amino-phenol. Bandaríkin, Kanada, Japan og fleiri þjóðir nota annað samheiti 

eða acetaminophen sem dregið er af efnaheitinu N-acetyl-p-aminophenol (Hoffman 

o.fl., 2014; Mund, Quarcoo, Gyo, Bruggmann og Groneberg, 2015). 

 Parasetamól kom fyrst á markað í Bandaríkjunum árið 1955 undir sérheitinu 

Tylenol ElixirÒ sem var ætlað börnum og var á þeim tíma lyfseðilsskylt. Það var ekki 

fyrr en árið 1959 sem TylenolÒ varð að lausasölulyfi í Bandaríkjunum og tveimur 

árum seinna, 1961, komu TylenolÒ töflur fyrir fullorðna á markað (Jozwiak-Bebenista 

og Nowak, 2014). Árið 1956 var parasetamól markaðssett í Bretlandi undir sérheitinu 

PanadolÒ (Toussaint o.fl., 2010). Frá því að parasetamól kom fyrst á markað hefur 

sala þess aukist gríðarlega í gegnum tíðina og er það í dag eitt mest notaða 

lausasölulyfið í flokki verkjastillandi lyfja um allan heim (Ibrahim o.fl., 2013; Toussaint 

o.fl., 2010). Sala á parasetamóli tók snemma fram úr AspiríniÒ (acetýlsalisýlsýra) því 

það olli ekki ertingu á slímhúð í maga en einnig vegna þess að parasetamól varð 

Mynd 2. 
Efnabygging 
parasetamóls. 
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fyrsta val hjá börnum þegar í ljós kom að AspirínÒ orsakaði Reye’s heilkenni 

(Graham, Davies, Day, Mohamudally og Scott, 2013; Toussaint o.fl., 2010). Þar að 

auki má rekja vinsældir parasetamóls til hversu öruggt lyf það er en það hefur fáar 

auka- og milliverkanir við önnur lyf (Hoffman o.fl., 2014). Parasetamól er oft fyrsta val 

hjá sjúklingum, þegar kemur að verkja- og hitalækkandi verkun, og hefur því breiðan 

notendahóp. Notkun á parasetamóli er talin örugg fyrir börn og aldraða og þungaðar 

konur en einungis þegar það er tekið inn í meðferðarskömmtum (Prescott, 2000).  

 Fyrstu tilfelli sem skráð voru af parasetamóleitrunum komu upp í Skotlandi 

árið 1966. Síðan þá hafa eitranir verið greindar í vaxandi mæli og eru þær taldar 

helsta ástæða fyrir lifrarbilun í flestum vestrænum löndum (Larson o.fl., 2005; Wei 

o.fl., 2007). NAC var fyrst kynnt sem mótefni við lifrarbilun af völdum parasetamóls 

árið 1973, þ.e. 7 árum eftir fyrstu tilfelli parasetamóleitrana, en varð seinna að 

staðlaðri meðferð við slíkum eitrunum árið 1979 í Bretlandi (Bateman og Dear, 2017; 

Lee, 2017). Frá því að NAC var gert að staðlaðri meðferð við parasetamóleitrunum 

hefur dánartíðni lækkað úr 3% í 0,7% (Ogilvie, Rieder og Lim, 2012). Í 

Bandaríkjunum var NAC ekki notað í æð fyrr en í janúar 2004 þegar FDA samþykkti 

notkun þess en fyrir þann tíma var einungis notast við NAC í töfluformi (Primary Care 

Reports, 2011). 

 

1.2.2 Skammtar 
 
Parasetamól er öruggt lyf sé það tekið í réttum skömmtum en þegar farið er yfir 

hámarksskammta er hætta á eiturverkun á lifur (Agrawal og Khazaeni, 2018; 

Graham o.fl., 2013). Samkvæmt kerfisbundinni fræðilegri samantekt (e. systematic 

review) um hvort meðferðarskammtar (≤4 gr) af parasetamóli orsaki bráða lifrarbilun 

kom í ljós að engin tilfelli voru um slíkt en aftur á móti gátu meðferðarskammtar 

valdið smávegis hækkun á lifrarensímum (Dart og Bailey, 2007). 

Ráðlagðir dagskammtar af parasetamóli til verkjastillingar og hitalækkunar eru 

500 mg-1g á 4-6 klst. fresti sem samsvarar hámarksskammti upp á 4 g á dag fyrir 

fullorðna (Joint Formulary Committee, 2016). Fyrir börn yngri en 12 ára er miðað við 

þyngd og þá 10-15 mg/kg á 6 klst. fresti og hámarksskammtur 60 mg/kg á dag 

(Agrawal og Khazaeni, 2018). Sá skammtur sem mögulega getur valdið eitrun í 

fullorðnum er talinn vera 7,5-10 g en 150 mg/kg hjá börnum (Farrell, 2017; Hodgman 

og Garrard, 2012). Eitrunarskammtur af parasetamóli sem getur orsakað lifrarbilun í 
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fullorðnum einstaklingi er talinn vera 150 mg/kg eða 12 g sem tekin eru inn í einum 

skammti. Í börnum er eitrunarskammtur sem getur valdið lifrarskaða 250 mg/kg 

(Farrell, 2017). 

 Árið 2011 lagði FDA fram tillögu að lækka daglegan hámarksskammt af 

parasetamóli úr 4 g í 3 g ásamt því að draga úr tíðni skammta, þ.e. 500mg-1g á 6 

klst fresti í stað 4-6 klst. fresti. Bandaríska lyfjafyrirtækið McNeil sem er framleiðandi 

TylenolÒ (parasetamól) ákvað að taka þátt í þessum breytingum og lækkaði 

hámarksskammt lyfja sem innihalda parasetamól niður í 3 g á dag (Farrell, 2017; 

FDA, 2012). Þetta var þó ekki bindandi ákvörðun hjá FDA og hefur verið deilt um 

hana síðan því víða eru enn notaðir daglegir hámarksskammtar sem samsvara 4 g 

(Krenzelok og Royal, 2012). 

 

1.2.3 Verkunarmáti 
 
Parasetamól er anilíð flokkað sem verkja- og hitalækkandi lyf og er notað við vægum 

verkjum (Hoffman o.fl., 2014). Ólíkt öðrum NSAID (nonsteroidal anti-inflammatory 

drugs) lyfjum hefur parasetamól ekki bólgueyðandi verkun, engin áhrif á 

blóðstorknun og veldur ekki ertingu í slímhúð í meltingarfærum (Lyfjastofnun, 2017c; 

Toussaint o.fl., 2010).  

Verkunarmáti parasetamóls er flókinn og ekki þekktur að fullu. Parasetamól 

hefur miðlæga verkun sem óbeinn hindri á cyclooxýgenasa-2 (COX-2) ensím en 

hefur vægari útlæga (e. peripheral) verkun sem hindri á COX-2 og enn minni hindri á 

COX-1 ensímið (Hoffman o.fl., 2014). Þessi sértækni parasetamóls á COX-2 

hindrann og minni verkun á COX-1 veldur því að það hindrar ekki samloðun 

blóðflagna og þolist betur í meltingarfærum (Graham o.fl., 2013). Hitalækkandi áhrif 

parasetamóls stafa af hömlun á prostaglandín E2 (PGE2) myndun og losun þess í 

miðtaugakerfinu ásamt hömlun á innrænum (e. endogenous) pýrógenum í 

hitastjórnunarstöð (e. thermoregulation region) í undirstúku heilans. Verkjastillandi 

áhrif má rekja til miðlægrar hömlunar á myndun prostaglandína sem leiðir til 

hækkunar á sársaukaþröskuldi (Botting, 2000; Graham o.fl., 2013; Lemke og 

Williams, 2002). Því hefur einnig verið lýst að viðbótar verkjastillandi áhrif 

parasetamóls eigi sér stað í gegnum serótónínerga og ópíóíð taugabrautir eða í 

gegnum virkjun kannabinóíðs kerfis (Graham o.fl., 2013; Hoffman o.fl., 2014). 
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1.2.4 Lyfjahvörf 

 
Parasetamól er framleitt í margvíslegum lyfjaformum en hægt er að gefa það um 

munn (e. oral), í æð (e. intravenous) eða um endaþarm (e. rectal) og er frásogið 

breytilegt eftir því hvaða leið og/eða lyfjaform er valið. Dæmi um lyfjaform eru töflur, 

forðatöflur, munndreifitöflur, freyðitöflur, lausn í æð, mixtúrur og endaþarmsstílar 

(Graham o.fl., 2013; Jozwiak-Bebenista og Nowak, 2014; Ward og Alexander-

Williams, 1999). 
 
1.2.4.1 Frásog 
 
Parasetamól frásogast fremur hratt frá smáþörmunum eftir inntöku og nær 

hámarksþéttni í sermi eftir 30 mínútur sé það tekið inn á vökvaformi en eftir rúmar 45 

mínútur á töfluformi. Fæða og samtíma inntaka ópíóíða eða andkólínergra lyfja getur 

seinkað hámarksþéttni í sermi (Graham o.fl., 2013). Parasetamól með lengda losun 

(e. extended release) frásogast hægar og nær hámarksþéttni í sermi eftir 1-2 klst. og 

frásogast svo til allt innan 4 klst (Hoffman o.fl., 2014). Þegar parasetamól er gefið á 

formi endaþarmsstíla nær plasmaþéttnin hámarki eftir 2-4 klst. og aðgengið (e. 

bioavailability) aðeins 30-40% borið saman við 60-98% aðgengi eftir inntöku um 

munn. Við gjöf í æð næst hámarksþéttni í sermi nánast tafarlaust eða undir 15 

mínútum (Hoffman o.fl., 2014).  

 

1.2.4.2 Umbrot 
 
Á mynd 3 er gefið yfirlit yfir umbrot parasetamóls. Við inntöku á meðferðarskömmtum 

af parasetamóli er 90% brotið niður í lifur eftir tveimur meginleiðum, samtengingu við 

glúkúrónsýru (e. glucuronidation) (40-67%) og svo brennisteinssýru (e. sulfation) (20-

46%) (Heard og Newton, 2017). Við niðurbrotið myndast óvirk umbrotsefni sem 

skiljast út með þvagi en einnig skilst um 5% af óbreyttu parasetamóli út með þvagi. 

Þriðja leiðin af umbroti parasetamóls (<5%) verður við oxun af CYP2E1 ensími sem 

leiðir til myndunar á eiturvirku umbrotsefni, N-acetyl-p-benzoquinone imine (NAPQI). 

Í ráðlögðum skömmtum af parasetamóli, þar sem hámarksskammtur er ýmist 3 g 

eða <4 g á dag, nær þetta hlutfall ekki að valda eitrun. Til þess að koma í veg fyrir að 

NAPQI valdi eitrun þarf það að bindast glútaþíoni og verða þannig að óeitraðri 

merkaptúr afleiðu sem skilst út með þvagi (Heard og Newton, 2017; Hoffman o.fl., 
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2014; Ogilvie o.fl., 2012). Í bráðri ofskömmtun af parasetamóli eða þegar farið hefur 

verið yfir hámarksskammta yfir lengri tíma klárast glútaþíon birgðir í lifur sem veldur 

því að NAPQI binst ekki glútaþíoni, þannig nær það ekki að afeitrast og getur því 

orsakað lifrarskemmdir (Farrell, 2017). 

  
Mynd 3. Umbrot parasetamóls.  (Ogilvie o.fl., 2012). 

 

Helmingunartími parasetamóls í sermi er um 2-3 klst. og þarf því að gefa reglulega 

meðferðarskammta af lyfinu til að ná fram stöðugri verkjastillingu (Jozwiak-Bebenista 

og Nowak, 2014). Hjá sjúklingum með skerta lifrarstarfsemi getur helmingunartími 
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orðið allt að 17 klst. eftir inntöku (Farrell, 2017). Við ofskömmtun parasetamóls 

hægist á helmingunartíma þess og áður en Rumack-Matthews línuritið var tekið í 

notkun var notast við helmingunartíma til að meta áhættuna á lifrarskaða af völdum 

parasetamóls (Prescott, Roscoe, Wright og Brown, 1971). 

 

1.3 Parasetamóleitranir 
 
Parasetamóleitranir eru ein meginástæða eitrana af völdum lyfja víða um heim 

(Ibrahim o.fl., 2013; James, Mayeux og Hinson, 2003). Eitranir geta bæði orsakast af 

sjálfsskaðandi hegðun eða af inntöku of hárra skammta yfir lengri tíma (Hodgman og 

Garrard, 2012). Önnur ástæða fyrir parasetamóleitrunum er vanþekking almennings 

á lyfjum og innihaldi þeirra. Parasetamól er til í mörgum samsetningum með öðrum 

lyfjum og virðist fólk oft ekki gera sér grein fyrir því (Agrawal og Khazaeni, 2018; 

Fosnocht o.fl., 2008). Í rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum á þekkingu 

almennings á lyfjasamsetningum með parasetamóli kom fram að 49% þátttakenda 

voru ekki vissir hvort að parasetamól væri innihaldsefni TylenolÒ (parasetamól) og 

77% þátttakenda vissu ekki að LortabÒ (parasetamól/kódein) innihéldi parasetamól 

(Fosnocht o.fl., 2008).  

Þrátt fyrir að parasetamól sé öruggt lyf þegar það er tekið í réttum skömmtum 

getur lifrarbilun komið fram við ofskömmtun þess og eru parasetamóleitranir helsta 

ástæða bráðrar lifrarbilunar í heiminum í dag (Farrell, 2017; Ibrahim o.fl., 2013; 

James o.fl., 2003; Larson o.fl., 2005; Wei o.fl., 2007). Meirihluti eitrana, þegar teknir 

eru of háir skammtar af parasetamóli eða þegar hámarksskammtar af parasetamóli 

hafa verið teknir yfir lengri tíma, enda ekki í lifrarbilun og dánartíðni af völdum eitrana 

er minni en 0,5% (Hoffman o.fl., 2014).  

Sá skammtur sem þarf til þess að eiturverkun komi fram getur verið misjafn. 

Til að skilgreina áhættuna er miðað við skammt upp á 7,5-10 g á dag fyrir fullorðna 

og 150 mg/kg fyrir börn (Hodgman og Garrard, 2012; Smilkstein, Knapp, Kulig og 

Rumack, 1988). Þessi skammtur er aðeins til viðmiðunar og er skilgreindur sem 

lægsti skammtur sem getur mögulega valdið eiturverkun. Eitrunarskammtar af 

parasetamóli eru þó hærri en þessi viðmið og er talið að skammtur upp á a.m.k. 12 g 

á dag fyrir fullorðna og 250 mg/kg fyrir börn sé nauðsynlegur til að valda 

lifrarskemmdum í flestum sjúklingum (Farrell, 2017; Hoffman o.fl., 2014). 
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 Ofskömmtun af parasetamóli getur gerst í öllum aldurshópum. Hjá unglingum 

er ofskömmtun yfirleitt í sjálfsskaðandi tilgangi en alvarlegustu tilfellin af 

parasetamóleitrunum eiga sér yfirleitt stað hjá fullorðnum (Farrell, 2017).  

 

1.3.1 Faraldsfræði 
 
Auðvelt aðgengi almennings að parasetamóli hefur gert það að verkum að það er eitt 

mest notaða lyfið sem er tekið inn í sjálfsvígsskyni (Dargan og Jones, 2003; 

Gilbertson o.fl., 1996; Heard og Newton, 2017; Ibrahim o.fl., 2013). Parasetamól er 

að auki eitt mest tilkynnta lyfið vegna eitrana til eitrunarmiðstöðva víða um heim og á 

Íslandi er parasetamól í öðru sæti yfir mest tilkynnta lyfið á eftir flokki geð- og 

flogaveikilyfja (Eitrunarmiðstöð, 2017; Hodgman og Garrard, 2012). Eitranir af 

völdum parasetamóls er algengasta ástæða bráðrar lifrarbilunar í Bandaríkjunum, 

Svíþjóð og Bretlandi (Dargan og Jones, 2003; Ferner, Dear og Bateman, 2011; 

Hodgman og Garrard, 2012; Larson o.fl., 2005; Primary Care Reports, 2011; Wei 

o.fl., 2007).  

Í Bretlandi eru parasetamóleitranir rétt rúmlega helmingur þeirra eitrana sem 

koma inn á sjúkrahús. Gróflega eru um 38.000 heimsóknir árlega á sjúkrahús í 

Bretlandi vegna parasetamóleitrana og áætlað er að árleg dánartala sé á milli 100-

200 manns (Antoine og Dear, 2016; Carroll o.fl., 2015; Heard og Newton, 2017). 

Samkvæmt ársskýrslu eitrunarmiðstöðvar í Bretlandi frá 2016 (National Poisons 

Information Service) var parasetamól mest flett upp af öllum lyfjum í Toxbase 

gagnagrunninum (National Poisons Information Service, 2017). 

 Í ársskýrslu bandarísku eitrunarmiðstöðvanna (AAPCC, American Association 

of Poison Control Centers) frá 2016 kom fram að 49.417 tilfelli voru tilkynnt vegna 

inntöku á parasetamóli einu og sér og 21.776 tilfelli þar sem parasetamól var tekið 

inn í samsetningum með öðrum lyfjum. Af þeim sem tóku inn parasetamól eitt og sér 

voru 680 tilfelli (1,4%) af alvarlegum eiturverkunum vegna parasetamóls og alls 92 

sjúklingar (0,18%) sem létust. Í flokknum þar sem parasetamól var tekið inn í 

samsetningum með öðrum lyfjum voru 404 tilfelli (1,9%) af alvarlegum eiturverkunum 

vegna parasetamóls og 42 sjúklingar (0,2%) sem létust (Farrell, 2017; Gummin o.fl., 

2017). Samkvæmt FDA voru á tíunda áratugnum alls 56.000 heimsóknir á hverju ári 

á bráðamóttöku vegna parasetamóleitrana og rúmlega 2600 innlagnir á sjúkrahús 

(FDA, 2011; Lee, 2004; Primary Care Reports, 2011).  
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 Ástæður parasetamóleitrana eru annars vegar vegna óhapps eða gerðar í 

tilgangi sjálfsskaða. Í Bandaríkjunum eru eitranir vegna óhapps um 65% en af ásettu 

ráði 35% (Dargan og Jones, 2002). Þetta er ólíkt því sem gerist í Bretlandi en þar eru 

eitranir vegna sjálfsskaða í meirihluta eða um 84% en eitranir vegna óhapps 16% 

(Dargan og Jones, 2002). Á Íslandi eru eitranir vegna sjálfsskaða í miklum meirihluta 

eða 93% eitrana en vegna óhapps um 7% (Kjartansdóttir, 2011). 

 

1.3.2 Börn og eitranir 
 
Parasetamól er mikið notað sem verkjastillandi og hitalækkandi lyf í barnalækningum 

enda öruggt þegar það er gefið í meðferðarskömmtum (Mund o.fl., 2015). Eitt 

stærsta vandamálið við notkun parasetamóls hjá börnum eru lyfjamistök foreldra og 

mistök við útreikninga á skömmtum en þeir eru reiknaðar út frá þyngd barna (Ogilvie 

o.fl., 2012).  

Umbrot parasetamóls fer eftir tveimur meginleiðum, í fullorðnum er 

samtenging við glúkúrónsýru ríkjandi leið en í börnum upp að 12 ára aldri er það 

samtenging við brennisteinssýru (Hodgman og Garrard, 2012; Jozwiak-Bebenista og 

Nowak, 2014; Ogilvie o.fl., 2012). Börn eru í minni áhættu en fullorðnir á lifrarskaða 

af völdum parasetamóls en það er tengt við mismunandi umbrotsferla parasetamóls í 

börnum og vegna stærðar lifrar miðað við líkamsþyngd (Buckley og Eddleston, 2007; 

Farrell, 2017; Hodgman og Garrard, 2012). Hlutfallslega stærri lifur miðað við 

líkamsþyngd þýðir hraðara umbrot af parasetamóli og eru börn því með hærri 

umbrotshraða borið saman við fullorðna (Mund o.fl., 2015).  

Í ársskýrslu AAPCC frá 2016 var greint frá því að alls voru 19.426 tilfelli af 

eitrunum af völdum parasetamóls hjá börnum 12 ára og yngri, þar af voru sex börn 

sem fengu lifrarbilun og eitt sem lést (Gummin o.fl., 2017). 

