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Ágrip 

 

Samræmi skráðra og raunverulegra dánarorsaka á Landspítala 2016 

Fjóla Ósk Þórarinsdóttir, Már Kristjánsson, Sigurður Guðmundsson, Magnús Gottfreðsson, Haraldur Briem, Margrét Hjálmarsdóttir 

Inngangur:  Reglugerðir og áherslur heilbrigðiskerfa þurfa að byggja á áreiðanlegum gögnum sem 

endurspegla núverandi vandamál. Gögn sem fást úr dánarvottorðum eru mikið notuð í þessum tilgangi og því er 

mikilvægt að þær skráningar séu nákvæmar. Skráningar dánarmeina eru einnig lykilþáttur í kortlagningu 

lýðheilsu þjóða og hefur áhrif á framkvæmd og áreiðanleika margra rannsókna. Upplýsingar úr dánarvottorðum 

um undirliggjandi þætti sem leiddu til dauða á Íslandi eru teknar saman í skrá sem heitir Dánarmeinaskrá Íslands. 

Ýmsar rannsóknir hafa sýnt að þekja dánarmeinaskráningar Íslands sé í hæsta flokki gæða í alþjóðlegum 

samanburði. Áreiðanleiki dánarvottorðana, sem send hafa verið til úrvinnslu, hefur þó ekki verið rannsakaður 

áður á Íslandi með þeim hætti að miða við sjúkraskrár líkt og í nágrannalöndum. Markmið rannsóknarinnar var 

að bæta úr því.  

            Efni og aðferðir: Framkvæmd var aftursýn athugunarrannsókn á öllum sem létust í oddatölumánuðum 

2016 á Landspítalasjúkrahúsi, alls 348 manns. Takmörkun var sett við 18 ára aldur við andlát. Greiningar 

dánarmeina voru fengnar úr sjúkraskrám í Sögukerfinu, þær upplýsingar voru skráðar í mót, sambærilegt 

raunverulegum dánarvottorðum. Þetta var gert eftir leiðbeiningum frá Embætti Landlæknis og með námsefni 6. 

árs læknanema, í réttarmeinafræði, til hliðsjónar. Vafamál voru yfirfarin af leiðbeinendum. Mótið var keyrt 

saman við gagnagrunn Landlæknis, gögn um skráningu lækna á dánarvottorðin og gögn úr dánarmeinaskrá um 

undirliggjandi orsök andláts. Upplýsingarnar voru fengnar tilbaka með einkvæmum rannsóknarnúmerum. Ef 

mikið ósamræmi kom i ljós í tilfellum var aftur farið í sjúkraskrár með leiðbeinendum til þess að tryggja að 

ósamræmið væri á rökum reist.  

           Niðurstöður: Yfir heildina litið var 18.7% ósamræmi í skráningum. Til þess að aðgreina misræmi eftir 

eðli voru dánarorsökin síðan skipt í 18 hópa og ósamræmið athugað milli hópa. Það var þá annars vegar 

nákvæmnisósamræmi þar misræmið var þess eðlis að báðar dánarorsakirnar voru þó í sama yfirflokki (dæmi: 

hjartastopp – brátt hjartavöðvafleygdrep) og hins vegar ósamræmi af öðrum toga sem olli því að dánarorsakirnar 

voru í tveimur mismunandi greiningarflokkum (hjartastopp- Alzheimers).  Hóparnir voru annarsvegar valdir eftir 

ICD kóðunaryfirflokkum, módeli frá öðrum samsvarandi rannsóknum og eðli einstakra sjúkdóma að vera sér í 

flokk. Ósamræmið milli hópanna var 12.9%. Því voru nákvæmnisósamræmi í minni hluta þess misræmis sem 

kom í ljós. Nákvæmnisósamræmi var mismikið milli hópa, allt frá því að vera lítið í flokki krabbameina (7% 

misræmi) til mikils misræmis í minni flokkunum (sýkingar 47% og fylgikvillar læknisfræðimeðferðar 70% 

misræmi).  Marktækur munur var á milli aldurshópa. Mesta ósamræmi var í elsta aldurshópnum, 90-99 ára en 

það var 37.5% ósamræmi í þeim hópi. Minnsta ósamræmi var í aldurshópnum 60-69 ára en þar var að meðaltali 

11.67%.  