 

1.3.3 Verkunarmáti og afleiðingar parasetamóleitrana 

 
Lifrin hefur takmarkaðar birgðir af glútaþíoni og í tilfellum þegar of háir skammtar af 

parasetamóli hafa verið teknir verður hlutfall NAPQI hærra en glútaþíons. Við slíkar 

aðstæður nær NAPQI ekki að samtengjast og afeitrast, heldur verður að virku 

umbrotsefni og veldur þannig lifrarskemmdum. NAPQI binst samgildum tengjum við 

cysteinyl-sulfhydryl hópa á lifrarfrumu próteinum og við það myndast NAPQI prótein 
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afurðir (Hodgman og Garrard, 2012; Hoffman o.fl., 2014; James o.fl., 2003; Yoon 

o.fl., 2016). Þetta leiðir til endurtekinna oxunarskemmda og truflunar á starfsemi 

hvatbera sem endar í lifrarfrumuskemmdum og frumudauða. Þegar ofgnótt myndast 

af NAPQI miðað við birgðir glútaþíóns geta orðið lifrarfrumuskemmdir, vefjadrep (e. 

necrosis) og lifrarbilun (Ibrahim o.fl., 2013). Lifrarbilun af völdum parasetamóls á sér 

stað þegar glútaþíon birgðir hafa minnkað um meira en 30% og getur leitt til dauða ef 

ekki er gripið inn í með NAC eða ef það er ekki gefið nógu lengi (Agrawal og 

Khazaeni, 2018; Graham o.fl., 2013; Hoffman o.fl., 2014). Nýrnaskaði getur komið 

fram við parasetamóleitranir en brátt pípludrep (e. acute tubular necrosis) er helsta 

ástæða nýrnaskaða í parasetamóleitrunum. Ekki eru þekkt dæmi um skaða á önnur 

líffæri (Hoffman o.fl., 2014). 

 

1.3.4 Einkenni 
 
Ummerki eitrana koma yfirleitt ekki fram fyrr en 24-48 klst. eftir inntöku á of háum 

skömmtum af parasetamóli og lifrarbilun getur tekið allt að sjö daga að koma fram 

(Ibrahim o.fl., 2013; Primary Care Reports, 2011; Yoon o.fl., 2016). Þetta gerir það 

að verkum að erfitt er að greina snemma hvort um parasetamóleitrun sé að ræða en 

nauðsynlegt er að greina þær sem fyrst og meðhöndla eftir ástandi til að lágmarka 

áhættuna á lifrarbilun og dauðsföllum (Hoffman o.fl., 2014).  

 

Ferli parasetamóleitrana er skipt upp í fjóra fasa eftir einkennum og alvarleika 

(Farrell, 2017; Hoffman o.fl., 2014; Mund o.fl., 2015; Pettie og Dow, 2013).: 

 

Fasi 1 (0-24 klst.): Lifrarskemmdir hafa ekki enn komið fram en sjúklingar sem eru í 

hættu að þróa með sér alvarlega lifrarbilun geta verið einkennalausir á þessu stigi. 

Klínísk einkenni eru væg en það geta verið til staðar slappleiki, ógleði, uppköst og 

fölvi. Niðurstöður lifrarprófana geta verið eðlileg (Farrell, 2017). 

Fasi 2 (24-72 klst.): Upphaf lifrarbilunar á sér stað og notast er við lifrarpróf, ASAT 

(aspartate aminotransferase) mælingar en það er talin besta leiðin. Hækkun verður á 

ASAT lifrarprófum 24 klst. eftir inntöku. Í þessum fasa eru einkenni misjöfn eftir því 

hversu alvarleg lifrarbilunin er (Hoffman o.fl., 2014; Yoon o.fl., 2016). 

Fasi 3 (72-96 klst.): Lifrarbilun er í hámarki í þessum fasa, skert lifrarstarfsemi með 

lifrarheilakvilla (e. encephalopathy) og dái (e. coma). Skert lifrarstarfsemi kemur fram 
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í mælingu á INR (international normalized ratio) þar sem miðað er við hærra en 1,5. 

ASAT og ALAT (alanine aminotransferase), geta sýnt niðurstöður hærri en 10.000 

IU/L (Farrell, 2017; Yoon o.fl., 2016). 

Fasi 4 (4 dagar-3 vikur): Þeir sem lifa af bráða lifrarbilun í fasa 3, eða þurfa ekki 

lifrarígræðslu, eru skilgreindir í þessum fasa og eru á batavegi (Farrell, 2017). 

 

1.3.5 Greining 
 
Við greiningu á parasetamóleitrunum er mikilvægast að taka sögu sjúklings og meta 

einkenni, ásamt tímasetningu inntöku og hvers konar lyfjaform af parasetamóli var 

tekið inn. Þegar innlagnir á sjúkrahús eru vegna lyfjaeitrana er í flestum tilfellum tekin 

parasetamólmæling í sermi og eru þær grunnurinn að greiningu og meðhöndlun 

parasetamóleitrana (Farrell, 2017; Yoon o.fl., 2016). Þrátt fyrir að einkenni komi seint 

fram geta parasetamólmælingar verið nytsamlegar. Þegar tími inntöku er þekktur og 

parasetamólmæling hefur verið framkvæmd er hægt að teikna þessa tvo þætti upp á 

Rumack-Matthew línuritið til að meta áhættu sjúklings á lifrarskaða eftir bráða eitrun. 

Aðrar klínískar mælingar sem eru gerðar til að meta ástand sjúklings eru lifrarensím 

ASAT og ALAT, INR, glúkósi, kreatínín og hugsanlega etanól mæling, þegar það á 

við (Farrell, 2017). Ef að grunur er um blandaða eitrun með öðrum lyfjum eða efnum 

þá getur verið þörf á ítarlegri rannósknum, s.s. lyfjaleit í þvagi, hjartalínuriti og 

víðtækari blóðprufum (Heard og Newton, 2017). 

 

1.3.6 Meðhöndlun 
 
Meðhöndlun parasetamóleitrana getur verið flókin og margt sem spilar inn í hvaða 

verklagi eigi að fylgja eftir (Pettie og Dow, 2013). Markmið meðhöndlunar við 

parasetamóleitrunum er að koma í veg fyrir lifrarskaða. Rétt meðferð dregur úr 

frásogi parasetamóls og endurnýjar glútaþíon birgðir til að draga úr eiturvirka 

umbrotsefninu NAPQI sem getur orsakað lifrarskaða (Ibrahim o.fl., 2013; Mund o.fl., 

2015).  

 

1.3.6.1 Lyfjakol 
 
Lyfjakol eru yfirleitt gefin ef sjúklingur er með meðvitund og innan við 1 klst. er liðin 

frá inntöku parasetamóls en þau draga úr frásogi lyfja (Farrell, 2017; Olson, 2010; 
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Rúnarsdóttir, Snook og Líndal, 2017). Við inntöku á parasetamóli með breyttan 

losunarhraða eða annarra lyfja sem hægja á magatæmingu getur tímaramminn verið 

lengri en 1 klst. en gjöf lyfjakola eru gagnleg samt sem áður (Farrell, 2017). 

 

1.3.6.2 N-acetylcystein mótefnameðferð 
 
NAC hefur verið hornsteinn mótefnameðferðar við parasetamóleitrunum allt frá 1970 

(Hodgman og Garrard, 2012). Mótefnameðferð með NAC var gerð að staðlaðri 

meðferð við parasetamóleitrunum árið 1979 og er skráð sem mótefni á lista WHO 

(World Health Organization) yfir nauðsynleg lyf notuð í parasetamóleitrunum 

(Bateman, Dear, o.fl., 2014; Ibrahim o.fl., 2013). Þegar parasetamól hefur verið tekið 

í of stórum skömmtum getur NAC komið í veg fyrir lifrarskaða ef það er gefið nógu 

snemma (Pettie og Dow, 2013). 

NAC er forveri af glútaþíoni og aðstoðar við að fylla á glútaþíon birgðir (Mund 

o.fl., 2015; Pettie og Dow, 2013). NAC verkar sem staðgengill NAPQI í lifur með því 

að hlutleysa það til að koma í veg fyrir eituráhrif þess á prótein í lifrinni og þ.a.l. 

lifrarbilun. Að auki myndar NAC amínósýruna cysteine sem lifrarensím geta nýtt sér 

til að fylla á glútaþíon birgðirnar (Ward og Alexander-Williams, 1999). 

Helstu aukaverkanir sem skráðar hafa verið við notkun NAC eru ógleði og 

uppköst en þær eru meðhöndlaðar með ógleðilyfjum eða með því að stöðva gjöf 

tímabundið. Einnig getur NAC vakið upp ofnæmisviðbrögð sem eru meðhöndluð 

með andhistamíni (Ferner o.fl., 2011). Ofnæmisviðbrögð geta verið aukaverkanir 

eins og roði og útbrot á húð, ofsabjúgur (e. angioedema) aukin hraðsláttartíðni (e. 

tachycardia), berkjusamdráttur (e. bronchospasm) og lágþrýstingur (e. hypotension) 

(Mant, Tempowski, Volans og Talbot, 1984). 

 Meðferð með NAC getur annað hort verið gefin í æð eða um munn. Báðar 

lyfjaleiðirnar hafa reynst jafn vel í gegnum árin til að koma í veg fyrir lifrarskemmdir 

en hvor um sig hefur sína kosti og galla. NAC í æð getur valdið ofnæmisviðbrögðum 

en NAC gefið um munn eykur líkur á ógleði og uppköstum. Til þessa hafa engar 

rannsóknir verið gerðar þar sem borið er saman NAC í æð og um munn og því ekki 

hægt að segja til um hvor lyfjaleiðin er áhrifaríkari (Hoffman o.fl., 2014). 

Ef NAC er gefið innan 15 klst. frá ofskammti af parasetamóli eru líkur á 

lifrarskemmdum hverfandi en því lengra sem liðið er frá inntöku verður meðferðin 

árangursminni (Ward og Alexander-Williams, 1999). Almennt ætti að hefja NAC 
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meðerð ef sjúklingur er í áhættu á eitrun eða halda áfram meðferð ef sjúklingur er 

enn í áhættu eða með lifrarskemmdir og stöðva meðferð ef sjúklingur er ekki enn í 

áhættu (Hoffman o.fl., 2014).  

 

1.3.6.3 Rumack-Matthews línuritið 
 
Í bráðum parasetamóleitrunum þar sem einn stór skammtur hefur verið tekinn inn í 

einu og tímasetning inntöku er þekkt er hægt að notast við Rumack-Matthews 

línuritið til að meta líkur á lifrarskemmdum og hvort meðhöndla þurfi með NAC 

(Hodgman og Garrard, 2012). Á línuritinu (mynd 4) eru tveir ásar, á lárétta ásnum er 

tími frá inntöku í klst. og á lóðrétta ásnum er styrkur parasetamóls í sermi gefinn í 

µmól/L. Við komu sjúklings á sjúkrahús er tekin parasetamólmæling í sermi og saga 

um tímalengd frá inntöku en þessir tveir þættir eru teiknaðir inn á línuritið. Sjúklingar 

sem lenda fyrir neðan meðferðarlínuna þurfa ekki á NAC að halda en gefa skal NAC 

ef sjúklingur lendir fyrir ofan hana (Hoffman o.fl., 2014; Pettie og Dow, 2013).  

 
Mynd 4. Rumack-Matthews línuritið. Meðferðarlína við 150 μmól/L.  (Smilkstein o.fl., 1991). 

 

Til að byrja með var línuritið notað til að greina á milli sjúklinga með ASAT og ALAT 

mælingar hærri en 1000 IU/L og þeirra sem voru með mælingar lægri en 1000 IU/L, 

ásamt upphaflegri parasetamólmælingu. Síðar var línuritinu breytt þar sem 
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upphaflegur styrkur parasetamóls var teiknaður á móti tímalengd frá inntöku (klst.) 

og lína dregin til að greina á milli sjúklinga sem væru í áhættu á lifrarskemmdum og 

þeim sem ekki væru í áhættu. Byrjunarpunktur meðferðarlínu á línuritinu er við 

parasetamólmælingu sem framkvæmd er 4 klst. eftir inntöku og línan fer svo 

lækkandi frá þeim punkti. 

Í upphafi var línan sem greindi á milli þeirra sem þurfti að meðhöndla og ekki 

meðhöndla í 300 µmól/L en var síðar meir lækkuð í 200 µmól/L. Bandaríkjamenn 

lækkuðu meðferðarlínuna í 150 µmól/L til þess að auka næmni og þ.a.l. öryggi 

sjúklinga. Meðal skimunartækja sem notuð eru í læknisfræði er meðferðarlínan á 

Rumack-Matthews línuritinu talin vera eitt næmasta tækið og tíðni mistaka við notkun 

er einungis um 1-3%. Árið 2012 breyttu Bretar meðferðarlínu sinni í 100 µmól/L fyrir 

allar bráðar eitranir. Þessi breyting hefur mikið verið gagnrýnd meðal sérfræðinga en 

hún hefur ekki sýnt fram á ábata, öllu heldur ofmeðhöndlun sjúklinga sem eru í 

minniháttar áhættu og aukins heilbrigðiskostnaðar (Yoon o.fl., 2016). Samkvæmt 

rannsóknum og allt að 25 ára reynslu af notkun á meðferðarlínu við 150 µmól/L ætti 

hún að vera nokkuð áreiðanleg ef verklagi er fylgt rétt eftir (Hoffman o.fl., 2014). 

Eftir bráða parasetamóleitrun er nauðsynlegt að taka parasetamólmælingu í 

serum 4 klst. eftir inntöku, eða sem fyrst eftir 4 klst., til að geta metið áhættuna á 

lifrarskemmdum. Línuritið er ekki sniðið út frá helmingunartíma parasetamóls eða 

lyfjahvörfum að einhverju leyti. Frá inntöku parasetamóls verða að líða 4 klst. til þess 

að hægt sé að teikna upp á línuritið og meta áhættuna þar sem meðferðarlínan 

byrjar við 4 klst. Miðað er við 4 klst. til að öruggt sé megnið af parasetamóli hefur 

frásogast (Hoffman o.fl., 2014). Einungis er hægt að nota línuritið þegar mælingin er 

gerð innan við 24 klst. eftir inntöku og ekki er hægt að nota línuritið hjá þeim sem 

hafa tekið of háa skammta yfir lengri tíma eða hjá sjúklingum þar sem tími inntöku er 

ekki þekktur (Hodgman og Garrard, 2012). Þeir sjúklingar sem falla fyrir ofan 

meðferðarlínuna, sem byrjar við 4 klst. mælingu í 150 µmól/L, eru í áhættu á bráðri 

lifrarbilun og þurfa meðferð með NAC. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

meðferðarlínan (150 línan) hjálpi til við að vernda sjúklinga og bera kennsl á þá sem 

eru í áhættu á lifrarskemmdum (Hoffman o.fl., 2014). 
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1.3.7 Áhættuþættir lifrarskaða 

 
Taka þarf tillit til einstakra áhættuhópa þegar kemur að meðhöndlun 

parasetamóleitrana (Lancaster, Hiatt og Zarrinpar, 2015; Rúnarsdóttir o.fl., 2017). 

Ástand sem leitt getur til hækkunar á NAPQI eykur líkurnar á lifrarskaða. Að sama 

skapi eru sjúklingar með lágar birgðir af glútaþíoni í meiri áhættu á lifrarskaða eftir 

inntöku parasetamóls í venjulegum skömmtum. Sjúklingar sem eru með lágar birgðir 

af glútaþíoni getur verið vegna vannæringar, langvarandi áfengissýki, misnotkunar á 

lyfjum, skertrar lifrarstarfsemi eða krónískra sjúkdóma eins og HIV (e. human 

immunodeficiency virus) (Björnsson, 2010; Heard og Newton, 2017; Ibrahim o.fl., 

2013). Aldur og erfðir eru einnig þættir sem geta aukið líkurnar á lifrarskaða og 

sjúklingar á langtíma meðferð með ensímörvandi lyfjum geta líka verið í meiri áhættu 

(Heard og Newton, 2017; Yoon o.fl., 2016). 

 

1.3.7.1 Áfengi 
 
Um 50% þeirra sem tekið hafa of háa skammta af parasetamóli, bæði vegna óhapps 

og sjálfsskaða, eru sjúklingar með langvinna áfengissýki (Graham o.fl., 2013). Fjöldi 

rannsókna hafa einblínt á að skoða orsakasamband milli áfengis og parasetamóls og 

áhættuna á lifrarskaða. Fram hefur komið að samhliða langvarandi inntaka áfengis 

og parasetamóls leiði til lifrarskaða (Ferner o.fl., 2011; Lancaster o.fl., 2015; Yoon 

o.fl., 2016). 

 Samkvæmt rannsókn sem gerð var á 360 sjúklingum sem komu á sjúkrahús í 

Bretlandi vegna inntöku á of háum skömmtum af parasetamóli kom í ljós að þeir 

sjúklingar sem voru með bráða áfengiseitrun voru í minni áhættu á lifrarskaða (5,1%) 

heldur en þeir sem innbyrtu ekkert áfengi (15,2%) (Yoon o.fl., 2016). Samkeppni 

verður milli áfengis og parasetamóls um notkun á hvatefni (e. substrate) sem leiðir til 

minnkunar á NAPQI sem verður til þess að í bráðri áfengiseitrun myndast vernandi 

þáttur gegn lifrarskaða. Í langvinnri áfengissýki, þar sem mikið magn áfengis er 

innbyrgt yfir lengri tíma, verður aftur á móti lækkun á glútaþíoni sem eykur líkurnar á 

lifrarskaða og lifrarfrumudauða (Björnsson, 2010; Yoon o.fl., 2016). 
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1.3.7.2 Vannæring  
 
Tengsl eru á milli vannæringar og lifrarskaða af völdum parasetamóls í venjulegum 

skömmtum (Lancaster o.fl., 2015; Vitols, 2003; Yoon o.fl., 2016). Lélegt 

næringarástand verður til þess að glútaþíon birgðir lifrarinnar klárast og af þeim 

sökum verður ofgnótt af NAPQI sem ekki nær að afeitrast með hjálp glútaþíoni. 

Vannæring getur þannig aukið líkurnar á lifrarskaða (Yoon o.fl., 2016). 

 Vannæring er í mörgum tilfellum tengt við langvinna áfengissýki og þeir 

sjúkingar sem falla undir báða þætti eru í sérstakri áhættu, þar sem glútaþíon birgðir 

eru af skornum skammti og það leiðir til hækkunar á umbroti NAPQI (Rumack, 2004; 

Yoon o.fl., 2016).  

 

1.3.7.3 Aldur  
 
Sýnt hefur verið fram á að lifrarskaði af völdum parasetamóls er aldurstengdur og að 

yngri sjúklingar eru almennt með betri batahorfur af lifrarskaða eftir bráða eitrun en 

eldri (Buckley og Eddleston, 2007; Farrell, 2017; Hodgman og Garrard, 2012; Mund 

o.fl., 2015; Yoon o.fl., 2016). Talið er að það stafi af því að börn eru með hlutfallslega 

stærri lifur miðað við líkamsþyngd borið saman við fullorðna og þ.a.l. er umbrot 

hraðara í lifur (Mund o.fl., 2015). Sjúklingar sem eru yfir fertugt eru í meiri hættu að 

fá bráða lifrarbilun, þurfa lifrarígræðslu eða deyja úr parasetamól orsakaðri bráðri 

lifrarbilun (Yoon o.fl., 2016). 

 

1.3.8 Bráð eða krónísk eitrun 

 
Parasetamóleitranir geta verið bráðar eða krónískar. Bráð eitrun á sér stað þegar 

einn stór skammtur hefur verið tekinn inn í einu. Krónísk eitrun getur orðið þegar 

farið er yfir hámarksskammta yfir lengri tíma (e. repeated supratherapeutic ingestion, 

RSTI) (Hodgman og Garrard, 2012). Eitranir geta einnig orðið hjá sjúklingum þegar 

meðferðarskammtar (<4 g) eru teknir inn en áhættuþættir eru til staðar sem gerir þá 

enn viðkvæmari gagnvart eitrunum (Hodgman og Garrard, 2012). 

Ástæður eitrana eru annað hvort vegna óhapps eða gerðar í sjálfsskaðandi 

tilgangi (Dargan og Jones, 2002). Eitranir af völdum óhapps eiga sér yfirleitt stað 

vegna inntöku á hámarksskömmtum yfir lengri tíma og koma almennt seinna inn á 

sjúkrahús til meðhöndlunar með einkenni um lifrarskaða (Hodgman og Garrard, 
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2012). Eitranir af völdum óhapps geta einnig átt sér stað við samhliða notkun 

mismunandi lyfja sem öll innihalda parasetamól (Hodgman og Garrard, 2012). Til að 

sporna við þessu krafðist FDA að lyfjafyrirtæki myndu lækka skammt parasetamóls í 

lyfjasamsetningum í 325 mg (FDA, 2014). Parasetamóleitranir vegna óhapps eru 

sífellt að aukast sem er áhyggjuefni af því að þessar eitranir hafa sýnt fram á 

alvarlegri tilfelli en eitranir gerðar í sjálfsskaða. Afdrif sjúklinga eru verri, tíðni 

lifrarbilana er hærri í þessum hópi og einnig dánartíðni (Craig o.fl., 2011; Graham 

o.fl., 2013; Sheen o.fl., 2002b). Sjúklingar sem eru vannærðir, með langvarandi 

áfengissýki eða skerta lifrarstarfsemi eru í sérstakri hættu á parasetamóleitrunum af 

völdum óhapps þar sem þeir eru viðkvæmari gagnvart meðferðarskömmtum sem eru 

þolanlegir í heilbrigðum einstaklingum (Lancaster o.fl., 2015; Yoon o.fl., 2016).  

Í Bretlandi er meirihluti parasetamóleitrana vegna sjálfsskaða en í 

Bandaríkjunum eru hlutföllin nokkuð jöfn milli óhapps og sjálfsskaða (Dargan og 

Jones, 2002; Graham o.fl., 2013; Hodgman og Garrard, 2012). Í rannsókn sem gerð 

var um parasetamóleitranir á Íslandi árið 2011 kom fram að parasetamóleitranir af 

völdum sjálfsskaða voru 93% og aðeins 7% voru vegna óhapps (Kjartansdóttir, 

2011). 