         Umræður: Niðurstöður benda til þess að áreiðanleiki dánarvottorða sé svipaður og í nágrannaþjóðum, 

miðað við þessa aðferðafræði. Þó var meirihluti skráðra misræma þess eðlis að þau fóru milli flokka. Miðað við 

erlendar rannsóknir mætti einnig vænta meira misræmis skráðra dánarvottorða utan spítala. Nauðsynlegt væri að 

athuga áreiðanleika dánarvottorða utan LSH til þess að meta áreiðanleika dánarvottorða á Íslandi.  
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 Inngangur 

1.1 Dánarvottorð 

1.1.1 Tilgangur dánarvottorða  

Tilgangur dánarvottorða er tvíþættur. Annars vegar eru þetta lögbundin skjöl fyrir fjölskyldu eða 

nánustu aðstandendur til að skrá andlát viðkomandi fyrir hinu opinbera. Sú skráning er forsenda þess 

að arðskipting og jarðaför geti átt sér stað. Hins vegar eru skráningar dánarmeina í skrá sem er unnin 

úr dánarvottorðum lykilþáttur í kortlagningu lýðheilsu þjóða og hefur áhrif á framkvæmd og 

áreiðanleika margra rannsókna.  Á Íslandi heitir sú skrá Dánarmeinaskrá Íslands. Hún er sú skrá 

Landlæknis (ásamt lyfjagagnagrunni) sem oftast er sótt um aðgang til vísindarannsókna. Einnig hefur 

hún áhrif á stefnur heilbrigðismála og ráðstöfun ríkisfjármuna. 

 

 

1.1.2 Alþjóðlegt samhengi, ósamræmi í heiminum og nágrannalöndum og hvernig það 

endurspeglar pólitískt verklag 

 

Alþjóðleg heilbrigðiskerfi eiga í erfiðleikum með að bregðast við hraðri breytingu á faraldsfræðilegu 

umhverfi heimsins á skilvirkan hátt. Þetta endurspeglast í því að aukaverkanir ósmitborinna sjúkdóma 

sem hefði verið hægt að fyrirbyggja valda sífellt meira heilsutapi. Á sama tíma og byrði smitborinna 

sjúkdóma minnkar, hafa  heilbrigðiskerfi þurft að kljást við nýjar ógnir sem steðja að og faraldra sem 

eiga oft uppruna utan landsteina. Til þess að bregðast við þessu þurfa reglugerðir og áherslur 

heilbrigðiskerfa að byggja á áreiðanlegum gögnum sem endurspegla núverandi heilsufarsvandamál. 

Gögn sem fást úr dánarvottorðum eru mikið notuð í þessum tilgangi og því er mikilvægt að þær 

skráningar séu nákvæmar (1). Árið 2014 birtist grein á vef Alþjóðlegu heilbrigðismálastofnunar um 

mikilvægi réttra greininga á dánarvottorðum með biðlun um fleiri rannsóknir á gæðum skráninga. (2) Í 

þeirri greinagerð var vitnað í sambærilegar rannsóknir í löndum þar sem gæði skráninga var 

ábótavant. Þar má nefna Taíland en í rannsókn þar kom í ljós mikil vangreining á dauðsföllum vegna 

HIV veirusjúkdómsins og var sá sjúkdómur talinn vera fjórum sinnum algengari dánarorsök en áður var 

haldið (1).  

Til eru nokkrar kenningar fyrir því að útskýra af hverju skráning dánarvottorða sé óáreiðanleg. 

Þegar vinnudagar eru langir og vinnuálag er mikið fer það að verkum að dánarvottorð séu ekki talin 

vera í forgangi miðað við lifandi sjúklinga; Hugsanlega má útskýra það með of lítilli áherslu í 

kennsluskrá á rétta skráningu. Ýta þyrfti e.t.v. undir vitund meðal læknanema og lækna almennt um 

mikilvægi nákvæmra skráninga dánarvottorða.  