Almennt eru karlar líklegri en konur til að fremja sjálfsvíg. Hins vegar reyna 

konur fleiri sjálfsvígstilraunir en karlar sem enda ekki í dauðsfalli (Embætti 

landlæknis, 2007). Konur eru líklegri til að taka inn lyf í sjálfsvígsskyni heldur en 

karlar en þeir eru líklegri til að nota aðferðir sem þrengja að loftveginum s.s. 

hengingar (Rhodes o.fl., 2008; Tsirigotis, Gruszczynski og Tsirigotis, 2011). 

 

1.4 Verklag við meðhöndlun parasetamóleitrana 
 
Verklag við meðhöndlun parasetamóleitrana er breytilegt eftir löndum. Bretland 

breytti verklagsreglum sínum árið 2012 þegar þeir lækkuðu meðferðarlínuna á 

Rumack-Matthews línuritinu eftir að ung kona lést af völdum parasetamóleitrunar og 

vegna vandkvæða sem komu upp við meðhöndlun. Þessi ákvörðun hefur leitt til þess 

að fjöldi sjúklinga í minniháttar áhættu eru meðhöndlaðir með NAC að óþörfu og 

aukinna aukaverkana vegna þess að sjúklingar sem eru með lágt parasetamólgildi 

eru líklegri til þess að fá aukaverkanir af NAC. Breytingin hefur þar að auki leitt til 

fjölgunar á innlögnum og legudögum á sjúkrahúsum og einnig hefur kostnaður vegna 
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parasetamóleitrana aukist töluvert (Bateman, Carroll, o.fl., 2014; Bateman, Dear, 

o.fl., 2014; Chiew o.fl., 2015; Pettie og Dow, 2013).  

Ástralía, Nýja-Sjáland og Bandaríkin fylgja öll sama verklagi við meðhöndlun 

parasetamóleitrana en eins og fram hefur komið eru Bretar sér á báti hvað varðar 

verklag (Chiew o.fl., 2015; Heard og Newton, 2017). Ástralía hefur gefið út þrjár 

útgáfur af verklagsreglum við meðhöndlun parasetamóleitrana og er nýjasta útgáfan 

frá 2015 (Chiew o.fl., 2015). 

Meðhöndlun bráðra parasetamóleitrana er frekar einföld og hefur góðar 

batahorfur þegar rétt meðferð er gefin og ef sjúklingar koma nógu snemma inn á 

sjúkrahús eftir inntöku. Önnur flóknari tilfelli þar sem getur verið erfiðara að ákveða 

hvernig skuli meðhöndla eru þeir sjúklingar sem hafa tekið ofskammta parasetamóls 

með breyttan losunarhraða, hafa tekið mjög háa ofskammta (>50 g) eða hafa tekið 

hámarksskammta oftar en einu sinni á sólarhring (RSTI) (Chiew o.fl., 2015). 

 

1.4.1 Verklag á Íslandi 

 
Ísland fylgir svipuðum verklagsreglum og Bandaríkin og Ástralía. Á Landspítalanum 

hefur verið gefið út gæðaskjal sem útskýrir leiðbeiningar og vinnulýsingu við 

meðhöndlun parasetamóleitrana (Rúnarsdóttir o.fl., 2017).  

Þegar verið er að meta hvort um eitrun sé að ræða er aðallega horft til 

mælinga á parasetamóli í sermi og lifrarensíma (Rúnarsdóttir o.fl., 2017). 

Mikilvægustu þættirnir til að meta hvaða meðferð eigi að hefja við parasetamóleitrun 

eru tími frá inntöku og stærð skammts sem var tekinn inn. Annað sem þarf að huga 

að er önnur lyfjainntaka og hvort eitrun sé krónísk, þ.e. parasetamól hafi verið tekið 

inn í háum skömmtum yfir lengri tíma (Rúnarsdóttir o.fl., 2017).  

Við parasetamóleitranir er NAC gefið sem mótefni í mismunandi dreypum en 

skammtur er miðaður við þyngd sjúklings. Meðferðarmörk eru miðuð við styrk á 

parasetamóli í sermi en mörkin eru 66-200 µmól/L. Eitrunarmörk eru metin út frá klst. 

frá inntöku og mælingu á parasetamóli í sermi. Eftir 4 klst. frá inntöku eru 

eitrunarmörk >1324 µmól/L og eftir 12 klst. >331 µmól/L. Parasetamólgildi ásamt 

tíma frá inntöku eru notuð til að meta líkur á lifrarskemmdum og eru teiknuð inn á 

Rumack-Matthews línuritið. Ef sjúklingur lendir fyrir neðan meðferðarlínu (sjá mynd 

4) þá er ekki þörf á meðferð með NAC en ef sjúklingur lendir fyrir ofan er hafin 

meðferð með NAC (Pétursdóttir og Sigþórsson, 2016). 
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Framkvæmd meðhöndlunar fer að mestu leyti eftir því hvort eitrunin sé bráð 

eða krónísk. Í bráðum eitrunum sem koma inn á bráðamóttöku innan við klst. frá 

inntöku eru lyfjakol gefin og parasetamólmæling tekin 4 klst. eftir inntöku. Ef 

parasetamólmæling er undir eitrunarmörkum er ekki þörf á NAC. Þegar meira en 6 

klst. eru liðnar frá inntöku er strax gefinn upphafsskammtur af NAC og parasetamól 

mælt í sermi. Í krónískum eitrunum sem koma inn á bráðamóttöku er tekin 

parasetamólmæling, lifrarpróf og INR. Ef parasetamól og lifrarensím eru ómælanleg 

er ekki þörf á meðferð. Ef parasetamól er lægra en 66 µmól/L en lifrarpróf eru 

hækkuð er NAC gefið sem stuðningsmeðferð (Rúnarsdóttir o.fl., 2017). 

 

1.4.2 Tillögur að breyttu verklagi 
 
Rannsóknir síðastliðin ár hafa sýnt fram á að vísbendingar séu um að það gæti verið 

tímabært að breyta verklagi við parasetamóleitrunum (Bateman, 2015; Bateman og 

Dear, 2017; Chiew, Isbister, Duffull og Buckley, 2016; Wong og Graudins, 2015, 

2016). Meðferð með NAC hefur borið mikinn árangur frá því að mótefnið 

uppgötvaðist en takmarkanir eru við notkun þess (Chiew o.fl., 2016). NAC hefur 

þröngan lækningalegan stuðul (e. therapeutic index) sem þýðir að það getur 

auðveldlega valdið aukaverkunum í hærri skömmtum (Ramachandran og Jaeschke, 

2017). Meðal aukaverkana af völdum NAC í æð eru ofnæmisviðbrögð, ógleði, 

uppköst, útbrot, roði, hraðsláttur (e. tachycardia) og berkjusamdráttur (e. 

bronchospasm). Þessar aukaverkanir koma yfirleitt fram þegar gjöf á NAC er hafin 

eða fyrstu 30 mínúturnar þegar styrkurinn er sem hæstur (Pettie og Dow, 2013). 

 Tillögur að breyttu verklagi ganga út á að stytta og breyta lyfjagjöf NAC og 

þannig draga úr aukaverkunum af völdum þess. Verklagið eins og það er í dag hefur 

verið árangursríkt en ókosturinn er sá að margir sem eru í minniháttar áhættu á 

lifrarbilun eru meðhöndlaðir að óþörfu, þetta leiðir til fleiri innlagnadaga og aukins 

kostnaðar. Einnig væri ábatasamt að finna betri leiðir til þess að meta hættuna á 

parasetamóleitrun hjá einstaka sjúklingum (Bateman, 2015; Bateman og Dear, 2017; 

Wong og Graudins, 2016). 
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1.5 Samantekt 
 
Parasetamóleitranir eru algengar víða um heim og munu sennilega halda áfram að 

vera svo á meðan að aðgengi að parasetamóli er eins auðvelt og raun ber vitni 

(Gilbertson o.fl., 1996; Ibrahim o.fl., 2013; Pettie og Dow, 2013; Sheen o.fl., 2002b). 

Parasetamól er eitt mest notaða lausasölulyfið á Íslandi í dag og er notkun þess 

sífellt að aukast á milli ára (Arnórsson, Tölvupóstur, 3.4 2018). Mikilvægt er að draga 

úr nýgengi parasetamóleitrana en til þess þyrfti að leggja áherslu á að efla forvarnir 

meðal almennings um hámarksskammta af parasetamóli og lifrarskaða sem getur 

verið afleiðing þessara eitrana (Ibrahim o.fl., 2013). Tryggja þyrfti bætta 

upplýsingagjöf lækna við ávísun parasetamóls og fræðslu við afgreiðslu 

parasetamóls úr lyfjabúðum (Ip o.fl., 2015). 

Samkvæmt lýðgrundaðri rannsókn Ingibjargar Kjartansdóttur á 

parasetamóleitrunum á Landspítalanum kom í ljós að nýgengi minnkaði á árunum 

2004-2009 en ástæða þessarar lækkunar er enn óútskýrð. Þetta er að auki eina 

rannsóknin á Íslandi sem gerð hefur verið um parasetamóleitranir og líkur á 

lifrarskaða en hún er byggð á sex ára rannsóknartímabili, á árunum 2004-2009 

(Kjartansdóttir, 2011). Byggt á þessum niðurstöðum væri áhugavert að taka saman 

árlegt nýgengi parasetamóleitrana eftir 2009 og sjá hvort að aukning hafi átt sér stað 

í þessum eitrunum. Niðurstöður rannsóknarinnar myndu gefa vísbendingar um 

umfang og eðli parasetamóleitrana frá 2010-2017 ásamt því að meta verklagið við 

meðhöndlun. 
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2. MARKMIÐ 
 

Markmið rannsóknarinnar er að meta umfang parasetamóleitrana út frá árlegu 

nýgengi og skoða eðli eitrana, þ.e. hvort kynið er í meiri áhættu, hvaða aldurshópar 

eru í mestri áhættu og einnig hver er ástæða (óhapp eða sjálfskaði) eitrunar og 

hverrar tegundar (bráð eða krónísk) þær eru. Skoðað verður hvaða verklagi er beitt 

við meðhöndlun parasetamóleitrana og að lokum verða afdrif sjúklinga skoðuð. 

Rannsóknin mun varpa ljósi á hvort að nýgengi parasetamóleitrana sé að aukast á 

milli ára og einnig hversu alvarlegar þessar eitranir eru.  

 

2.1 Rannsóknarspurningar 
1. Hvert er hlutfall parasetamólmælinga, framkvæmdar á Landspítalanum 2010-

2017, sem eru vegna parasetamóleitrana? 

2. Hvert er árlegt nýgengi parasetamóleitrana á Landspítalanum á árunum 2010-

2017? 

3. Hvert er eðli þessara eitrana? 

a. Kyn? 

b. Aldur? 

c. Ástæða eitrana (óhapp eða sjálfsskaði)? 

d. Tegund eitrana (bráð eða krónísk)? 

e. Lyfjaform parasetamóls? 

f. Blandaðar eitranir? 

g. Skammtur parasetamóls? 

h. Tímalengd frá inntöku til innlagnar á sjúkrahús? 

i. Áhættuþættir? 

4. Hvaða verklagi er beitt við meðhöndlun parasetamóleitrana? 

a. Lyfjakol? 

b. NAC? 

c. Ekki þörf á meðferð? 

5. Hver eru afdrif sjúklinga? 

a. Lifrarbilun? 

b. Dauðsföll? 
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3. EFNI OG AÐFERÐIR 
 

3.1 Rannsóknarsnið 
  
Rannsóknin var aftursýn (e. retrospective) lýsandi gagnarannsókn. 
 
3.2 Rannsóknartímabil og staðsetning 
 
Rannsóknartímabilið var frá janúar til og með apríl 2018. Rannsóknin var unnin á 

Landspítalanum. 

 
3.3 Rannsóknarþýði 
 
Rannsóknarþýðið innihélt alla sjúklinga sem fengið höfðu parasetamólmælingu á 

Landspítalanum á tímabilinu 1. janúar 2010 - 31. desember 2017. Rannsóknarþýðið 

var ekki takmarkað við ákveðinn aldurshóp heldur voru allir hafðir með í 

rannsókninni, óháð aldri. 
 
3.4 Gagnasöfnunartæki 
 
Fengnar voru upplýsingar úr sjúkraskrákerfum LSH yfir alla þá sjúklinga sem fengið 

höfðu parasetamólmælingu á Landspítalanum yfir 8 ára tímabili, frá 1. janúar 2010 til 

31. desember 2017. Til þess að meta hvort um parasetamóleitrun var að ræða hjá 

þessum sjúklingum var litið til þriggja þátta eins og sjá má í töflu 1.  

 
Tafla 1. Þættir og viðmið notað við val á þátttakendum í rannsóknina. 

 

Samkvæmt gæðaskjali Landspítalans um parasetamól eru meðferðarmörk við 

parasetamóleitrunum 66 - 200 µmól/L. Fyrir neðan 66 µmól/L er parasetamól talið 

ómælanlegt en við 66 µmól/L og hærra er það mælanlegt (Pétursdóttir og 

Sigþórsson, 2016). 

 Hannað var gagnasöfnunartæki í Excel (2017) þar sem safnað var saman 

frekari upplýsinga um þátttakendur úr sjúkraskrám. Eftirfarandi upplýsingum var 

 Þættir Viðmið 

1 Parasetamólmæling (s-parasetamól) <66 µmól/L >66 µmól/L 

2 Lifrarpróf (ASAT og ALAT) <50 IU/L >50 IU/L 

3 Saga um parasetamól inntöku Já Nei 
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safnað: aldur, kyn, þyngd, dagsetning innlagnar og útskriftar, sjúkdómsgreiningum í 

legu (ICD), s-parasetamól, s-etanól, lifrarstarfsemi (ASAT, ALAT og bilirúbín), 

nýrnastarfsemi (kreatínín), próþrombín tími og INR. Einnig var tekið saman hversu 

stór skammtur var tekinn inn, þekktur tími frá inntöku, einkenni við komu, lyfjaform af 

parasetamóli, hvaða önnur lyf voru tekin inn, ástæða eitrunar (óhapp eða sjálfsskaði) 

og tegund eitrunar (bráð eða krónísk), hvaða verklagi var beitt við meðhöndlun, afdrif 

sjúklinga og hvort áhættuþættir voru til staðar, þ.e. langvinn áfengissýki, vannæring, 

misnotkun lyfja, skert lifrarstarfsemi eða geðvandamál. 

 

3.5 Val á þátttakendum 
 
Upphaflega voru allir sjúklingar flokkaðir niður í tvo lista eins og sjá má á mynd 5, 

annars vegar sjúklingar með parasetamólmælingar lægri en 66 µmól/L og hins vegar 

sjúklingar með parasetamólmælingar 66 µmól/L eða hærri.  

 
Mynd 5. Flæðirit notað við gagnasöfnun til að meta hvort parasetamóleitrun átti sér stað. 
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Sumar kennitölur komu fyrir oftar en einu sinni (e. duplicates), þ.e. ákveðnir 

sjúklingar komu oftar en einu sinni á sjúkrahús þar sem mælt var parasetamól yfir 8 

ára tímabil. Einnig voru dæmi um að framkvæmdar voru fleiri en ein 

parasetamólmæling meðan á sjúkrahúslegu stóð. Þeir sjúklingar sem komu fyrir oftar 

en einu sinni voru valdir inn í rannsóknina en að sama skapi voru 

parasetamólmælingar í sjúkrahúslegu sjúklinga takmarkaðar við eina af sömu 

kennitölu. Farið var yfir listann með sjúklingum sem voru með parasetamólmælingu 

lægri en 66 µmól/L og litið var til lifrarprófa. Þeir sem ekki voru með hækkuð 

lifrarensím (<50 IU/L) voru útilokaðir frá rannsókninni. Þeir sem höfðu hækkuð 

lifrarensím (³50 IU/L) voru skoðaðir út frá sögu um inntöku á parasetamóli. Ef það 

var saga um inntöku voru þeir sjúkingar valdir inn í rannsóknina og safnað frekari 

upplýsingum um þá. Þeir sem ekki voru með sögu um inntöku voru útilokaðir frá 

rannsókninni. Öllum tilfellum af listanum með parasetamólmælingum 66 µmól/L og 

hærri var flett upp og skoðuð var saga um parasetamól ofskammta. Ef ekki var saga 

um ofskammta af parasetamól voru þau tilfelli útilokuð frá rannsókninni en ef saga 

var um ofskammta voru þeir valdir inn í rannsóknina.  

 

3.6 Úrvinnsla gagna 
 
Notast var við Microsoft Excel til þess að skrá niður gögn úr sjúkraskrárkerfi 

Landspítalans. Jafnframt var Excel notað til þess að reikna árlegt nýgengi og ýmis 

hlutföll. Microsoft Word var notað til að hanna kóða og breytur fyrir gögnin í Excel. 

Lýsandi tölfræði (e. descriptive statistics) var notuð til að lýsa eiginleikum gagnanna. 

Tölfræðileg úrvinnsla var unnin með forritinu R, þar sem gögnin úr Excel voru lesin 

yfir í forritið. Til þess að meta marktækni gagnanna voru framkvæmd kí-kvaðrat próf 

(e. chi-square test, c2) í R þar sem notast var við 95% öryggismörk (e. confidence 

interval). Ef p-gildi mældist lægra en 0,05 var áætlað að marktækur munur væri á 

milli þeirra breyta sem verið var að bera saman. 

 

3.7 Leyfi 
 

Fengið var leyfi frá siðanefnd Landspítalans og framkvæmdarstjóra lækninga á 

Landspítalanum. Rannsóknin var að auki tilkynnt til Persónuverndar. Leyfin bárust í 

desember 2017. Afrit af leyfum má finna í viðauka I. 
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4. NIÐURSTÖÐUR 

 
4.1 Þátttakendur 
 
Framkvæmdar voru alls 6181 parasetamólmælingar á tímabilinu 1. janúar 2010 - 31. 

desember 2017 og voru því tilfellin alls 6181 í upphafi rannsóknar. Á mynd 6 er 

flæðirit yfir framvindu þátttakenda í rannsókninni. 6181 mælingar voru flokkaðar í tvo 

mismunandi lista, annars vegar parasetamólmælingar sem mældust lægri en 66 

µmól/L (n=4279) og hins vegar parasetamólmælingar sem mældust 66 µmól/L eða 

hærri (n=822). Við gagnasöfnun var þessum tveimur listum haldið aðskildum en svo 

sameinaðir við úrvinnslu á niðurstöðum.  

 
Mynd 6. Flæðirit yfir framvindu þátttakenda í rannsókninni. 
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Útilokuð voru alls 1080 tilfelli af upphaflega listanum sem innihélt 6181 tilfelli 

og eftir voru því 5101 mælingar. Tilfellin sem voru útilokuð (ekki á mynd) var vegna 

ógildra mælinga (n=94) og mælinga þar sem sömu kennitölur komu upp oftar en einu 

sinni (n=986) í sömu legu (e. duplictes). Af 6181 mælingum voru alls 3790 

kennitölur. 

Listinn sem innihélt parasetamólmælingar lægri en 66 µmól/L var flokkaður 

enn frekar m.t.t. lifrarensíma (ASAT og ALAT). Þær parasetamólmælingar þar sem 

lifrarensímin mældust 50 IU/L eða hærri var haldið til haga á einum lista (n=647) og 

þeir sem mældust með lægri lifrarensím en 50 IU/L voru útilokaðir frá rannsókninni 

(n=3632). Eftir gagnasöfnun 647 tilfella úr sjúkraskrám kom í ljós að 60 tilfelli voru af 

völdum parasetamóleitrana og því voru 587 tilfelli útilokuð frá rannsókninni þar sem 

ekki var saga um inntöku parasetamóls. 

 Öllum tilfellum af listanum þar sem parasetamólmæling mældist 66 µmól/L 

eða hærri (n=822) var flett upp í sjúkraskrá. Eftir gagnasöfnun voru 482 tilfelli vegna 

parasetamóleitrana og því 340 tilfelli sem voru útilokuð frá rannsókninni. Ef mynd 7 

er skoðuð má sjá útilokunarviðmið (e. exclusion criteria). Parasetamóleitrun átti sér 

ekki stað í 82 tilfellum en það var vegna inntöku á meðferðarskömmtum sem olli ekki 

eitrun. Aðrir sem voru útilokaðir frá rannsókn voru mælingar utan að landi (n=129), 

inntöku annarra lyfja en parasetamóls (n=46), lifrarbilun af öðrum toga (n=12) og 

aðrar ástæður (n=71).  

 
Mynd 7. Yfirlit yfir tilfelli sem voru höfð inni í rannsókninni og þau sem voru útilokuð ásamt 
útilokunarviðmiðum. 
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4.2 Parasetamóleitranir á Landspítala 
 

Í töflu 2 má sjá yfirlit yfir helstu lýsandi eiginleika parasetamóleitrana hjá sjúklingum 

sem komu inn á Landspítalann frá 1. janúar 2010 – 31. desember 2017. Af listunum 

tveimur (<66 og ≥66) voru parasetamóleitranir samtals 542 (n=60+482) yfir 8 ára 

tímabil, 2010-2017. Flestar eitranir áttu sér stað árið 2016 (16%, 84/542). Í 

aldurshópi 16-25 ára áttu sér stað flestar eitranir (38%). Eitranir hjá konum voru 69% 

eitrana á móti 31% hjá körlum. Eitranir virtust frekar vera vegna sjálfsskaða (81%) 

heldur en óhapps (19%) og bráðar eitranir voru í meirihluta (87%) borið saman við 

krónískar eitranir (13%). Rúmlega helmingur (52%, 282/542) sjúklinga með 

parasetamóleitranir voru innan við sólarhring á Landspítalanum og 48% (260/542) 

voru einn sólarhring eða lengur. Áhættuþættir voru til staðar í meirihluta eitrana 

(93%, 375/542). Eitranir sem voru blandaðar voru alls 57% (310/542). Alls 35% 

(190/542) sjúklinga þurftu ekki á meðferð að halda eftir áhættumat á Rumack-

Matthews línuritinu en 43% (232/542) fengu mótefnameðferð með NAC og 11% 

(60/542) fengu meðferð með lyfjakolum, annað innihélt eitranir sem voru 

meðhöndlaðar með lyfjakolum og skolun. Meirihluti, 92% (498/542), sjúklinga urðu 

ekki fyrir eituráhrifum parasetamóls en 5,4% (29/542) fengu lifrarbilun, 1,3% (7/542) 

fengu lifrarbilun og nýrnabilun og í 1,1% (6/542) tilfella urðu dauðsföll þar sem 

parasetamól átti hlut í dánarorsök. 
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Tafla 2. Lýsandi eiginleikar yfir allar parasetamóleitranir frá 2010-2017. 

Eiginleiki Breyta Fjöldi (n) Hlutfall (%) 
Heildarfjöldi eitrana 2010-2017 542 - 
Ár 2010 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

64 
66 
78 
56 
58 
67 
84 
69 

12 
12 
14 
10 
11 
12 
16 
13 

Aldur (ár) £10 
11-15 
16-25 
26-35 
36-45 
46-55 
56-65 
>65 

13 
40 
206 
105 
46 
57 
38 
37 

2 
7 

38 
19 
9 

11 
7 
7 

Kyn 
 

Karlar 
Konur 

169 
373 

31 
69 

Dagar á sjúkrahúsi ³1 dagur 
<1 dagur 

260 
282 

48 
52 

Ástæða Óhapp 
Sjálfsskaði 

105 
437 

19 
81 

Tegund Bráð eitrun 
Krónísk eitrun 

474 
68 

87 
13 

Áhættuþættir Já 
Nei 

504 
38 

93 
7 

Samhliða inntaka annarra 
lyfja 

Já 
Nei 

310 
232 

57 
43 

Verklag Ekki þörf á meðferð 
Lyfjakol 

NAC 
Lyfjakol og NAC 

Annað 

190 
60 
232 
58 
2 

35 
11 
43 
11 
0,4 

Afdrif Engin eituráhrif 
Lifrarbilun 
Nýrnabilun 

Lifrarbilun og nýrnabilun 
Dauðsföll 

498 
29 
2 
7 
6 

92 
5,4 
0,4 
1,3 
1,1 

 
 



 34 

4.2.1 Hlutfall parasetamólmælinga vegna eitrana 
 
Alls voru framkvæmdar 6181 parasetamólmælingar á 8 ára tímabili en eftir útilokun 

ákveðinna tilfella voru 5101 mælingar eftir. Hlutfall parasetamólmælinga sem 

framkvæmdar voru á árunum 2010-2017 og voru vegna eitrana var 8,8% (542/6181). 

Parasetamóleitranir á Landspítalanum yfir 8 ára tímabil, 2010-2017, voru samtals 

542. Af þessum 542 eitrunum voru 470 sjúklingar sem komu inn með 

parasetamóleitrun sem þýðir að sumir komu oftar en einu sinni með 

parasetamóleitrun yfir þetta 8 ára tímabil. 

 

4.2.2 Árlegt nýgengi parasetamóleitrana 
 

Á mynd 8 má sjá að mesta hækkun í nýgengi parasetamóleitrana á sér stað árin 

2012 og 2016. Frá 2010-2012 fór árlegt nýgengi hækkandi frá 26-31/100.000 íbúa. 

Árið 2013 átti sér stað stór niðursveifla í nýgengi sem mældist 22/100.000 íbúa en 

árlegt nýgengi fer hækkandi eftir það fyrir utan lækkun árið 2017. Meðaltal nýgengis 

á árunum 2010-2017 var 26,7/100.000 íbúa. Ekki fannst tölfræðilega marktækur 

munur á þróun í nýgengi parasetamóleitrana yfir 8 ára tímabil (p > 0,05). 
 

 
Mynd 8. Árlegt nýgengi parasetamóleitrana frá 2010-2017. 

 
Þegar í ljós kom að toppar í nýgengi parasetamóleitrana voru árin 2012 og 2016 

voru eitranir flokkaðar út frá þeim mánuðum sem þær áttu sér stað. Á mynd 9 má sjá 

að árið 2012 (n=78, af 542) voru flestar eitranir frá janúar-apríl og í nóvember en árið 
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2016 (n=84, af 542) voru flestar eitranir í maí og október. Ekki var marktækur munur 

á milli ára og mánuða (p > 0,283).  

 

 
Mynd 9. Mánaðarlegur fjöldi parasetamóleitrana árin 2012 og 2016 þar sem mesta aukning nýgengis 
átti sér stað. 

 
Flokkað var enn frekar eftir eitrunum vegna sjálfsskaða og skoðað út frá mánuðum. 

Eitranir reyndust vera flestar vegna sjálfsskaða yfir vetrartímann, frá október-apríl en 

tíðnin féll niður yfir sumartímann. Munurinn var þó ekki marktækur (p > 0,05). 

 

4.2.3 Eðli parasetamóleitrana 
 
4.2.3.1 Kyn og aldur 
 
Konur voru í meiri áhættu gagnvart parasetamóleitrunum heldur en karlar, en 

hlutfallið reyndist vera 69% (373/542) konur og 31% (169/542) karlar. Árlegt nýgengi 

parasetamóleitrana á hverja 100.000 íbúa flokkað eftir kyni má sjá á mynd 10. 

Nýgengi kvenna virtist vera hærra öll árin miðað við nýgengi karla. Meðaltal árlegs 

nýgengis frá 2010-2017 hjá konum var 33,5/100.000 íbúa og körlum 13,9/100.000 

íbúa. Ekki kom fram marktækur munur milli kynja í nýgengi milli ára (p > 0,05). 
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Mynd 10. Árlegt nýgengi parasetamóleitrana frá 2010-2017 flokkað eftir kyni. 

 
Mynd 11 sýnir árlegt nýgengi parasetamóleitrana flokkað eftir aldurshópum. Flestar 

eitranir áttu sér stað í aldurshópi 16-25 ára eða 38%. Næst á eftir var aldurshópur 

26-35 ára en eitranir í þeim flokki voru um 19% af öllum eitrunum. Fæstar eitranir 

voru í aldurshópi yngri en 10 ára. Enginn tölfræðilega marktækur munur var milli 

árlegs nýgengis parasetamóleitrana og aldurshópa (p > 0,05). Nýgengi var reiknað 

út frá meðatali hvers aldurshóps frá 2010-2017. 

 

 
Mynd 11. Árlegt nýgengi parasetamóleitrana frá 2010-2017 flokkað eftir aldurshópum. 

 
Flestar eitranir áttu sér stað hjá konum á aldrinum 16-25 ára (mynd 12) og voru þær 

með 68% eitrana í þessum aldurshópi (141/206) á móti 32% (65/206) hjá körlum. Í 

sama aldurshóp var meirihluti eitrana hjá körlum. Nýgengi var reiknað út frá meðatali 
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hvers aldurshóps hjá sitthvoru kyni frá 2010-2017. Marktækur munur mældist milli 

kynja og aldurshópa (p > 0,05).  

 

 

 Mynd 12. Árlegt nýgengi parasetamóleitrana frá 2010-2017 flokkað eftir kyni og aldurshópum. 

 

Í töflu 3 er yfirlit yfir mun á helstu eiginleikum eftir kynjum. Marktækur munur var í 

aldri milli kynja. Konur voru marktækt líklegri til að nota parasetamól í sjálfsskaðandi 

tilgangi á meðan karlar voru marktækt líklegri til að vera með króníska eitrun sem 

helst í hendur við lengri innlögn á sjúkrahúsi þar sem verri afdrif eru af slíkum 

eitrunum. Konur voru marktækt líklegri til þess að vera með bráða eitrun borið saman 

við karla. Jafnt hlutfall var milli kvenna og karla í inntöku annarra lyfja samhliða 

parasetamóli en munurinn taldist ekki marktækur. Konur voru marktækt líklegri til að 

vera með geðvandamál á meðan karlar voru marktækt líklegri að vera með 

langvinna áfengissýki. Nokkuð jafnt hlutfall var milli kynja í NAC meðferð en karlar 

voru almennt með verri afdrif en konur, þó var ekki marktækur munur.  
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Tafla 3. Eiginleikar sjúklinga með parasetamóleitranir frá 2010-2017, flokkað eftir kyni. 

Eiginleiki Karlar (n=169) Konur (n=373) p-gildi 
Aldur 
Miðgildi ± SF 
IQR 

 
26 ± 18,8 

18-42 

 
27 ± 18,5 

20-49 

 
0,020 

Sjálfsskaði 119 (70) 318 (85) <0,001 
Bráð eitrun 135 (80) 339 (91) <0,001 
Krónísk eitrun 34 (20) 34 (9) <0,001 
Dagar á sjúkrahúsi 
Meðaltal 

 
3,1 

 
1,7 

 
0,403 

Samhliða inntaka 
annarra lyfja 

 
96 (57) 

 
214 (57) 

 
0,301 

Geðvandamál 83 (49) 251 (67) <0,001 
Langvinn áfengissýki 32 (19) 42 (11) 0,016 
NAC meðferð 86 (51) 204 (55) 0,506 
Lifrarbilun 10 (6) 19 (5) 0,181 
Dauðsföll 3 (1,8) 3 (0,8) 0,181 

Skammstafanir: SF=staðalfrávik, IQR = interquartile range.  
 
 
4.2.3.2 Ástæða eitrana 
 
Ástæða eitrana var vegna sjálfsskaða eða óhapps. Meirihluti parasetamóleitrana var 

vegna sjálfsskaða eða um 81% (437/542) og 19% (105/542) vegna óhapps (mynd 

13 og 14). Stærri hluti eitrana hjá körlum var vegna óhapps eða um 30% miðað við 

15% hjá konum. Tölfræðilega marktækur munur var á ástæðu eitrana milli kynja (p < 

0,001). 

  
Mynd 13. Ástæða eitrana hjá körlum (n=169).            Mynd 14. Ástæða eitrana hjá konum (n=373). 
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45% (198/437) eitrana voru vegna sjálfsskaða áttu sér stað í aldurshóp 16-25 ára og 

þar á eftir kom aldurshópur 26-35 ára með 22% (97/437) (mynd 15). Aftur á móti 

voru flestar eitranir eða 29% (30/105) vegna óhapps í aldurshópnum 65 ára og eldri 

og aldurshópurinn á undan því, 56-65 ára, fylgdi fast á eftir með 17% eitrana vegna 

óhapps (18/105). Tölfræðilega marktækur munur var á milli ástæðu eitrana og 

aldurshópa (p < 0,001). 

 

 
Mynd 15. Ástæða eitrana, óhapp (n=105) eða sjálfskaði (n=437), flokkuð eftir aldurshópum. 

 

Í töflu 4 má sjá að í eitrunum vegna óhapps er meðalaldur marktækt hærri (49 ár). 

Konur voru marktækt líklegri (73%) að skaða sjálfar sig borið saman við karla (27%) 

en nokkuð jöfn hlutföll voru á milli kynja í óhappaeitrunum. Í eitrunum vegna óhapps 

var sjúkrahúslega marktækt lengri og sýndu ASAT próf marktækt hærra meðaltal en 

í sjálfsskaða eitrunum. Geðvandamál voru marktækt líklegri (69% vs. 30%) til að 

vera til staðar í eitrunum vegna sjálfsskaða en langvinn áfengissýki kom oftar (38% 

vs. 8%) fyrir í óhappaeitrunum og var munurinn marktækur. Afdrif eitrana vegna 

óhapps voru mun verri, 20% fá lifrarbilun á móti 2% í eitrunum vegna sjálfsskaða og 

dauðsföll eru 3,8%. Marktækur munur var í afdrifum milli eitrana vegna óhapps og 

sjálfsskaða. 
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Tafla 4. Samanburður á eiginleikum eitrana vegna óhapps og sjálfsskaða. 

Eiginleiki Óhapp (n=105) Sjálfsskaði (n=437) p-gildi 
Aldur (ár) 
   Meðaltal ± SF 
   Miðgildi 
   IQR 

 
49 ± 25 

52 
33-68 

 
29 ± 14 

24 
18-34 

 
< 0,001 

Kyn  
   Karlar 
   Konur 

 
50 (48) 
55 (52) 

 
119 (27) 
318 (73) 

 
< 0,001 

Dagar á sjúkrahúsi* 7,4 0,9 < 0,001 
Klst. frá inntöku* 11 4 < 0,001 
ASAT (IU/L)* 2455 379 < 0,001 
Langvinn áfengissýki 40 (38) 34 (8) < 0,001 
Geðvandamál 31 (30) 303 (69) < 0,001 
Skert lifrarstarfsemi 20 (19) 13 (3) < 0,001 
NAC 72 (69) 218 (50) < 0,001 
Afdrif 
   Lifrarbilun 
   Dauðsföll 

 
20 (19) 
4 (3,8) 

 
9 (2) 

2 (0,5) 

 
< 0,001 

*Meðaltal. 
 
 
4.2.3.3 Tegund eitrana 
 
Meirihluti eitrana voru bráðar eða 87% (474/542) en krónískar aðeins 13% (68/542). 

Á mynd 16 og 17 má sjá mun á tegund eitrana eftir kynjum. Marktækur munur var á 

milli tegund eitrana og kynja (p < 0,001).  

  
Mynd 16. Tegund eitrana hjá körlum (n=169).            Mynd 17. Tegund eitrana hjá konun (n=373). 
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Bráðar eitranir voru langflestar (43%, 204/474) í aldurshópi 16-25 ára en krónískar 

eitranir voru hlutfallslega hæstar (29%, 20/68) í aldurshópi 65 ára og eldri (mynd 18). 

Marktækur munur var á milli tegund eitrunar og aldurshópa (p < 0,001).  

 

 
Mynd 18. Tegund eitrana, bráð (n=474) eða krónísk (n=68), flokkuð eftir aldurshópum. 

 

4.2.3.4 Lyfjaform parasetamóls og blandaðar eitranir 
 
Hefðbundið parasetamól, þ.e. án forðaverkunar eða í samsetningum með öðrum 

virkum efnum, var tekið inn í 52% tilfella (284/542) (mynd 19). Þar á eftir kom inntaka 

á ParkódíniÒ (parasetamól/kódein 500 mg/10mg) sem var í 20% tilfella (107/542) og 

ParkódínÒ forte (parasetamól/kódein 500 mg/30mg) 13% (73/542). Blandaðar 

eitranir þar sem parasetamól var tekið inn samhliða ParkódíniÒ og/eða ParkódínÒ 

forte voru í 10% tilfella (57/542) en alls voru 247 (46%) tilfelli (ekki á mynd) þar sem 

parasetamól með kódeini átti hlut í inntöku en notkun í eitrunum jókst milli ára. 

Aðeins 6 tilfelli (1,1%) innihéldu eitranir þar sem parasetamól með breyttan 

losunarhraða var tekið inn.  

00

10

20

30

40

50

≤10 11-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 >65

H
lu

tfa
ll 

(%
)

Tegund eitrana eftir aldursflokkum (n=542)

Bráð (n=474) Krónísk (n=68)



 42 

 
Mynd 19. Lyfjaform parasetamóls sem tekið var inn í eitrunum (n=542), psm=parasetamól. 

 
Lyf sem tekin voru inn í blönduðum eitrunum eru flokkuð eftir ATC-flokkum á mynd 

20 hér að neðan. Ekki var marktækur munur á blönduðum eitrunum milli kynja (p > 

0,05). Verkjalyf sem eru ópíóðar í ATC-flokki N02A voru um 38% af lyfjum tekin í 

blönduðum eitrunum, þar af náðu ParkódínÒ (parasetamól/kódein 500mg/10mg) og 

ParkódínÒ forte (parasetamól/kódein 500mg/30mg) yfir 89% af þessum flokki. Geðlyf 

í ATC-flokki N05 og bólgueyðandi- og gigtarlyf voru jöfn með 17% hvor flokkur. Lyfin 

sem voru mest notuð í flokki geðlyfja N05 voru quetíapín, oxazepam (SobrilÒ) og 

zópíklón (ImovaneÒ). Í flokki bólgueyðandi- og gigtarlyfja var íbúprófen fremst í flokki 

en það náði yfir 76% bólgueyðandi lyfja. Næst á eftir voru geðlyf í flokki N06 þar sem 

lyfið sertralín var mest tekið inn. Andhistamín lyf voru um 4% af blönduðum eitrunum 

og prómetazín (PhenerganÒ) var þar fremst í flokki.  
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Mynd 20. Lyf tekin inn í blönduðum eitrunum flokkuð eftir ATC-flokkum. 

 
Lyf sem flokkuð eru undir annað (13%) á mynd 20 má sjá flokkuð eftir ATC-flokki og 

hlutfalli í töflu 5 en aðeins tíu hæstu lyfjaflokkarnir sjást þar. 

 Tafla 5. Önnur lyf sem tekin voru inn samhliða parasetamóli ATC flokkuð. 

Annað ATC Prósent (%) 
Flogaveikilyf  N03 2,9 
Lyf við sýrutengdum sjúkdómum  A02 1,7 
Bakteríulyf til altækrar notkunar J01 1,3 
Beta-blokkar  C07 1,1 
Segavarnarlyf  B01 0,9 
Lyf með verkun á renín-angíótensínkerfið  C09 0,8 
Blóðfitulækkandi lyf  C10 0,5 
Hjartasjúkdómalyf  C01 0,4 
Barksterar til altækrar notkunar  H02 0,4 
Lyf við starfrænum meltingarsjúkdómum  A03 0,4 

 
 
4.2.3.5 Skammtur parasetamóls 
 

Í 75% (407/542) tilfella var skammturinn þekktur sem tekinn var inn af parasetamóli 

og hægt var að nálgast upplýsingar í sjúkraskrám. 64% (86/135) þeirra tilfella þar 

sem skammtur var ekki skráður í sjúkraskrár var vegna þess að skammturinn var 

óþekktur en í 36% (49/135) tilfella var skammtur ekki þekktur vegna krónískrar 
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eitrunar. Hæsti skammtur sem tekinn var inn af parasetamóli var 75 g en 

meðalskammtur var um 13 g. Alls voru 13 sjúklingar sem tóku inn 50 g eða hærri 

skammt af parasetamóli. Á mynd 21 má sjá að 5-10 g af parasetamóli voru tekin inn í 

rúmlega helmingi eitrana (52%, 211/407). Ekki var marktækur munur á stærð 

skammta milli kynja (p > 0,05) en meðalskammtur karla var 13,2 g og kvenna 12,4 g. 

  

 
Mynd 21. Skammtur parasetamóls sem var tekinn inn í eitrunum. 

Hár skammtur af parasetamóli var í flestum tilfellum tengdur við hærri mælingu á 

parasetamóli. Aftur á móti var því öfugt farið í lifrarprófum en lifrarpróf lækkuðu eftir 

því sem skammturinn af parasetamóli hækkaði (tafla 6). 

 
Tafla 6. Tengsl milli skammts, parasetamólmælinga og lifrarprófa. 

Skammtur  
(g) 

Fjöldi (n=407) 
n (%) 

S-parasetamól 
(µmól/L) 

 
p > 0,05 

Hækkuð lifrarpróf (n=75) 
 n (%) 

 
p > 0,05 

£4 24 (6) 225 8 (11) 
5-10 211 (52) 345 28 (37) 

11-20 126 (31) 564 26 (35) 
21-30 27 (7) 871 7 (9) 
31-40 5 (1) 593 2 (3) 
41-50 10 (2) 1071 4 (5) 
>50 4 (1) 1000 0 (0) 

S-parasetamól er reiknað meðaltal. Hækkuð lifrarpróf, ASAT/ALAT ³50 IU/L 
 

4.2.3.6 Tímalengd frá inntöku til innlagnar á sjúkrahús 
 
Í 35% (188/542) tilfella var tími inntöku ekki þekktur. Í 93% (175/188) tilfella, þar sem 

ekki var skráður tími inntöku, var tíminn óþekktur og því ekki skráður en í 6,9% 

(13/188) tilfella var ekki skráð vegna krónískrar eitrunar. 38% (135/354) sjúklinga 
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leituðu á bráðamóttöku Landspítalans þegar minna en 1 klst. var liðin frá inntöku 

(mynd 22). Meðaltíminn sem það tók sjúklinga að koma inn á bráðamóttöku 

Landspítalans var um 4,2 klst. Ekki var marktækur munur milli kynja og í tíma sem 

tók að koma inn á Landspítalann (p > 0,05). 