  

  

1.1.3 Ísland borið saman við önnur lönd 

Rannsókn frá árinu 2005 bar saman þekju dánarmeinaskráningar milli landa. Í þeirri rannsókn var 

skoðaður gæðastuðull dánarmeinaskraningar í 115 löndum. Þættir sem voru skoðaðir til þess að 

athuga gæði þrennir; 1. Hvort notast var við viðurkennda alþjóðlega flokkunarkóða (ICD9 eða ICD10) 

2. Hversu mikið var um skráningu á dánarmeinum sem gaf ekki miklar upplýsingar um orsök. Dæmi 

um slíkt er hjartastopp þar sem engar frekari upplýsingar eru gefnar um hvernig hjartað stoppaði. 

3.Hversu mikill hluti dánarvottorða voru skráð fyrir alla íbúa sem létust í landinu.  

Þau lönd sem voru með bestu skráninguna þurftu að uppfylla þessi skilyrði;  ICD-9 eða ICD-10 

flokkunarkerfi notað, skráningar dánarvottorða í landinu nær yfir 90% allra sem létust og ,,illa 

skilgreindir kóðar” eða dánarmein sem hafa enga þýðingu birtast í undir 10% allra skráðra 

dánarmeina. Þau lönd sem voru í hópi meðalgóðrar skraningar þurftu að uppfylla eitthvað af þeim 

liðum eftirfarandi skilyrði; a) 70-90% allra sem létust eru skráð á dánarvottorð og illa skilgreindir kóðar 

koma fyrir í 10-20% tilvika eða b) alþjóðlega flokkunarkerfið ICD-9 eða 10 er ekki notað þó svo að illa 

skilgreindir kóðar komi fyrir í minna en 10% tilvika og yfir 90% allra sem deyja fá skráð dánarvottorð. Í 

hópi þeirra landa sem hafa verstu gæði á skráningum þá er aðeins skráð dánarvottorð fyrir minna en 

70% þeirra sem deyja í landinu eða illa skilgreindir kóðar eða dánarmein koma fyrir í yfir 20% tilvika. 

(3)   

 

Mynd 1 :Yfirlit yfir þau lönd sem falla innan hvers flokks þar sem skilyrðunum var lýst hér að ofan 

Eins og sjá má á mynd 1 var Ísland í hópi þeirra landa sem höfðu bestu þekju 

dánarmeinaskráningar. Meðal Norðurlandanna er Ísland og Finnland þau lönd sem hafa bestu þekju 

dánarmeinaskráningar. Ísland er eina landið í þessum hópi þar sem dánarmeinarskráningar ná aftur til 

1999 eða fyrr. 

Önnur rannsókn frá 2015 bar saman 164 lönd miðað við gæði skráningar í gegnum árin 1980-

2012. Þá voru lönd borin saman eftir alþjóðlegum VSPI staðli (vital statistics performance index, 



  

  

frammistöðuvísitala líftölfræði). Flest tímabilin var Ísland í hópi þeirra landa sem höfðu bestu 

skráninguna (91-93% nær fullkomin skráning). Tímabilið 2010-2012 lækkaði Ísland í gæðastaðli vegna 

þess að það vantaði upplýsingar um þau ár þegar rannsóknin fór fram (fór niður í 60.6%). Sömu sögu 

má segja um Kanada og Nýja Sjáland sem eru einnig í hópi hágæðaskráningar dánarmeina. Aðgengi 

nýrra gagna er mjög mikilvægur partur af  gæðaskráningu líftölfræði. Hnökra í því er talið þó frekar 

mega rekja til skipulagsmála en til gæða skráningarinnar. Það væri e.t.v. hægt að koma í veg fyrir 

seinkun úrvinnslu gagna með innleiðingu rafrænnar skráningar svo að dánarvottorðin verði send til 

Embættis landlæknis með hraðari og öruggari hætti. Hvernig sem því er háttað er ljóst að gömul/úrelt 

gögn eru ólíkleg til þess að uppfylla tilgang sinn í stefnumótun heilbrigðiskerfa, sérstaklega þegar um 

hraðar breytingar er að ræða. (4) 

1.2 Greiningar dánarorsaka 

1.2.1 Skilgreining á dánarorsökum 

Skilvirkasta leiðin til þess að koma í veg fyrir andlát er að koma í veg fyrir orsakavald sem leiðir til 

dauða. Því eru undirliggjandi sjúkdómsgreiningar lykilatriði í tölfræði dánarorsaka. Þeir sjúkdómar eða 

áverkar sem stöðva starfsemi þáttar eða þátta sem lífinu eru nauðsynlegir eru taldir vera dánarorsök. 