 

 
Mynd 22. Tími frá inntöku parasetamóls og fram að innlögn á sjúkrahús. 

 
4.2.3.7 Áhættuþættir 
 
Í 93% (504/542) eitrana voru áhættuþættir til staðar en þeir geta aukið líkur á 

lifrarskaða (mynd 23). Algengasti áhættuþátturinn var geðvandamál en í 63% 

eitrunum voru sjúklingar með geðvandamál. Áfengissýki kom þar á eftir í 14% tilfella.  

 

 
Mynd 23. Áhættuþættir sjúklinga með parasetamóleitrun. 
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4.2.4 Verklag 
 

Af 542 sjúklingum með parasetamóleitrun voru 232 (43%) sjúklingar meðhöndlaðir 

með NAC og í 190 tilfellum (35%, 190/542) var ekki talin þörf á meðhöndlun 

samkvæmt Rumack-Matthews línuritinu (mynd 24). Lyfjakol voru gefin í 55 eitrunum 

(10%), í flestum tilfellun (71%, 39/55) voru lyfjakol gefin þegar minna en 2 klst. voru 

liðnar frá inntöku parasetamóls. Í 16 tilfellum (29%, 16/55) voru lyfjakol notuð þegar 

meira en 1 klst. var liðin frá inntöku parasetamóls en lyfjakol á helst að gefa innan við 

1 klst. frá inntöku. NAC var í 65 tilfellum gefið innan við 4 klst. frá inntöku 

parasetamóls. Marktækur munur var á milli tímasetningar inntöku og hvaða verklagi 

var fylgt eftir við meðhöndlun parasetamóleitrana (p < 0,001). 

 

 
Mynd 24. Verklagi beitt við meðhöndlun parasetamóleitrana (n=542). 

 
4.2.5 Afdrif 
 
Sjúklingar með parasetamóleitranir voru flokkaðir eftir afdrifum þeirra. Afdrif voru 

flokkuð eftir alvarleika og voru flokkarnir alls fimm, fyrsti flokkurinn innihélt engin 

eituráhrif, sá næsti lifrarbilun, svo nýrnabilun og að lokum dauðsföll. Einnig var einn 

flokkur sem innihélt bæði lifrarbilun og nýrnabilun. 

 Meirihluti sjúklinga eða 92% (498/542) urðu fyrir engum eituráhrifum en 29 

(5,4%) sjúklingar fengu lifrarbilun (mynd 25). Karlar voru líklegri til að fá lifrarbilun en 

konur. Í sjúklingum með lifrarbilun var meðaltal ASAT mælinga 5606 IU/L og ALAT 

3918 IU/L. 
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Mynd 25. Afdrif sjúklinga með parasetamóleitranir (n=542). 

 
Alls voru 6 (1,1%) sjúklingar sem létust þar sem parasetamól átti hlut í dánarorsök 

(mynd 25).  

Meðalaldur þeirra sem létust var 70 ár og voru hlutföll kvenna og karla jöfn. 67% 

(4/6) dauðsfalla voru vegna óhapps (tafla 7). Meðaltími sjúkrahúslegu voru 11 dagar 

en einn sjúklingur lést sama sólarhring og hann kom inn á sjúkrahús. Tveir sjúklingur 

létust af parasetamól orsakaðri nýrnabilun, einn lést vegna lifrarbilunar og þrír þar 

sem bæði nýrnabilun og lifrarbilun átti í hlut. Klínískar mælingar voru allar miðaðar 

við hæsta gildi í sjúkrahúslegu. 50% (3/6) sjúklinga sem létust voru með langvinna 

áfengissýki, aðeins einn var vannærður og enginn með skerta lifrarstarfsemi.  

 
Tafla 7. Lýsandi eiginleikar þeirra sjúklinga sem létust þar sem parasetamóleitrun átti hlut í dánarorsök (n=6). 

Aldur/Kyn Dagar á 
sjúkrahúsi 

Ástæða LB NB S-PSM 
(µmól/L) 

ASAT 
(IU/L) 

ALAT 
(IU/L) 

Kreatínín 
(µmól/L) 

INR 

65/K 0 S J J 192 21170 8682 243 2,4 

73/K 10 Ó J N 287 2939 1322 286 3,2 

81/M 23 Ó J J 77 800 1349 66 3,8 

84/M 6 Ó N J 517 38 32 179 1,1 

65/K 7 S N J 219 246 108 209 1,3 

54/M 18 Ó J J <66 7153 2368 168 2,6 

Aldur/Kyn: K=kona, M=maður, Ástæða: S=sjálfsskaði, Ó=óhapp, LB=lifrarbilun, NB=nýrnabilun, J=já, N=nei 
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5. UMRÆÐUR 
 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna árlegt nýgengi parasetamóleitrana á 

Landspítalanum á árunum 2010-2017 og hvaða kyn og aldurshópar væru í mestri 

áhættu. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að árlegt nýgengi 

parasetamóleitrana er hátt á Landspítalanunm borið saman við önnur lönd. Nýgengi 

náði hámarki árið 2016, en lækkaði árinu á eftir. Jafnframt gefa niðurstöður til kynna 

að konur í aldurshópi 16-25 ára eru í mestri áhættu. Afdrif sjúklinga voru í flestum 

tilfellum góð. Þeir sem fengu lifrarbilun voru með góðar batahorfur en sex sjúklingar 

dóu þar sem parasetamól átti hlut í dánarorsök. 

 Upprunalega var markmið rannsóknarinnar að leggja mat á verklag við 

meðhöndlun parasetamóleitrana og hvernig því er fylgt eftir á Landspítalanum. Við 

framkvæmd rannsóknarinnar kom í ljós að skráning á verklagi parasetamóleitrana í 

sjúkraskrám var ábótavant. Að sama skapi er skráning meðferðar með NAC í 

Therapy, rafrænt lyfjaskráningarkerfi, hjá sjúklingum með parasetamóleitranir 

ófullnægjandi. Leitast var því eftir að skoða betur hvaða meðferð var beitt við 

eitrunum, s.s. hvort gefið væri lyfjakol eða NAC eða hvort ekki teldist þörf á að beita 

meðferð samkvæmt Rumack-Matthews línuritinu. Í upphafi rannsóknar var lagt upp 

með að taka 500 manna úrtak úr þýðinu þar sem ekki var ljóst hversu stór hópur 

væri með parasetamóleitranir. Það kom í ljós að parasetamóleitranir voru rétt yfir 500 

talsins og því ákveðið að notast við allt þýðið.  

 
5.1 Túlkun niðurstaðna og samanburður við aðrar rannsóknir 
 

5.1.1 Hlutfall parasetamóleitrana 
 
Framkvæmdar voru alls 6181 parasetamólmælingar yfir 8 ára tímabil, frá 2010-2017 

og reyndust 542 mælingar vera vegna parasetamóleitrana sem gera 8,8%. Ljóst er 

að mælingar á parasetamóli eru í mörgum tilfellum vegna annarra orsaka en 

parasetamóleitrana eða útsetningar (e. exposure) á parasetamóli. Orsakir geta verið 

vegna lyfjaeitrana þar sem parasetamól kemur ekki við sögu, sjúklingar sem koma 

inn með lifrarbilun og parasetamól er mælt til öryggis ásamt öðrum ástæðum. 
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5.1.2 Nýgengi parasetamóleitrana 
 
Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að nýgengi parasetamóleitrana á Íslandi 

sé hátt borið saman við rannsóknir í vestrænum löndum (Bond og Hite, 1999; 

Gedeborg o.fl., 2017). Nýgengi lækkaði frá 2010 úr 26/100.000 íbúa í 25/100.000 

íbúa árið 2017 en það er ekki í samræmi við heildarsölu parasetamóls sem jókst um 

26,5% frá 2010-2017 (Arnórsson, Tölvupóstur, 3.4 2018). Yfir átta ára tímabil voru 

tvö ár sem stóðu upp úr með hæsta nýgengið, árið 2012 og 2016, en það 

síðarnefnda fór nýgengi upp í 33/100.000 íbúa.  

Gerð var rannsókn í Svíþjóð um nýgengi parasetamóleitrana eftir að 

parasetamól var leyft í almennum verslunum árið 2009 (Gedeborg o.fl., 2017). 

Nýgengi parasetamóls var 11,5/100.000 íbúa fyrir breytinguna en hækkaði upp í 

16,2/100.000 íbúa árið 2013. Árið 2013 var nýgengi parasetamóleitrana á Íslandi 

22/100.000 íbúa. Þrátt fyrir aukið aðgengi að parasetamóli í Svíþjóð er nýgengi þar 

lægra en hér á landi þó að takmarkaðra aðgengi sé á Íslandi. Í rannsókninni í 

Svíþjóð var notast við parasetamólmælingar, sjúkdómsgreiningarkóða (ICD) og 

dánarorsök við leit af þátttakendum og því ættu niðurstöður að gefa nokkuð skýra 

mynd af nýgengi. Nýgengi á Íslandi er heldur lægra en gerist í Kanada 

(47,5/100.000) en er svipað því sem er á Nýja-Sjálandi (29/100.000) (Bond og Hite, 

1999; Myers, Li, Fong, Shaheen og Quan, 2007).  

Niðurstöður sýna að miklar sveiflur eru milli ára í nýgengi parasetamóleitrana 

frá 2010-2017 en þær virðast vera tilviljunarkenndar og hefur reynst erfitt að 

skilgreina þær. Í rannsókn Ingibjargar Kjartansdóttur um parasetamóleitranir á 

Landspítalanum á árunum 2004-2009 lækkaði nýgengi úr 32.8/100.000 íbúa árið 

2004 í 17.3/100.000 íbúa árið 2009 en sveiflur voru í nýgengi milli ára (Kjartansdóttir, 

2011). Í sömu rannsókn var nýgengi eitrana árið 2009 17,3/100.000 íbúa en árinu 

eftir mældist nýgengi eitrana, í þessari rannsókn, 26/100.000 íbúa sem gerir um 50% 

hækkun milli ára. Þess má geta að 2009 er árið eftir að bankahrunið varð á Íslandi 

en það átti sér stað í október árið 2008 (Friðriksson, 2009). Hækkunin er þó að öllum 

líkindum tilfallandi þar sem meðaltal árlegs nýgengis frá 2004-2009 í fyrri 

rannsókninni var 26,5/100.000 íbúa borið saman við 26,7/100.000 íbúa frá 2010-

2017 í þessari rannsókn.  

Þrátt fyrir að sveiflur í nýgengi séu tilviljanakenndar voru árin 2012 og 2016 

skoðuð enn frekar þar sem eitranir voru flokkaðar eftir mánuðum til þess að gera 
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grein fyrir hvar mesta aukning í eitrunum á sér stað. Árið 2012 átti mesta hækkunin 

sér stað frá janúar-apríl og í nóvember en árið 2016 stóð október hæst upp úr. Ekki 

var hægt að fá upplýsingar um það hvort að hækkun í nýgengi á þessum mánuðum 

orsakaðist vegna annarra lyfja en parasetamóls sem fóru á bið og olli því að aukning 

var í inntöku á parasetamóli á þessum tíma. Samkvæmt tölum WHO frá 2017 er 

sjálfsvígstíðni á Íslandi 13,1/100.000 íbúa sem er rétt fyrir neðan meðaltal í Evrópu 

(14,1/100.000 íbúa) og er sjálfsvígstíðni á Íslandi hærri en í Bretlandi og Danmörku 

(WHO, 2017). Rannsóknir benda til þess að sjálfsvígstíðni er árstíðarbundin og eiga 

flest sjálfsvíg sér stað á vorin og í október er tíðni einnig há (Davis, Searles, 

Severtson, Dart og Bucher-Bartelson, 2014; Woo, Okusaga og Postolache, 2012). 

Það samræmist að einhverju leyti því sem hefur verið rannsakað hér en erfitt er þó 

að yfirfæra niðurstöðurnar og því talið að sveiflurnar séu tilfallandi.  
 
5.1.3 Eðli parasetamóleitrana 
 
5.1.3.1 Kyn og aldur 
 
Konur á aldrinum 16-25 ára voru í mestri hættu á parasetamóleitrunum og eru 

þessar niðurstöður í samræmi við sambærilegar rannsóknir (Bond og Hite, 1999; 

Carroll o.fl., 2015; Gedeborg, e. d.; Goldberger og Vearrier, 2017; Gyamlani og 

Parikh, 2002; Kjartansdóttir, 2011; Myers o.fl., 2007; Simkin, Hawton, Kapur og 

Gunnell, 2012). Þetta á sér einnig hliðstæðu við það að konur eru líklegri til að taka 

lyf í sjálfsvígsskyni heldur en karlar (Rhodes o.fl., 2008).  

 
5.1.3.2 Ástæða og tegund eitrana 
 

Eitranir vegna sjálfsskaða voru um 81% en 19% vegna óhapps og var meðalaldur 

hærri í eitrunum vegna óhapps (49 ára vs. 29 ára). Þetta er aukning á 

óhappaeitrunum frá fyrri rannsókn en í henni voru eitranir vegna óhapps einungis 7% 

(Kjartansdóttir, 2011). Í þeirri rannsókn var ICD notað til að leita eftir þátttakendum 

en í þessari parasetamólmælingar sem gæti orsakað það að fleiri sjúklingar eitranir 

vegna óhapps nást inn í rannsóknina. Aukning í eitrunum vegna óhapps er einnig í 

samræmi við erlendar rannsóknir en þeim fer fjölgandi í vestrænum löndum (Craig 

o.fl., 2011; Gedeborg, e. d.; Graham o.fl., 2013; Mund o.fl., 2015; Sheen o.fl., 

2002b). Þetta er áhyggjuefni þar sem afdrif eitrana vegna óhapps eru verri en í 

eitrunum vegna sjálfsskaða.  
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 Í Bretlandi eru eitranir vegna sjálfsskaða 84% á móti 16% vegna óhapps og 

eru þessi hlutföll í samræmi við Ísland (Gyamlani og Parikh, 2002). Í Bandaríkjunum 

eru eitranir vegna óhapps um helmingur eitrana (Gummin o.fl., 2017; Wei o.fl., 

2007). Ástæðan fyrir þessu er fjöldi lyfja sem eru seld í lausasölu og innihalda 

parasetamól í lyfjasamsetningum sem almenningur gerir sér ekki grein fyrir og tekur 

því inn fleiri en eitt lyf sem innihalda parasetamól (Fosnocht o.fl., 2008; Ip o.fl., 2015; 

Ogilvie o.fl., 2012). Þetta er ekki eins mikið vandamál hér á landi þar sem öll lyf sem 

innihalda parasetamól í lyfjasamsetningum eru lyfseðilsskyld (Lyfjastofnun, 2017a). 

 Parasetamól er það lyf sem er líklegast til að vera til staðar á flestum heimilum 

sem veldur því að það er mikið notað í sjálfsskaðandi tilgangi. Samkvæmt rannsókn í 

Bretlandi var parasetamól tekið inn í 53% eitrana vegna þess að það var aðgengilegt 

á heimilinu en 28% keyptu parasetamól í lyfjabúðum með sjálfsskaða í huga (Simkin 

o.fl., 2012).  

Tengsl eru á milli ástæðu og tegundar eitrana, sérstaklega krónískra eitrana 

en þær reyndust allar vera vegna óhapps. Aftur á móti gátu eitranir sem voru bráðar 

verið vegna óhapps. Gott dæmi um það er gömul kona tók óvart inn of margar töflur 

af parasetamóli því hún hafði gleymt að hún væri nýbúin að taka inn töflurnar. Annað 

dæmi eru sjúklingar með tannpínu og taka inn of margar töflur í einum skammti til að 

lina verkinn. Einnig voru nánast allar br+aðar eitranir í börnum vegna óhapps. 

 
5.1.3.3 Lyfjaform parasetamóls og blandaðar eitranir 
 
Parasetamól var tekið inn í 52% eitrana og ParkódínÒ tekið inn í 20% eitrana. 

Parasetamól með breyttan losunarhraða (Paratabs RetardÒ) var einungis tekið inn í 

1,1% eitrana en þetta hlutfall gæti hafa verið hærra þar sem líklegt er að í einhverjum 

tilfellum hafi gleymst að spyrja um lyfjaform og skráning var ekki alltaf fullnægjandi. 

Meðhöndlun slíkra eitrana er flóknari en þegar hefðbundið parasetamól án 

forðaverkunar hefur verið tekið inn (Salmonson, Sjoberg og Brogren, 2018). Aftur á 

móti verður þetta vandamál úr sögunni á Íslandi og víðar í Evrópu þann 1. júní 2018 

þegar Parasetamól RetardÒ verður tekið af markaði (Lyfjastofnun, 2018). 

 ParkódínÒ var gert að lyfseðilsskyldu lyfi árið 2005 (Embætti landlæknis, 

2005). Í fyrri rannsókn um parasetamóleitranir á Landspítalanum var inntaka á 

ParkódínÒ í blönduðum eitrunum um 72% af flokknum verkjalyf sem eru ópíóíðar 

(Kjartansdóttir, 2011). Í þessari rannsókn fer blönduðum eitrunum með ParkódínÒ 
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fjölgandi en þær voru um 89% í flokki verkjalyfja sem eru ópíóíðar. Ekki er vitað hvort 

að fyrri rannsókn náði bæði til ParkódínÒ og ParkódínÒ forte en það er í þessari 

rannsókn. Burt séð frá því er hækkunin mikil en inntaka ParkódínsÒ í eitrunum fór 

hækkandi með árunum í þessari rannsókn. Það er í samræmi við notkun á 

ParkódíniÒ en frá 2007-2015 hefur notkun þess aukist um 9%, DDD/1000 íbúa á dag 

og helst það í hendur við fjölgun í ávísunum af verkjalyfjum (Embætti landlæknis, 

2017; Lyfjastofnun, 2016).  

 Í blönduðum eitrunum voru bólgueyðandi- og gigtarlyf ásamt geðlyfjum (N05) 

með hæsta hlutfallið á eftir ópíóða verkjalyfjum. Íbúfen var 76% af bólgueyðandi 

lyfjum en það er einnig lausasölulyf eins og parasetamól og því auðvelt aðgengi að 

því. Quetíapín, oxazepam og zópíklón voru mest tekin inn af geðlyfjum í ATC flokki 

N05. Í rannsókn sem gerð var í Bretlandi voru benzódíazepín (48%) mest tekin inn 

samhliða parasetamóli en ópíóða verkjalyf voru 18% og NSAID 15% (Schmidt og 

Dalhoff, 2002). 
 
5.1.3.4 Skammtur parasetamóls 
 

Meirihluti (52%) tók inn skammt sem samsvaraði 5-10 g. Meðalskammtur hjá körlum 

var 13,2 g og konum 12,4 g. Það er því ekki marktækur munur milli kynja á stærð 

skammts. Tengsl voru á milli skammta og parasetamólmælinga, eða því hærri 

skammtur því hærra mældist parasetamól í sermi. Aftur á móti voru hækkuð lifrarpróf 

ekki tengd við hærri skammta en lægri skammtar voru frekar tengdir við hækkuð 

lifrarpróf eins og gerist oft í krónískum eitrunum (Daly, O'Malley, Heard, Bogdan og 

Dart, 2004).  

 FDA lagði fram tillögu að breytingum á daglegum hámarksskömmtum á 

parasetamóli úr 4 g í 3g (FDA, 2012). Þessi tillaga var ekki bindandi en eina 

fyrirtækið sem ákvað að taka þátt í þessari tillögu var McNeil sem framleiðir TylenolÒ 

(parasetamól). Tillagan er umdeild en heimildir sýna fram á að ekki sé þörf á að 

minnka skammtinn (Krenzelok og Royal, 2012). 
 
5.1.3.5 Tímalengd frá inntöku til innlagnar á sjúkrahús 
 
Meðaltíminn sem það tók sjúklinga að koma inn á Landpsítalann eftir ofskammt af 

parasetamóli var um 4 klst. Erfitt var að meta hvort að tími frá inntöku þar til 

sjúklingar komu inn hafi áhrif á afdrif sjúklinga en í 35% tilfella var tími inntöku ekki 
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þekktur. Í þeim tilfellum þar sem tími inntöku var þekktur virtust þeir sem komu inn 10 

klst. eftir inntöku eða seinna vera líklegri til að vera með lifrarbilun en þeir sem komu 

fyrr. Flestir sjúklingar með bráða eitrun komu snemma inn á Landspítalann og með 

betri batahorfur en þeir sem komu seinna þar sem þeir fá meðferð með NAC fyrr og 

er það í samræmi við það sem hingað til hefur verið rannsakað (Bond og Hite, 1999; 

Noshad, Sadreddini og Etemadi, 2009). 
 
5.1.3.6 Áhættuþættir 
 
Áhættuþættir voru til staðar í 93% eitrana sem komu inn á Landspítalann. 