(5)  Læknar þurfa að aðgreina á milli hinstu dánarorsakar og undirliggjandi ástæður dauða við 

skráningu dánarvottorða. (6) 

Dánarorsök eru skilgreind í Alþjóðlegri tölfræðiflokkun sjúkdóma og skyldra heilbrigðisvandamála 

(ICD-10) sem:   

(a) Sjúkdómur eða áverkar sem koma af stað ferli sjúklegra afleiðinga sem valda dauða beint 

eða (b) kringumstæður slyss eða ofbeldis sem ollu banvænum áverkum. Þó gilda sérstakar 

reglur um sérstaka áverka og sjúkdóma. (7) 

 

 

 

 

1.2.2 Algengustu dánarorsakirnar 

Af 56,4 milljónu dauðsfalla í heiminum árið 2015 orsakaðist meira en helmingur þeirra (54%) af 10 

algengustu dánarmeinunum. Blóðþurrðarhjartasjúkdómur og ótilgreint slag voru algengustu 

dánarorsakirnar, en þeir sjúkdómar voru taldir valda 15 milljónum dauðsfalla í heiminum árið 2015. 

Mikill munur er á milli faraldsfræði dánarmeina þjóða eftir tekjum þeirra. Meira en helmingur 

dánarorsaka þjóða með lægstu tekjurnar (52%) voru af svokallaðri týpu 1 sjúkdóma þ.e.a.s. smitbornir 

sjúkdómar, sjúkdómar bornir frá móður á meðgöngu eða við fæðingu og  næringarskortssjúkdómar. 

Hjá hátekjuþjóðum voru þær dánarorsakir að meðaltali einungis 7%. Hér má sjá súlurit sem lýsir 10 

algengustu dánarorsakum hjá hátekjuþjóðum (Ísland er í þeim hópi):  



  

  

 

Mynd 2 : Merkingar súlnanna (lesið frá efstu til neðstu merkingu); Blóðþurrðarhjartasjúkdómur, slag ótilgreint, 
Alzheimerssjúkdómur, illkynja æxli í berkju- eða lunga ótilgreindu, teppulungnasjúkdómur, neðri 
öndunarfærasýkingar, illkynja æxli í ristli og endaþarmi ótilgreindu, sykursýki, nýrnasjúkdómar og 
brjóstakrabbamein.  

 

Eins og sjá má á mynd 2 er einungis einn af 10 algengustu dánarmeinum hátekjuþjóða 

smitborinn sjúkdómur, þ.e.a.s neðri öndunarfærasýkingar. Ósmitbornir sjúkdómar urðu valdar að 70% 

allra dauðsfalla í heiminum. (8)  

 

 

 

1.2.3 ICD kóðun 

Til að gæta sem best samræmis milli rannsókna og greininga er mikilvægt að skilgreiningar 

sjúkdómanna sem um ræðir séu skýrar og byggðar á vísindalegum grunni. Á Íslandi hefur ICD-10 

flokkunin eða Alþjóðleg tölfræðiflokkun sjúkdóma og skyldra heilbrigðisvandamála, 10. útgáfa verið í 

notkun frá árinu 1996. Tölfræðiflokkunin skiptir sjúkdómum niður í flokka sem merktir eru með 

bókstöfum og tveggja staða töluröð eða kóða (t.d. A00-B99). Bókstafurinn flokkar sjúkdóminn í kerfi, 

t.d. bókstafurinn F er flokkur geð- og atferlisraskana, en undirflokkunin er sjúkdómsgreiningin, tjáð 

með tveggja stafa númeri með aukastaf (t.d. F10,2 táknar fíkniheilkenni af völdum alkóhólnotkunar). 