Geðvandamál (63%) var algengasti áhættuþátturinn og þar á eftir langvinn 

áfengissýki (14%). Konur voru líklegri (67% vs. 49%) að vera með geðvandamál á 

meðan karlar voru líklegri til að vera með langvinna áfengissýki (19% vs. 11%). 

Niðurstöðurnar eru í samræmi við fyrri rannsókn um parasetamóleitranir á Íslandi 

(Kjartansdóttir, 2011). Langvinn áfengissýki var einnig líklegri hjá sjúklingum sem 

voru með eitrun af völdum óhapps (38% vs 8%) en geðvandamál voru líklegri til að 

vera í eitrunum vegna sjálfsskaða (69% vs. 30%) og er í samræmi við rannsókn sem 

gerð var í Bretlandi (Gyamlani og Parikh, 2002). Skert lifrarstarfsemi var einnig í 

meirihluta í eitrunum vegna óhapps heldur en sjálfsskaða (19% vs. 3%). 

Áhættuþættir sem eru til staðar, þá sérstaklega í eitrunum vegna óhapps, eru með 

verri útkomur eins og greint hefur verið í öðrum rannsóknum (Craig o.fl., 2011; 

Dargan og Jones, 2003).  
 
5.1.4 Verklag 
 
Meirihluti (43%) sjúklinga fékk meðferð með NAC á sjúkrahúsi eftir 

parasetamóleitrun. 35% þurftu ekki á meðferð að halda samkvæmt áhættumati á 

Rumack-Matthews línuritinu. Línuritið er notað til að meta hugsanlegan lifrarskaða 

hjá sjúklingum sem koma inn með bráða eitrun. Sjúklingar með eitrun vegna óhapps 

voru líklegri til að fá meðferð með NAC heldur en vegna sjálfsskaða (69% vs. 50%). 

Samkvæmt niðurstöðum voru lyfjakol gefin í 16 tilfellum þar sem meira en klst. var 

liðin frá inntöku en lyfjakol á helst að gefa innan við 1 klst. frá inntöku (Olson, 2010). Í 

65 tilfellum var NAC gefið innan 4 klst. frá inntöku en líða þurfa 4 klst. til að meta 

líkur á lifrarskaða og hvort það þurfi að meðhöndla sjúkling með NAC út frá Rumack-

Matthews línuritinu (Hodgman og Garrard, 2012). Í þeim tilfellum þar sem NAC var 
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gefið áður en 4 klst. voru liðnar er líklegt að skammtur parsaetamóls hafi verið 

óþekktur eða að áhættuþættir hafi verið til staðar hjá sjúklingum og því engin áhætta 

tekin.  

 

5.1.5 Afdrif 
 

Flest afdrif sjúklinga voru góð en 92% sjúklinga urðu fyrir engum eituráhrifum. 

Mótefni við parasetamóleitrunum, NAC, er áhrifaríkt og er ástæðan fyrir því að vel 

gengur að meðhöndla sjúklinga og batahorfur því góðar hjá þeim (Gyamlani og 

Parikh, 2002).  

 Meðalaldur sjúklinga sem fengu lifrarbilun af völdum parasetamóls (5,4%) var 

49 ár og karlar voru líklegri en konur til að fá lifrarbilun (14% vs. 9%). Þetta er 

hækkun í lifrarbilunum miðað við fyrri rannsókn en í þeirri var tíðni lifrarbilana 3% 

(9/290) (Kjartansdóttir, 2011). Ástæða eitrana hjá sjúklingum með lifrarbilun var 

líklegri til að vera vegna óhapps heldur en sjálfsskaða (20% vs. 2%) sem er í 

samræmi við aðrar rannsóknir (Craig o.fl., 2011; Larson o.fl., 2005; Lee, 2004). 

 Alls voru 6 dauðsföll, þrír karlar og þrjár konur, þar sem parasetamól átti hlut í 

dánarorsök. Miðað við fyrri rannsókn á parasetamóleitrunum er þetta mikil hækkun 

en í þeirri rannsókn var aðeins einn sjúklingur sem lést og var það af völdum bráðrar 

lifrarbilunar (Kjartansdóttir, 2011). Almennt var eldra fólk sem lést en meðalaldur var 

70 ára og er það í samræmi við aðrar rannsóknir (Craig o.fl., 2011; Schmidt, 2005). Í 

4 af 6 tilfellum voru dauðsföll vegna óhapps. Stysta sjúkrahúslega var innan við 

sólarhring en lengsta 23 dagar, meðaltal 11 dagar, borið saman við einn sólarhring 

hjá þeim sem urðu fyrir engum eituráhrifum. Tilfelli dauðsfalla vegna óhapps voru 

líklegri til að vera með lága parasetamólmælingu þar sem minni skammtar höfðu 

verið teknir yfir lengri tíma og sjúklingar komu seinna inn á sjúkrahús (Gyamlani og 

Parikh, 2002). Sjúklingar sem létust voru flestir í fjöllífærakerfabilun (e. multi organ 

failure). Einn lést þar sem parasetamól orsökuð lifrarbilun átti hlut að máli. Tveir 

létust þar sem parasetamól orsökuð nýrnabilun átti hlut í dánarorsök en samkvæmt 

rannsókn eru 2% þeirra sem fá nýrnaskaða af völdum parasetamóleitrunar 

(Pakravan, Shokrzadeh, Akbari og Shadboorestan, 2014). Þrír sjúklingar létust þar 

sem parasetamól orsökuð lifrar- og nýrnabilun átti hlut að máli. Fjórir sjúklingar sem 

létust fengu lifrarheilakvilla (e. encephalopathy) í sjúkrahúslegu. 
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5.2 Þátttakendur 
 
Til að skilgreina sjúklinga sem voru með parasetamóleitrun var miðað við að 4 g eða 

meira væri tekið inn í einum skammti í bráðum eitrununum, nema í þeim tilfellum þar 

sem áhættuþættir voru til staðar en þá var tekið tillit til þeirra óháð stærð skammts. 

Miðað var við minni skammt í krónískum eitrunum. Daglegur hámarksskammtur af 

parasetamóli eru 4 g (8 töflur) á dag í fullorðnum. Hjá börnum var miðað við minni 

skammt en hjá fullorðnum og var það breytilegt eftir tilfellum hvaða skammtur var 

notaður en farið var eftir aldri og þyngd sjúklinga. Ákveðið var að hafa alla 

aldurshópa inn í rannsókninni þar sem parasetamóleitranir geta einnig átt sér stað 

hjá börnum.  

Í sumum tilfellum þar sem skammtur parasetamóls var ekki skráður í 

sjúkraskrár var tekin ákvörðun út frá öðrum upplýsingum sem safnaðar voru úr 

sjúkraskrám, s.s. hvaða verklagi var fylgt eftir eða afdrifum sjúklinga, til þess að 

skera úr um hvort eitrun af völdum parasetamóls hafi átt sér stað.  
 
5.2.1 Útilokunarviðmið  
 
5.2.1.1 Upphaflegi gagnalistinn 
 
Í upphafi rannsóknar voru alls 6181 parasetamólmælingar, af þessum fjölda voru það 

alls 542 mælingar sem reyndust vera vegna parasetamóleitrana. Í heildina voru því 

útilokaðar 5639 mælingar. Við flokkun parasetamólmælinga var alltaf miðað við 

hæstu mælingu í sjúkrahúslegu. Af 6181 mælingum voru 1080 útilokaðar, þar af 94 

vegna ógildra mælinga og 986 vegna mælinga á sömu kennitölu í sömu 

sjúkrahúslegu. Ógildar mælingar gátu verið vegna rauðkornarofs (e. hemolysis) hjá 

sjúklingum, hætt var við mælingu eða mæling var felld niður eða misfórst, rangt glas 

mælt, mæling var rangt tekin eða rangt merkt ásamt fleiri ástæðum. 

 

5.2.1.2 Mælingar lægri en 66 µmól/L 
 
Parasetamólmælingar sem mældust lægri en 66 µmól/L voru 4279 talsins. Tifelli þar 

sem ekki voru til staðar hækkuð lifrarpróf voru útilokuð sem gerðu alls 3632 

mælingar. Í tilfellum þar sem voru hækkuð lifrarpróf en ekki var saga um inntöku á 

parasetamóli voru alls 587 mælingar. Með því að útiloka þá sem voru ekki með 

hækkuð lifrarpróf er möguleiki á að missa af tilfellum, t.d. krónískum 
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parasetamóleitrunum. Ókosturinn við að takmarka þátttakendur út frá lifrarprófum er 

að þau eru ekki alltaf framkvæmd. Þetta leiddi til þess að það vantaði ASAT og ALAT 

mælingar hjá einstaka sjúklingum og var þá gengið út frá því að ekki væri um 

parasetamóleitrun að ræða í þeim tilfellum. Einhverjar líkur eru á því að þarna séu 

tilfelli parasetamóleitrana sem verið er að missa af. Þegar ASAT og ALAT mælingar 

voru skoðaðar var alltaf notuð hæsta mæling í sjúkrahúslegu. Í sumum tilfellum var 

annað hvort mælt einungis ASAT eða einungis ALAT. Þegar bæði ASAT og ALAT 

var mælt var farið eftir hæstu mælingunni. 

 

5.2.1.3 Mælingar 66 µmól/L eða hærri 
 
Parasetamólmælingar sem mældust 66 µmól/L eða hærri voru 822 talsins og alls 

voru útilokuð 340 tilfelli af þessum lista. Af 340 tilfellum sem voru útilokuð, þar sem 

ekki kom fram saga um inntöku á parasetamóli, voru 30 tilfelli með hækkuð lifrarpróf 

en ástæða þess reyndist vera önnur en vegna parasetamóls, t.d. vegna skorpulifurs 

eða lifrarbólgu C. Þessi 30 tilfelli sem voru með hækkuð lifrarpróf reyndust 

parasetamólmælingar innan meðferðarmarka (66-200 µmól/L) og því tekin ákvörðun 

um að útiloka þessi tilfelli frá rannsókninni. 

Mælingar sem voru gerðar utan Landspítalans, þ.e. utan á landi, voru 129 

talsins. Þær voru útilokaðar frá rannsókinni þar sem hún náði aðeins til mælinga sem 

voru gerðar á Landspítanum. Alls voru 83 mælingar útilokaðar þar sem teknir voru 

inn skammtar af parasetamóli sem náðu ekki að valda eitrun hjá sjúklingi. 

Lyfjaeitranir þar sem tekin voru önnur lyf en parasetamól og sjúkraskrár bentu til 

þess að parasetamól hafi ekki komið við sögu voru alls 46 tilfelli en í þeim voru 

parasetamólmælingar skoðaðar m.t.t. meðferðarmarka (66-200 µmól/L) og virtust 

þær ekki vera fyrir ofan meðferðarmörk. Tólf mælingar voru vegna lifrarskaða af 

öðrum ástæðum. Lifrarskaði gat verið vegna áfengis, gallsteina, brisbólgu, annarra 

lyfja en parasetamóls og fleira. Eftir eru 71 tilfelli en þau voru vegna annara ástæða 

en þessar sem hafa verið taldar upp. Dæmi um aðrar ástæður voru t.d. föll og 

ruglástand hjá öldruðum og höfuðverkur.  
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5.3 Styrkleikar og veikleikar rannsóknar 
 
Þetta er önnur rannsóknin sem gerð hefur verið á Íslandi um parasetamóleitranir á 

Landspítalanum en fyrri rannsóknin var gerð árið 2012 og náði rannsóknartímabil 

hennar yfir 6 ár, frá 2004-2009 (Kjartansdóttir, 2011). Í þeirri rannsókn var ICD notað 

til að leita eftir þátttakendum í rannsóknina. 

Í þessari rannsókn var ákveðið að nota mælingar á parasetamóli í sermi sem 

tæki til að finna þátttakendur. Þessi aðferð er frábrugðin þeim sem þekkjast í 

svipuðum rannsóknum erlendis þar sem yfirleitt er leitað eftir þátttakendum með ICD 

og dánarorsök. Ekki er þó líklegt að mikill marktækur munur sé við mismunandi 

aðferðafræð, þ.e. notkun ICD á móti parasetamólmælingum. Með því að nota 

parasetamólmælingar fæst breiðari hópur af þátttakendum, sem þýðir að minni líkur 

eru á því að missa af tilfellum sem annars hefði getað gerst ef leitað væri eftir ICD en 

dæmi eru um skort á skráningu greininga í sjúkraskrár og breytileiki við skráningu 

getur verið mikill. Með gagnasöfnun er svo hægt að afmarka hópinn enn frekar út frá 

leitarskilyrðum rannsóknarinnar (e. inclusion criteria). Í þessari rannsókn var að auki 

notast við allt þýðið en ekki tekið úrtak sem eykur áreiðanleikann. Ókosturinn við að 

nota mælingar á parasetamóli sem leitaraðferð er sá að þær eru yfirleitt gerðar í 

flestum lyfjaeitrunum sem koma inn á Landspítalann, óháð sögu um lyfjainntöku. 

Stór hluti mælinganna er þ.a.l. vegna annarar ástæðu en parasetamóleitrunar eða 

parasetamól útsetningar (e. exposure). Annar galli við notkun parasetamólmælinga 

er að þeir sjúklingar sem koma inn á Landspítalann og eru með lifrarskaða af 

óþekktum toga þar sem parasetamólmæling er ekki tekin og orsök lifrarskaða er ekki 

tengd við parasetamól í sjúkraskrám, það er þó frekar ólíklegt að slíkt gerist. 

Hér á landi er unnt að notast við þessa leitaraðferð vegna minni mannfjölda 

borið saman við önnur lönd. Svo dæmi sé tekið var gerð rannsókn á 

parasetamóleitrunum í Svíþjóð á 14 ára rannsóknartímabili þar sem framkvæmdar 

voru 77.108 parasetamólmælingar. Þær voru svo notaðar, ásamt ICD og 

dánarorsök, til að leita eftir tilfellum parasetamóleitrana (Gedeborg o.fl., 2017). 

Ýmsir vankantar eru við framkvæmd á aftursýnum gagnarannsóknum. 

Skráning gagna um sjúklinga í sjúkraskrám Landspítalans er ábótavant en 

áreiðanleiki gagnanna liggur í skráningunni. Við gagnasöfnun var oftar en ekki 

vöntun á einstaka upplýsingum um sjúklinga sem nota þurfti í rannsóknina. 

Gagnasöfnun fór fram handvirkt þar sem rannsakandi skráði sjálfur niður allar 
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upplýsingar í Excel en það eykur samkvæmni gagnanna. Aftur á móti er alltaf 

ákveðin áhætta á innsláttarvillum við handvirkar skráningar. 

Rannsóknin náði aðeins til parasetamóleitrana sem komu inn á Landspítalann 

en ekki annarra sjúkrahúsa á Íslandi. Aftur á móti nær Landspítalinn yfir stórt 

íbúasvæði og því ólíklegt að sjúklingar á höfuborgarsvæðinu og nágrenni leiti annað 

en þangað. Hins vegar eru einhverjar líkur á að sjúklingar sem tekið hafa inn of 

stóran skammt af parasetamóli leiti almennt ekki inn á sjúkrahús eftir inntöku og nær 

því rannsóknin ekki til þessa hóps. 

Útilokuð voru þó fjölmörg tilfelli frá rannsókninni sem voru utan að landi og þá 

aðallega á Akureyri. Í sumum tilfellum voru alvarlegar eitranir sem komu inn á 

Landspítalann frá sjúkrahúsum annars staðar á landinu en það gæti orsakað örlitla 

skekkju í niðurstöðum um afdrif sjúklinga. 

Við útreikning á árlegu nýgengi voru notaðar mannfjöldatölur sem náðu yfir 

höfuðborgarsvæðið, Suðurnesin og Suðurlandið. Þessir landshlutar voru notaðir við 

útreikning á mannfjölda þar sem mörg tilfelli voru um parasetamóleitranir sem komu 

inn á Landspítalann frá sjúkrahúsinu í Keflavík og á Selfossi auk annarra 

heilbrigðisstofnana.  

 

5.4 Framtíðarrannsóknir 
 
Vanþekking er meðal almennings um kosti og galla parasetamóls. Almennt er talað 

um að parasetamól sé öruggt lyf en það sem flestir vita ekki er eiturverkun á lifur 

sem kemur fram við of háa skammta þess. Stúlkur á aldrinum 16-25 ára eru í mestri 

áhættu og því nauðsynlegt að ná til þessa hóps og efla forvarnir. Til þess að draga úr 

tíðni parasetamóleitrana er mikilvægt að auka fræðslu meðal almennings um örugga 

notkun á parasetamóli. Fræðsla getur farið fram í gegnum auglýsingar, hvort sem 

það er í útvarpi, sjónvarpi eða dagblöðum. Auglýsingar lausasölulyfja voru leyfðar í 

sjónvarpi með samþykki nýrrar reglugerðar á Íslandi í október 2016 (Reglugerð um 

lyfjauglýsingar nr. 1153/2016). Athyglisvert verður að vita hvort að lyfjaauglýsingar 

muni hafa áhrif á tíðni parasetamóleitrana í framtíðinni. Læknar og lyfjafræðingar 

sinna einnig mikilvægu starfi við upplýsingagjöf um notkun parasetamóls við ávísun 

og afgreiðslu úr lyfjabúðum. Rannsókn sem myndi byggja á almennri þekkingu fólks 

og heilsulæsi þess um rétta notkun og hættur parasetamóls væri æskilegt að 

framkvæma. Þannig rannsókn hefur ekki verið gerð hér á landi en svipaðar 
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rannsóknir hafa verið gerðar erlendis. Einnig væri gagnlegt að gera framsýna 

rannsókn á verklagi við meðhöndlun parasetamóleitrana og þannig betur hægt að 

fylgjast með skráningu á nákvæmari hátt borið saman við aftursýna rannsókn. 
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6. ÁLYKTANIR 
 
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að parasetamóleitranir eru algengar á 

Landspítala. Nýgengi hækkaði mest árin 2012 og 2016 en engar skýringar fundust 

við athugun á því og þess vegna talið að hækkunin sé tilviljunarkennd. 

 Konur á aldrinum 16-25 ára með sjálfsskaða í huga voru í mestri hættu á 

parasetamóleitrunum. Meginástæðan fyrir þessu er líklega hversu auðvelt aðgengi er 

að parasetamóli. Karlar 65 ára og eldri voru í meiri hættu á eitrunum vegna óhapps. 

Greint hefur verið frá sambærilegum niðurstöðum í rannsóknum í vestrænum löndum 

og því vandamál sem nær víðar en hér á landi.  

 Aukning var í eitrunum af völdum óhapps sem er áhyggjuefni þar sem slíkar 

eitranir tengjast verri afdrifum borið saman við eitranir vegna sjálfsskaða. Miðað við 

fyrri rannsókn um parasetamóleitranir hafa tilfelli lifrarbilana og dauðsfalla aukist og 

er það í beinu samhengi við aukningu á eitrunum vegna óhapps. Afdrif flestra 

sjúklinga (92%) voru góð en þeir sem komu seinna inn á sjúkrahús voru líklegri til að 

vera með verri útkomur heldur en þeir sem komu fyrr inn og voru fljótlega 

meðhöndlaðir með NAC.  

 Þrátt fyrir að parasetamól sé einungis fáanlegt í lyfjabúðum á Íslandi er 

nýgengi hátt. Afleiðingar þess að gera parasetamól að lyfseðilsskyldu lyfi myndu fela 

í sér aukningu í inntöku á öðrum lausasölulyfjum. Erfitt er því að stemma stigu við 

þessum heilbrigðisvanda. Parasetamól er öruggt lyf en það sem margir vita ekki er 

eiturverkun sem kemur fram við of háa skammta þess en þar þurfa heilbrigðisstéttir 

ásamt fjölmiðlum að grípa inn í og veita fræðslu og upplýsingagjöf um rétta notkun 

parasetamóls. 
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9.1 Viðauki I 
 

• Umsókn til siðanefndar Landspítala     B  

• Leyfi frá siðanefnd Landspítala      M 
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Umsókn til siðanefndar Landspítala 
 

Almenn umsókn til Siðanefndar Landspítala 
Umsókn má skila á íslensku eða ensku. Liður A3 skal alltaf fylgja á íslensku. 

Kaflar A og B veita upplýsingar um vinnslu persónuupplýsinga sem birtast að hluta á vefsíðu 
Persónuverndar. 

A. Almennar upplýsingar 
 
A-1. Heiti rannsóknar 
Heiti endurspegli markmið 
og tilgang.   
Athugið að sama heiti sé á 
öllum gögnum sem leggja 
á fyrir þátttakendur.  

Parasetamól eitranir á Landspítala. Verklag við meðhöndlun parasetamól eitrana og 
umfang og eðli þeirra. 
 

 

A-2. Tegund rannsóknar 
Hakið við tegund rannsóknar.  
a) Gagnarannsókn er rannsókn þar sem notuð eru fyrirliggjandi heilbrigðisgögn. Einstaklingur sem upplýsingar eða gögn stafa 
frá tekur ekki virkan þátt í rannsókninni.   
b) Vísindarannsókn á mönnum er rannsókn þar sem einstaklingur tekur virkan þátt , svo sem með því að gangast undir 
rannsókn, gefa sýni eða veita upplýsingar. 

XGagnarannsókn                                                                 Vísindarannsókn á mönnum  

 

A-3. Tilgangur, markmið og framkvæmd rannsóknar  
Markmið rannsóknar, 
framkvæmd, 
þátttakendur/þýði og 
vísindalegt gildi í 
hnotskurn. 

Markmið rannsóknarinnar er: 
1. Að skoða umfang og eðli parasetamól eitrana á Landspítalanum. Einnig að meta 
umfangið út frá nýgengi eitrana af völdum parasetamóls frá 2010-2017. Eitranir verða 
skoðaðar með tilliti til mismunandi breyta sem fengnar verða úr sjúkraskrám.  
2. Að skoða og leggja mat á núverandi verklag sem notað er við parasetamól 
eitrunum á Landspítalanum. Einnig verður kannað hvort leiðbeiningum í gæðaskjali 
um meðhöndlun parasetamól eitrana sé fylgt eftir. Að auki verður leitast við að bera 
saman verklag við önnur lönd á borð við Ástralíu, Bandaríkin og Kanada. 
Rannsakandi mun í upphafi rannsóknar hanna gagnasöfnunartæki í Microsoft Excel 
fyrir rannsóknina. Ekki er stuðst við fyrirmynd að öðru leyti en stuðst er við fyrri 
rannsóknir á þeim breytum sem safnað verður. 
 
1.Rannsakandi mun afla gagna um alla þá sem hafa verið mældir fyrir parasetamóli í 
serum á Landspítalanum. Til að meta hvort um parasetamól eitrun sé að ræða hjá 
þessu úrtaki verður horft til þriggja þátta; mælingar á S-parasetamóli á 
rannsóknartímabilinu (yfir/undir 66 µmól/L) sögu um inntöku parasetamóls og 
mælingar á lifrarensímum, sem skráð verða við komu og hæstu gildi í 
sjúkrahúslegunni (sjá fylgiskjal um ákvörðunartré). 
Rannsóknarúrtakið mun ná til allra aldurshópa, börn og aldraðir meðtaldir. Gögn 
verða fengin úr sjúkraskrá Landspítalans.  
Gagnasöfnunartímabil rannsóknarinnar verður frá janúar 2010 til desember 2017. 
Gagnasöfnun færi fram í gegnum sjúkrarskrár Landspítalans þar sem tekið verður 
úrtak úr Sögu yfir 8 ára tímabil, 2010-2017. Farið verður yfir þætti eins og aldur, kyn, 
þyngd, dagsetning innlagnar og útskriftar. Hvort eitrunin hafi verið gerð af 
sjálfsdáðum (e. intentional) eða af slysni (e. unintentional), og hvort um er að ræða 
króníska eða bráða eitrun, samtímis áfengisnotkun, langvinn áfengisofnotkun, 
lifrarensím (ASAT og ALAT), S-parasetamól, S-ethanol, bilirubin, creatinine og INR (ef 
ekki mælt INR, verður skráð Prothrombin tími). Einnig verður skoðað einkenni, magn 
tekið inn (skammtur parasetamóls), tíma frá inntöku, önnur lyfjainntaka í 
eitrunarskyni, aðrar sjúkdómsgreiningar, aðrir áhættuþættir (vannæring, fíklar ofl.) og 
meðhöndlun og afdrif sjúklings. 



 C 

Vísindalegt gildi rannsóknarinnar er að upplýsingar fást um eðli og umfang 
parasetamól eitrana á Íslandi og hversu algengar og alvarlegar þær eru. Upplýsingar 
fást um hvaða aldurshópur verður helst fyrir parasetamól eitrun, hvort annað kynið er 
í aukinni áhættu fyrir parasetamól eitrun. Rannsóknin mun gefa vísbendingar um 
hvernig Ísland stendur að parasetamól eitrunum varðandi meðhöndlun miðað við 
önnur lönd. 
 

  

 

A-4. Ábyrgðarmaður rannsóknar, umsýslu gagna og úrvinnslu 
Ath: Kennitala, símanúmer, netfang, póstnúmer verða hvorki birt opinberlega af Persónuvernd né Vísindasiðanefnd 

Nafn: Freyja Jónsdóttir 

Kennitala: 300180-6129 

Netfang: freyjaj@landspitali.is 

Starfsheiti: Klínískur lyfjafræðingur, aðjúnkt Háskóla Íslands 

Vinnustaður: Sjúkrahúsapótek LSH 

Póstnúmer og sveitarfélag: Fossvogur, 108 Reykjavík 

Símanúmer: 695-2240 

Vinnusími: 825-5079 

 

A-5. Meðrannsakendur 
Tilgreinið alla sem annast 
þætti í framkvæmd 
rannsóknar (nafn, 
vinnustaður/skóli, 
starfsheiti, netfang og 
sími).  
Auðkennið nemendur. 

Curtis P. Snook – Landspítali Fossvogur – Bráðalæknir og klínískur eiturefnafræðingur 
– slcurtis@landspitali.is – 831-3900 
 
Helena Líndal – Sjúkrahúsapótek LSH – Klínískur lyfjafræðingur – hlindal@landspitali.is  
– 824-5789 
 
Einar S. Björnsson – Landspítali – Prófessor í lyflækningum, yfirlæknir LSH – 
einarsb@landspitali.is - 825-3747 
 
Þorbjörg Andrea Friðriksdóttir – Lyfjafræðideild HÍ – Meistaranemi – thf19@hi.is  –  
823-8656 

 

A-6. Samstarfsaðilar og styrktaraðilar 
Stofnanir og fyrirtæki, 
innlend eða erlend, sem 
koma að rannsókninni. 
Tilgreinið styrktaraðila og 
hverskonar stuðning eða 
styrk þeir veita.  

Á ekki við. 

 

A-7. Verkaskipting rannsakenda 
Tilgreinið hvaða 
rannsakendur, sbr. liði 4 
og 5, hafa umsjón með 
einstökum verkþáttum. 

Þorbjörg Andrea Friðriksdóttir mun sjá um alla verkþætti og framkvæmd sem við 
kemur rannsókninni og mun njóta leiðsagnar Freyju Jónsdóttur, Curtis P. Snook, Einar 
S. Björnssonar og Helenu Líndal við framkvæmdina. Rannsóknarverkefnið er 
meistaraverkefni Þorbjargar Andreu Friðriksdóttur við lyfjafræðideild Háskóla Íslands. 

 

A-8. Hagsmunatengsl 
Er um að ræða hagsmunatengsl sem 
gætu haft áhrif á framkvæmd eða 
niðurstöðu rannsóknar? 

já   Xnei 



 D 

 

A-9. Fjármögnun rannsóknar 
Er um að ræða 
hagsmunatengsl sem 
gætu haft áhrif á 
framkvæmd eða 
niðurstöðu rannsóknar? 

Á ekki við. 

 
 

B. Rannsóknargögn 

B-1. Rannsóknarúrtak (verði leitað upplýsts samþykkis skal öflun þess lýst í kafla D) 
Tilgreinið hvaða 
einstaklingar (hinir 
skráðu) verða í úrtaki 
rannsóknarinnar.   

1. Við rannsóknina verður tekið úrtak úr Sögu yfir 8 ár, frá janúar 2010 til desember 
2017, af sjúklingum sem fengið hafa mælingu á parasetamóli í serum. Til að meta hvort 
um parasetamól eitrun sé að ræða hjá sjúklingum sem hafa farið í mælingu er horft til 
þriggja þátta; S-parasetamól mæling (yfir eða undir 66 µmól/L), sögu um inntöku 
parasetamóls og mælingar á lifrarensímum (sjá fylgiskjal með ákvörðunartré). 
Úrtakið mun ná til allra aldurshópa. 
2. Af úrtakinu verða valdir af handhófi 500 sjúklingar. Sjúklingar með parasetamól 
eitrun verða teknir inn í rannsóknina, þ.e.a.s. sjúklingar með mælanlegt S-parasetamól 
(yfir/undir 66µmól/L) og/eða sögu um langvinna inntöku sem leitt getur til hækkana á 
lifrarprufum. Sjúklingar sem hafa verið mældir fyrir parasetamóli þar sem mælingin 
sýnir neikvæðar niðurstöður og eru ekki með sögu um inntöku á parasetamóli verða 
útilokaðir. Einnig verða þeir útilokaðir sem sýna eðlilegar niðurstöður á lifrarensímum 
en þeim verður haldið til haga innan rannsóknarinnar sem nefnari yfir fjölda sjúklinga 
sem finnast við leit með greiningarkóðum. 
Engir ákveðnir sjúklingahópar verða útilokaðir þar sem um aftursýna rannsókn er að 
ræða og ekki verður rætt við sjúkling heldur eingöngu notuð gögn úr sjúkraskrá.  

Tilgreinið hvort aflað 
verður samþykkis hinna 
skráðu eða þeim gert 
viðvart um vinnslu 
upplýsinga um þá. Verði 
það ekki gert er óskað 
rökstuðnings fyrir því, sjá 
m.a. 1. tl. 4. mgr. 21. gr. 
laga nr. 77/2000. 

Ekki verður aflað samþykkis hinna skráðu þar sem rannsóknin er afturvirk 
gagnarannsókn. Vinnsla upplýsinga um hina skráðu verður einungis gerð í 
rannsóknaskyni. 
 

 

B-2. Söfnun  
Tilgreinið með hvaða 
upplýsingar verður unnið, 
(aldur, kyn, niðurstöður 
mælinga, sjúkdóms-
greiningar o.fl.). 
Gögn skulu jafnan vera án 
persónuauðkenna. 

Eftirfarandi breytum verður safnað  úr sjúkraskrám: Aldur, kyn, þyngd, dagsetning 
innlagnar og dagsetning útskriftar. Eftirfarandi blóðgildum verður aflað: S-parasetamól, 
S-ethanol, lifrarensím (ASAT, ALAT), bilirubin, creatinin og INR  (eða próþrombín tíma).  
Einnig verður safnað: sjúkdómsgreiningum (ICD), magn tekið inn (skammtur 
parasetamóls), tími inntöku, önnur lyfjainntaka í eitrunarskyni og einkenni. Hvort 
eitrunin hafi verið gerð af sjálfsdáðum (e. intentional) eða af slysni (e. unintentional), 
þ.e.a.s. hvort um er að ræða króníska eða bráða eitrun, samtímis áfengisnotkun, 
langvinn áfengisofnotkun. Einnig verður skoðað meðhöndlun og afdrif sjúklings.  
 
  
 

Tilgreinið öll gagnasöfn, 
þ.á.m. sjúkraskrár, 
lífsýnasöfn og söfn 
heilbrigðisupplýsinga, sem 
gögn verða sótt í. 

Notaðar verða sjúkraskrár Landspítalans til gagnasöfnunar við rannsóknina. Fengið 
verður úrtak úr Sögu. 

Hvaða öðrum gögnum 
verður safnað – hvaðan 

Á ekki við 



 E 

og hvernig?  

 

B-3. Auðkenning/dulkóðun  
Verða persónugreinanleg gögn 
auðkennd með rannsóknar- eða 
dulkóðunarnúmeri?  

Xjá    nei  

Fái rannsakendur gögn með 
persónuauðkennum komi fram 
hvenær slík auðkenni verða 
fjarlægð eða dulkóðuð. 

Lyfjanotkun sjúklinga eru mjög persónulegar upplýsingar og því þarf að gæta vel 
að gögnin sé sem minnst persónugreinanleg. Gögn við úrvinnslu rannsóknarinnar 
verða fengin úr sjúkraskrám frá Vöruhúsi ganga hjá Hagdeild LSH. 
Rannsóknargögn og niðurstöður sem hægt væri að tengja persónuauðkennum 
sjúklings verða einungis aðgengileg rannsóknaraðilum. 
Tölfræðileg úrvinnsla fer fram á ópersónugreinanlegum gögnum þar sem hver 
færsla hefur rannsóknarnúmer. Einungis starfsmaður á Hagdeild LSH hefur 
aðgang að greiningarlykli sem tengir rannsóknarnúmer við kennitölur. 
Rannsóknargögn verða geymd í læstri hirslu í sjúkrahúsapóteki Landspítalans. 

Ef til verður greiningar- eða 
dulkóðunarlykill skal skýra nánar 
frá varðveislutíma og 
öryggismálum vegna hans.  

Greiningarlykli verður eytt við lok rannsóknar. 

 

B-4. Vinnsla erfðaupplýsinga 
Fer fram vinnsla 
erfðaupplýsinga? já   Xnei 

Ef svo er, lýsið vinnslunni 
og tilgreinið hver annast 
hana.  

Á ekki við. 

 

B-5. Samningur við vinnsluaðila 
Verður samið við utanað-komandi aðila, þ.e. vinnsluaðila skv. 5. 
tl. 2. gr. laga nr. 77/2000, um vinnslu með persónuupplýsingar 
fyrir hönd og á ábyrgð rannsakenda, sbr. 13. gr. sömu laga? 

já   Xnei 

Ef svo er, gefið þá upp: 

Nafn: 
 

Vinnustað: 
 

Netfang: 
 

Símanúmer: 
 

Gerið grein fyrir vinnslu 
persónuupplýsinga sem 
um ræðir og hvernig 
öryggis verður gætt. 

Á ekki við 

 

B-6. Aðgangur, varðveisla og eyðing gagna  



 F 

Hverjir fá aðgang að 
rannsóknargögnum? 
Hvernig verður öryggis 
þeirra gætt (s.s. með 
aðgangsstýringu, 
varðveislu á tryggum stað 
og dulkóðun)? 

Eingöngu rannsóknarhópurinn mun hafa aðgang að rannsóknagögnum. Gögnin verða  
geymd í læstri hirslu í sjúkrahúsapóteki Landspítalans. 
Vinnuskrá (rannsóknargögn á rafrænu formi) sem tengist verkefninu og sem unnar eru 
úr úrtaki úr sögu verða allar á ópersónugreinanlegu formi og verða varðveittar á tölvu 
meistaranema. 
Rannsóknargögnum verður safnað á gagnasöfnunarblað/vinnuskrá (Excel) sem hannað 
verður í upphafi rannsóknar og skráð beint í úr úrtaki úr Sögu. Tengiskrá verður útbúin 
sem einungis er unnt að hafa aðgang að með þar til teknu lykilorði sem eingöngu 
meistaranemi hefur aðgang að og verður eytt að lokinni úrvinnslu. 
 
Eingöngu meistaranemi mun hafa aðgang að gögnunum með lykilorði.  
Siðanefnd mun samkvæmt hefð senda umsóknina til Persónuverndar. 
Rannsóknargögnum verður eytt innan fimm ára frá rannsóknarlokum.  
 

Hvar og hvernig verða 
gögn varðveitt meðan á 
rannsókn stendur? 

Á meðan á rannsókn stendur munu rannsóknargögn verða geymd í læstri hirslu í 
sjúkrahúsapóteki Landspítalans. 
Rannsóknargögn á rafrænu formi verða varðveitt í tölvu rannsakanda og einungis 
verður unnt að hafa aðgang að þeim með lykilorði sem eingöngu rannsakandinn 
Þorbjörg Andrea Friðriksdóttir hefur aðgang að. 
 

Verður persónu-
greinanlegum gögnum 
eytt og hvenær, þ.á.m. 
greiningar- eða 
dulkóðunarlykli? 

Greiningarlykli verður eytt við lok rannsóknar. 

Eigi að varðveita 
heilbrigðisgögn, sem aflað 
hefur verið eða verða til 
við framkvæmd 
rannsóknarinnar, til 
frambúðar skal það 
tilgreint hér sem og í 
hvaða safni. 
Heilbrigðisupplýsingar skal 
varðveita í safni 
heilbrigðisupplýsinga sem 
hlotið hefur starfsleyfi 
ráðherra og lífsýni í 
lífsýnasafni sem hlotið 
hefur leyfi ráðherra. 

 

 

B-7. Flutningur heilbrigðis-/rannsóknargagna úr landi  
Verða gögn, þ.e. upplýsingar 
eða lífsýni, flutt úr landi? já   Xnei 

 

Ef svo er, tilgreinið þá:  

 

Hvert og til hvaða aðila  
gögnin verða flutt. 

 

 

Hvaða tilgangi 
flutningurinn þjónar og 

hvaða vinnsla fer fram hjá 
viðtakanda.  

 

  

Hvernig gögnin verða  



 G 

auðkennd og hvernig 
öryggis verður gætt (t.d. 

með dulkóðun). 

 

Hvort og hvenær gögnum 
verður eytt erlendis eða 

þau endursend. 

 

 

Lögmætisgrundvöll, s.s. 
samning um flutning og 

samstarfsyfirlýsingu. 

 

 

B-8. Samnýting og samkeyrsla 
Samnýting gagna: Er fyrirhugað að 
samnýta gögn með upplýsingum eða 
sýnum úr öðrum rannsóknum? 
Ef já – greinið frá heiti þeirra, VSN-
númerum og nöfnum ábyrgðarmanna. 

já   Xnei 

Rannsóknir: 

Samkeyrslur skráa: 
Verða skrár samkeyrðar í þágu 
rannsóknarinnar? 

já   Xnei 

Ef svo er – tilgreinið hvaða skrár verða 
samkeyrðar og hvernig staðið verður að 
því (t.d. hvort persónuauðkenni verða 
dulkóðuð). 

Skrár: 

  



 H 

C. Vísindaleg og siðfræðileg sjónarmið 

C-1. Rannsóknaraðferðir 
Aðferðafræði og lýsing á 
framkvæmd rannsóknar, 
þ.m.t hvað þátttakandi 
þarf að gera. 
  

Rannsóknarsniðið er aftursýn gagnarannsókn á umfangi og eðli parasetamól eitrana og 
mati á verklagi við parasetamóleitrunum á Landspítala. Gögn verða fengin úr 
sjúkraskrám gegnum vöruhús gagna frá Hagdeild Landspítalans. Fengið verður úrtak úr 
Sögu, yfir tiltekið tímabil ,frá janúar 2010 til desember 2017, af sjúklingum á öllum aldri. 
Enginn aldur verður útilokaður í rannsókninni. 
Rannsakandi mun afla gagna um alla þá sem hafa verið lagðir inn á Landspítala og 
mældir fyrir parasetamóli í serum.  
Til að meta hvort um parasetamól eitrun sé að ræða hjá sjúklingum verður litið til 
þriggja þátta; S-parasetamól mælingar (yfir/undir 66 µmól/L), sögu um inntöku 
parasetamóls og/eða hækkun á lifrarensímum.  
Sjúklingar með parasetamól eitrun verða teknir inn í rannsóknina, þ.e.a.s. sjúklingar 
með mælanlegt S-parasetamól (yfir eða undir 66µmól/L) og/eða sögu um inntöku 
og/eða hækkuð lifrarensím (inclusion criteria). Sjúklingar sem hafa verið mældir fyrir 
parasetamóli þar sem mælingin sýnir neikvæðar niðurstöður og eru ekki með sögu um 
inntöku á parasetamóli verða útilokaðir. Einnig verða þeir útilokaðir sem eru með 
mælanlegt S-parasetamól en sýna eðlilegar niðurstöður á lifrarensínum þar sem sagan 
bendir til notkunar á parasetamóli í venjulegum skömmtum (sjá fylgiskjal með 
ákvörðunartré). 
Rannsakandi mun í upphafi rannsóknar hanna gagnsöfnunartæki í Microsoft Excel sem 
hefur að geyma yfirlit yfir allar þær breytur sem safnaðar verða úr sjúkraskrám. 
  
Eftirfarandi breytum verður safnað: Aldur, kyn, þyngd, dagsetning innlagnar og 
útskriftar. Eftirfarandi blóðgildum verður aflað: S-parasetamól, S-ethanol, lifrar ensím 
(ASAT, ALAT), bilirubin, creatinin og INR (eða próþrombín tíma).  
Einnig verður safnað: sjúkdómsgreiningum (ICD), magn tekið inn (skammtur 
parasetamóls), tími inntöku, önnur lyfjainntaka, einkenni, ástæða (óhapp eða 
vísvitandi), krónísk eða bráð eitrun, meðhöndlun og afdrif sjúklings. 
Við úrvinnslu gagna verður notast við tölfræðiforritið SPSS og Microsoft Excel. 
Lýsandi tölfræði verður notuð til að lýsa eiginleikum gagnanna. Við útreikning á nýgengi 
verður notast við Microsoft Excel. Til að meta nýgengi verður notast við tölur frá 
Hagstofu Íslands. Kí-kvaðrat próf verður notað til að meta marktækni gagnanna milli 
ára, 2010-2017.  
Engin formleg tölfræðileg greining var gerð við undirbúning rannsóknarinnar. 

Hvers konar úrvinnsla (t.d. 
tölfræðileg) var gerð við 
undirbúning rannsóknar. 
Ítarlegri lýsingu má skila í 
fylgiskjali?  

Engin tölfræðileg úrvinnsla var gerð við undirbúning rannsóknar. 

Verði spurningalistar 
notaðir í rannsókninni skal 
greina frá próffræðilegum 
eiginleikum þeirra og leyfi 
höfundar fyrir notkun 

Á ekki við. 

 

C-2. Siðfræðileg sjónarmið 
Tilgreinið helstu 
siðfræðilegu álitaefni 
varðandi rannsóknina. 

Upplýsingar um lyfjaeitranir (m.a. parasetamól eitranir) geta verið mjög persónulegar 
og viðkvæmar upplýsingar. Siðferðileg álitamál snúa því fyrst og fremst að varðveislu 
trúnaðar og verndun þeirra persónuupplýsinga sem koma fram í framkvæmd 
rannsóknarinnar. Öllum gögnum sem verður safnað inn í gagnasöfnunartækið (excel 
skjal) verða ópersónugreinanleg og órekjanleg til einstakra þátttakenda. Niðurstöður 
rannsóknarinnar verða ekki birtar með persónugreinanlegum hætti. Rannsóknargögnin 
verða geymd í læstri hirslu í sjúkrahúsapóteki Landspítalans. Siðanefnd Landspítalans 
mun samkvæmt hefð senda umsóknina til Persónuverndar. 
 

 



 I 

C-3. Ávinningur af rannsókninni 
Gerið grein fyrir því hvaða 
ávinningur er af því að 
framkvæma rannsóknina.  

a) Vísindalegur ávinningur: 
Vísindalegt gildi rannsóknarinnar er að upplýsingar fást um eðli og umfang parasetamól 
eitrana á Íslandi, hvert er nýgengi parasetamól eitrana milli ára (frá 2010-2017). Að 
upplýsingar fást um hvaða aldurshópur verður helst fyrir parasetamól eitrun og hvort 
annað kynið er í aukinni áhættu fyrir parasetamól eitrun. Rannsóknin mun gefa 
vísbendingar um hvernig  Ísland stendur að parasetamól eitrunum miðað við önnur 
lönd. Ekki hefur verið gerð sambærileg rannsókn hér á landi þar sem verklagið er 
kannað og því þörf á að framkvæma rannsóknina til að sjá hvar við stöndum miðað við 
önnur lönd. 
b) Hagnýtur ávinningur: 
Hagnýtur ávinningur er sá að niðurstöður rannsóknarinnar geta hugsanlega gefið 
upplýsingar um hvort nýgengi parasetamó eitrana sé að aukast milli ára og hversu 
algengar og alvarlegar þessar eitranir eru. Einnig geta niðurstöður hugsanlega gefið 
upplýsingar um hvort  bæta þurfi verklag varðandi meðhöndlun parasetamól eitrana, 
þjálfun meðhöndlandi lækna með það að markmiðið að stuðla að markvissari 
meðhöndlun parasetamól eitrana.  
Hagnýtur ávinningur er einnig að niðurstöður rannsóknarinnar geta gefið upplýsingar 
um hvort bæta þurfi forvarnir fyrir parasetamól eitrunum eða hvort takmarka þurfi 
aðgengi að parasetamóli án lyfseðils.  

 

C-4. Fræðigrunnur 
Lýsið stöðu þekkingar á 
sviðinu og bakgrunni 
rannsóknar. Þessum lið 
má skila sem fylgiskjali 
eða vísa í meðfylgjandi 
rannsóknaráætlun. 
 

Sjá viðhengi „Fræðigrunnur rannsóknar”. 

 

C-5. Rannsóknartímabil 
Tilgreinið hvenær áætlað 
er að rannsókn hefjist og 
henni ljúki. 
Heimild VSN fellur úr gildi 
við áætluð rannsóknarlok. 

Rannsókn hefst 
1. janúar 2018 
Áætluð lok rannsóknar 
25. apríl 2018 

 

C-6. Framsetning á niðurstöðum rannsóknar 
Almenn regla VSN er að 
niðurstöður rannsókna 
skuli birtar. Sú skylda hvílir 
á ábyrgðarmanni að birta 
allar niðurstöður 
rannsóknar óháð útkomu.  
Gerið grein fyrir 
fyrirhugaðri nýtingu, 
birtingu eða kynningu á 
niðurstöðum rannsóknar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar sem erindi á meistaraprófsdögum 
lyfjafræðideildar í maí 2018 en rannsóknin er meistaraverkefni í lyfjafræði. Áætlað er að 
kynna verkefnið á bráðadegi Landspítalans í mars 2018 og kynna niðurstöður 
rannsóknarinnar  á Norrænum fundi eitunarmiðstöðvarinnar sem haldið verður á 
Íslandi í ágúst 2018. Auk þess er fyrirhugað að birta niðurstöður  í innlendum og/eða 
erlendum ritrýndum fagtímaritum. 
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D. Þátttakendur (Á ekki við nema að höfð séu samskipti við einstaklinga í rannsóknarúrtaki) 

D-1. Þátttakendur  
Sérstök rök þarf fyrir þátttöku barna eða einstaklinga sem eru í viðkvæmri stöðu, m.a. ófærir um að veita óþvingað samþykki 
sitt. 
Tilgreinið aldur, kyn og 
fjölda þátttakenda, 
hvernig og á hvaða 
forsendum þeir eru valdir.  

Sjúkraskrár þeirra sjúklinga sem lögðust inn á Landspítala á tímabilinu 2010-2017. 
Úrtakið mun ná yfir alla aldurshópa. Sjúklingar sem hafa verið mældir fyrir parasetamóli 
þar sem mælingin sýnir neikvæðar niðurstöður og eru ekki með sögu um inntöku á 
parasetamóli verða útilokaðir. Einnig verða þeir útilokaðir sem sýna eðlilegar 
niðurstöður á lifrarensímum en þeim verður haldið til haga innan rannsóknarinnar sem 
nefnari yfir fjölda sjúklinga sem finnast við leit með greiningarkóðum. 
 
Börn verða höfð með í rannsóknarúrtakinu en það er mikilvægt fyrir niðurstöður 
rannsóknarinnar þar sem parasetamól eitranir eiga sér einnig stað hjá þessum 
aldurshóp. Parasetamól er líklega hvað mest notaða lyfið meðal barna og í þeim 
tilfellum þar sem orsök er þekkt er parasetamól algengasta ástæða bráðrar lifrarbilunar 
í börnum.1 Meta þarf skammt parasetamóls fyrir börn út frá þyngd þeirra en stundum 
er þeim gefinn sami skammtur og á við um fullorðna þar sem ekki er tekið tillit til 
þyngdar við skammta. 
 
1. Ogilvie, J. D., Rieder, M. J. Og Lim, R. (2012). Acetaminophen overdose in children. 
CMAJ. 184(13), 1492-1496.   

 

D-2. Tegund samþykkis 
Afla skal skriflegs samþykkis þátttakanda í vísindarannsókn á mönnum. Fram komi hvort leitað verður eftir afmörkuðu 
samþykki sem takmarkast við eina rannsókn eða víðtæku samþykki sem heimilar notkun lífsýna og heilbrigðisupplýsinga í 
öðrum rannsóknum sem heimildar Vísindasiðanefndar yrði leitað fyrir. Varðveisla rannsóknargagna skal vera í samræmi við 
samþykkið sem þátttakandi veitir og ákvæði laga. Sé afmarkað samþykki notað skal ekki geyma rannsóknargögn lengur en 
nauðsynlegt er og skal þeim eytt að lokinni rannsókn. Að svara spurningakönnun er ígildi þess að undirrita afmarkað 
samþykki. 

XAfmarkað samþykki   Víðtækt samþykki     Bæði afmarkað og víðtækt samþykki 
 

D-3. Öflun samþykkis 
Hver aflar upplýsts samþykkis/leggur 
fyrir spurningakönnun og hvernig fer 
það fram ? Athugið að vegna þátttöku 
barna þarf samþykki forráðamanns eða 
foreldris. Börn eldri en 12 ára skulu 
einnig undirrita samþykki og skal veita 
þeim upplýsingar sem taka mið af aldri.  

Á ekki við. 

 

D-4. Möguleg áhætta/ávinningur af þátttöku 
Tilgreinið í hverju möguleg 
áhætta og ávinningur af 
þátttöku er helst fólgin. 
 

a) Möguleg áhætta af þátttöku: Áhætta einstaka þátttakenda er engin. 
 
b) Mögulegur ávinningur: Mögulegur ávinningur er sá að niðurstöður rannsóknarinnar 
geta hugsanlega gefið upplýsingar um hvort nýgengi parasetamól eitrana sé að aukast 
og hversu algengar og alvarlegar þessar eitranir eru. Einnig geta niðurstöður gefið 
upplýsingar um hvort bæta þurfi verklag varðandi meðhöndlun parasetamól eitrana eða 
þjálfun meðhöndlandi lækna með það að markmiðið að stuðla að markvissari 
meðhöndlun parasetamól eitrana. Auk þess er mögulegur ávinningur að niðurstöður 
rannsóknarinnar geta gefið upplýsingar um hvort bæta þurfi forvarnir fyrir parasetamól 
eitrunum eða hvort takmarka þurfi aðgengi að parasetamóli án lyfseðils. 

 

D-5. Stuðningur fyrir þátttakendur 
Sé hætta á tilfinningalegri 
vanlíðan í kjölfar þátttöku XÁ ekki við 



 K 

er farið fram á að þeim sé 
gefinn kostur á að ræða 
við óháðan fagaðila sér að 
kostnaðarlausu. 

Nafn fagaðila og undirrituð samstarfsyfirlýsing fylgi. 
 

 

D-6. Tryggingar og eftirlit 
a) Eru þátttakendur tryggðir gagnvart hugsanlegum skaða vegna þátttöku sinnar í rannsókninni? 

já   nei 

Ef já – tilgreinið með hvaða hætti, hvers 
eðlis sú trygging er og hvar þátttakendur 
eru tryggðir. Þeir skulu geta leitað réttar 
síns hér á landi. 

Á ekki við. 

 
b) Er haft sérstakt eftirlit með heilsu þátttakenda meðan á rannsókn stendur? 

já   nei 

Ef já – tilgreinið með 
hvaða hætti eftirlitinu er 
háttað og hver annast 
það. Samstarfsyfirlýsing 
fylgi. 

Á ekki við. 

 

D-7. Greiðslur vegna þátttöku 
a) Útlagður kostnaður 

já   nei 

Ef þátttakendum er 
endurgreiddur útlagður 
ferðakostnaður vegna 
þátttöku í rannsókninni 
skal tegund og upphæð 
tilgreind hér 

Á ekki við. 

 
b) Umbun fyrir þátttöku 

já   nei 

Er greitt fyrir þátttöku í 
rannsókninni? Ef já – 
tilgreinið hvers eðlis og 
hve háar greiðslur fyrir 
þátttöku verða.  
 
Umbun til þátttakenda má 
ekki vera til þess fallin að 
hafa áhrif á ákvörðun um 
að taka þátt í 
rannsókninni. 

Á ekki við. 

 

D-8. Upplýsingaskylda ábyrgðarmanna, sbr. 2. mgr. 19. gr. laga nr. 44/2014 
Hvernig verða 
þátttakendur, sem gefa 
víðtækt samþykki, 
upplýstir um að hvaða 
rannsóknum er unnið á 
vegum ábyrgðarmanns, 
stofnunar eða fyrirtækis. 

Á ekki við. 
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E. Athugasemdir umsækjenda 
Annað sem umsækjandi 
vill taka fram. 

 

 

F. Fylgiskjöl með umsókn 
Merkið við leyfi sem fylgja umsókn 

xFramkvæmdastjóri lækninga/forstöðulæknir/forstöðumaður  

Safn heilbrigðisupplýsinga 

Lífsýnasafn 

Skólar eða skólayfirvöld 

 

Embætti landlæknis 

Geislavarnir ríkisins 

Krabbameinsskrá. 

 Önnur leyfi:  
 

  
Merkið við önnur gögn sem fylgja umsókn 

Starfsferilsskrá og ritaskrá ábyrgðarmanns 

Auglýsing 

Afrit af samstarfsyfirlýsingum 

Nákvæmari rannsóknaráætlun 

Tryggingaskírteini og skilmálar 

Önnur fylgiskjöl – hver: 
Fræðigrunnur rannsóknar 
Ákvörðunartré 

Upplýsingablað til þátttakenda 

Samþykkisblað fyrir þátttakendur 

Viðtalsrammi 

Aðstoð við þátttakendur í viðkvæmum 
viðtölum eða spurningakönnunum 

Spurningalistar, kvarðar – önnur mælitæki. 
Hver: 

 
 

G. Undirritun umsóknar 
Skuldbinding ábyrgðarmanns 
Með því að senda þessa umsókn til Siðanefndar Landspítala staðfestir ábyrgðarmaður að rannsóknaráætlun verði fylgt í 
hvívetna, öll leyfi tilheyrandi rannsókninni verði send til nefndarinnar og að allir starfsmenn hafi undirgengist þagnarheit. 
Óheimilt er að hefja framkvæmd rannsóknarinnar fyrr en allra leyfa hefur verið aflað.  

Ábyrgðarmaður ber ábyrgð á öllum gögnum rannsóknar og allri vinnslu með þau. Allar fyrirhugaðar breytingar frá samþykktri 
rannsóknaráætlun þarf ábyrgðarmaður að senda nefndinni til umfjöllunar. 

 

Staður   Dagsetning   Undirskrift ábyrgðarmanns 
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Leyfi frá siðanefnd Landspítalans 
 

 
 



 N 
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Mannfjöldatölur 2010-2017 frá Hagstofunni 
 

Heildar 
mannfjöldi 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

<10 38177 38493 38517 38867 39378 39577 39242 39246 
11-15 16779 16454 16454 16251 16211 16260 16464 16699 
16-25 36162 36317 36410 36715 37208 37249 37372 37654 
26-35 37460 37045 36575 36363 36942 37706 38216 39543 
36-45 33921 33391 33141 33081 33431 33863 34750 36249 
46-55 32685 32985 33190 33340 33310 33195 33119 33203 
56-65 24538 25323 26097 26956 27765 28544 29355 30093 
>65 26513 27223 28195 29141 30153 31280 32421 33525 

 
Heildar 
mannfjöldi 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Karlar 123446 123643 124160 125176 127034 128789 130740 134047 

Konur 122789 123588 124419 125538 127364 128885 130199 132165 

Alls 246235 247231 248579 250714 254398 257674 260939 266212 

 

 

 

Mannfjöldi 
karlar 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Samtals 

<10 19436 19656 19701 19867 20087 20250 20087 20017 159101 

11-15 8645 8406 8368 8240 8204 8189 8360 8487 66899 

16-25 18233 18364 18498 18783 19062 19084 19093 19324 150441 

26-35 19301 18950 18548 18373 18766 19178 19574 20579 153269 

36-45 17187 16890 16748 16710 16915 17163 17702 18576 137891 

46-55 16458 16461 16525 16486 16363 16376 16365 16532 131566 

56-65 12351 12722 13079 13481 13856 14221 14614 14968 109292 

>65 11835 12194 12693 13236 13781 14328 14945 15564 108576 

Mannfjöldi 
konur 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Samtals 

<10 18741 18837 18816 19000 19291 19327 19155 19229 152396 
11-15 8134 8048 8086 8011 8007 8071 8104 8212 64673 
16-25 17929 17953 17912 17932 18146 18165 18279 18330 144646 
26-35 18159 18095 18027 17990 18176 18528 18642 18964 146581 
36-45 16734 16501 16393 16371 16516 16700 17048 17673 133936 
46-55 16227 16524 16665 16854 16947 16819 16754 16671 133461 
56-65 12187 12601 13018 13475 13909 14323 14741 15125 109379 
>65 14678 15029 15502 15905 16372 16952 17476 17961 129875 
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ATC-flokkar lyfja í blönduðum eitrunum  
 
ATC Stafur Flokkur Lyf 

R06AD02 R06 R06A Phenergan 
M01AE01 M01 M01A Ibufen 
A02BC04 A02 A02B Pariet 
R06AE07 R06 R06A Histasin 
N05BB01 N05 N05B Atarax 
R05DA09 R05 R05D Dexomet 
C01CA06 C01 C01C Phenylephrine 
N06AB06 N06 N06A Sertral 
N05AH04 N05 N05A Quetiapin 
N06AX11 N06 N06A Miron 
N05BA04 N05 N05B Sobril 
N05CF02 N05 N05C Stilnoct 
N06AB04 N06 N06A Citalopram 
N03AG01 N03 N03A Orfiril 
N06AA04 N06 N06A Anafranil 
N06AX16 N06 N06A Venlafaxin 
N03AX09 N03 N03A Lamictal 
A02BC05 A02 A02B Esomeprazole 
J01CF01 J01 J01C Staklox 
N06AB03 N06 N06A Fluoxetin 
M01AB05 M01 M01A Voltaren 
J01FA01 J01 J01F EryMax 
G03FA01 G03 G03F Femanor 
A10BA02 A10 A10B Glucophage 
N05CD02 N05 N05C Mogadon 
N06BA04 N06 N06B Metylfenidat 
C07AA05 C07 C07A Propranolol 
R06AA02 R06 R06A Diphenhydramine 
N05AN01 N05 N05A Lithium 
N05CF01 N05 N05C Imovane 
N05BA12 N05 N05B Alprazolam 
N05AL05 N05 N05A Solian 
H02AB06 H02 H02A Decortin 
C07AB02 C07 C07A Metoprolol 
C10AA05 C10 C10A Atorvastatin 
N03AX12 N03 N03A Gabapentin 
N05AA02 N05 N05A Nozinan 
N06AA09 N06 N06A Amitriptyline 
N05CH01 N05 N05C Circadin 
J01CR02 J01 J01C Augmentin 
R06AX22 R06 R06A Kestine 
A03CA02 A03 A03C Librium 
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N03AF02 N03 N03A Trileptal 
R05DA04 R05 R05D Kodein 
N02AX02 N02 N02A Tramol 
N05AH02 N05 N05A Clozapin 
C01DA02 C01 C01D Nitroglycerin 
N05BA08 N05 N05B Lexotan 
B01AC04 B01 B01A Clopidogrel 
B01AC06 B01 B01A Aspirin 
A02BA02 A02 A02B Asyran 
N06AX21 N06 N06A Cymbalta 
N03AE01 N03 N03A Rivotril 
N03AX16 N03 N03A Lyrica 
N05AH03 N05 N05A Olanzapin 
N06BA09 N06 N06B Strattera 
D01AE15 D01 D01A Terbinafin 
N02AA01 N02 N02A Contalgin 
A02BC01 A02 A02B Omeprazol 
J01CE02 J01 J01C Kaavepenin 
N05CD03 N05 N05C Flunitrazepam 
J01EA01 J01 J01E Trimetoprim 
R06AX13 R06 R06A Loritin 
N05AF03 N05 N05A Truxal 
N02AA05 N02 N02A Oxycontin 
N06AB10 N06 N06A Esopram 
N05BA01 N05 N05B Stesolid 
J05AB11 J05 J05A Valtrex 
M01AE02 M01 M01A Naproxen 
N05AX08 N05 N05A Risperdal 
A03FA01 A03 A03F Afipran 
A04AA01 A04 A04A Zofran 
B01AA03 B01 B01A Kovar 
B01AB05 B01 B01A Klexan 
N02AG02 N02 N02A Ketogan 
C07AB03 C07 C07A Atenolol 
C09AA02 C09 C09A Daren 
N05AX12 N05 N05A Aripiprazol 
A07DA03 A07 A07D Imodium 
C09DA03 C09 C09D Valpresscomp 
M01AH01 M01 M01A Celebra 
P01BA02 P01 P01B Plaquenil 
C09CA01 C09 C09C Presmin 
N06AX12 N06 N06A Wellbutrin 
D10BA01 D10 D10B Decutan 
R06AX26 R06 R06A Telfast 
R06AE05 R06 R06A Postafen 
N04AA02 N04 N04A Akineton 
C01DA14 C01 C01D Ismo 



 S 

C03CA01 C03 C03C Furix 
C03DA01 C03 C03D Spiron 
C09AA05 C09 C09A Ramil 
M04AA01 M04 M04A Allopurinol 
N03AF01 N03 N03A Tegretol 
N02BA51 N02 N02B Treo 
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Tölur frá lyfjastofnun um notkun parasetamóls 2010-2017 
 

 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
N02BE: Anilíð 24,5 26,9 26,6 27,9 28,7 30,3 31,0 32,1 
N02BE01: Paracetamolum 24,5 26,9 26,6 27,9 28,7 30,3 31,0  
039837 Paratabs 500 mg Filmuhúðuð tafla, 30 
stk. 

   6,3 11,1 12,3 12,2  

048744 Panodil 500 mg Filmuhúðuð tafla, 100 
stk. 

1,0 1,6 1,4 1,2 0,7 0,8 0,8  

074477 Paracetamol-ratiopharm 500 mg Tafla, 
30 stk. 

   0,0 0,1 0,3 0,2  

102173 Paratabs 500 mg Filmuhúðuð tafla, 100 
stk. 

   1,3 1,2 1,0 1,1  

109728 Paratabs 500 mg Tafla, 30 stk. 8,5 11,2 10,9 2,8     
109751 Paratabs 500 mg Tafla, 100 stk. 1,2 1,4 0,9      
411184 Paracetamol-ratiopharm 500 mg Tafla, 
100 stk. 

   0,0 0,0 0,0 0,0  

464164 Panodil 500 mg Filmuhúðuð tafla, 30 stk. 4,1 3,1 3,4 5,0 4,3 3,9 3,8  
466610 Paracetamol Sandoz 500 mg 
Filmuhúðuð tafla, 30 stk. 

      0,4  