ICD-10 er mjög fjölbreytilegt safn kóða en markmið skráningarinnar er að tryggja nákvæmar 

faraldsfræðilegar upplýsingar sem hægt er að bera saman milli þjóða. (9)  

 

 

1.2.4 Skráningar á dánarvottorð 

Núgildandi lög um dánarvottorð eru frá 1998. Dánarvottorð eru rituð af lækni sem hefur framkvæmt 

líkskoðun, nema í þeim tilvikum þar sem réttarkrufning á sér stað. (6) Íslensk dánarvottorð eru öll á 

pappírsformi og hafa tvær hliðar. Framhlið dánarvottorðsins geymir mót til skráningar stjórnsýslulegra 

upplýsinga en afturhlið mót til skráninga læknisfræðilegra upplýsinga um hvernig dauða bar að. 

Læknisfræðilegur hluti dánarvottorðsins fjallar um dánarmein er í tveimur hlutum, I og II. Hluta I er 

skipt niður í 4 liði; a, b, c og d. Í hluta I eru rituð hin eiginlega dánarorsök og þeir sjúkdómar sem liggja 

henni til grundvallar. Allir hlutar I eiga að hafa innbyrðis orsakasamband sem leiðir til hinstu 



  

  

dánarorsakar. Hinstu dánarorsök eru skráð í Ia og liðir Ib-d skráðir undirliggjandi þættir í orsakaröð. 

Neðsta greiningin er þá talin vera dánarorsök. Í hluta II eru skráðir samverkandi sjúkdómar sem leiða 

að dauða. Hér eru nokkrar greiningar taldar vera gildar dánarorsakir; 

Hjartastopp (einnig asystóla, sleglatif og PEA) 

Öndunarstopp 

Krónískur alkóhólismi (ekki sem Ia) 

Illkynja æxli á óskilgreindum stöðum 

Elli 

Einnig eru auðsjáanleg skref í dánarferlinu ónauðsynleg (t.d. öndunarbilun). (5) Dæmi um rétta 

dánarvottorðaskráningu útfrá sjúkrasögu: 

38 ára gamall karlmaður hefur misnotað eiturlyf (með stungulyfjum) frá 18 ára aldri. Fær alnæmi, 

pneumocystis jiruvecci sýkingu og deyr af lungnabólgu.  

Dánarmein 

I. A Berkjulungnabólga 

 B Pneumocystis jiruveccii 

 C Alnæmi 

 D 

II. Eiturlyfjamisnotkun, heróín og codein 

 

1.2.5 Menntun lækna á Íslandi 

Gögn um kennslu uppsetningar dánarvottorða í gegnum tíðina eru af skornum skammti. Árið 1978 var 

stofnuð prófessorsstaða í réttarmeinafræði við Háskóla Íslands þegar Ólafur Bjarnason var skipaður 

prófessor og hóf sérstaka kennslu í réttarmeinafræði. Síðan þá (og jafnvel fyrr) hefur verið kennsla í 

réttarmeinafræði og innan þeirrar kennslu fellur skráning dánarvottorða.  

Eins og réttarmeinafræðiáfanginn er nú, er hann tveggja vikna og þriggja eininga. Hann er 

yfirgripsmikill og mikilvægur áfangi. Í honum öðlast læknanemar grunnþekkingu á starfssviði 

réttarmeinafræðinga og réttarlæknisfræðinga, og hvaða hlutverk almennir læknar hafa við voveifleg 

dauðsföll utan sjúkrahúsa ásamt hlutverki þeirra á vettvangi, þ.á.m. við dauða ungbarna. Nemendur 

koma til með að þekkja helstu þætti til ákvörðunar dánartíma, rotnunarferlið og afbrigði rotnunar, 

helstu sjúkdóma sem geta valdið skyndidauða, tegundir, skilgreiningar, útlit og faraldsfræði áverka, 

tegundir köfnunar og bruna, helstu þætti við dauðsföll af völdum koloxíðeitrunar, drukknunar, raflosts, 

umhverfishita, lög sem snúa að læknum hvað varðar andlát, tilkynningaskyld dauðsföll, ritun 

dánarvottorða, þekkingu á starfssviði Embætti landlæknis og grunnþekkingu á réttarefnafræði. (10) 

Kennsla í ritun dánarvottorða fær um eina til tvær kennslustundir þar sem áhersla er lögð á 

orsakakeðju.  

Íslenskir læknar hafa þó margvíslega aðra möguleika en við nám í Háskóla Íslands til þess að kynnast 

þessu formi, t.a.m. í sérnámi þar sem að form dánarvottorða hefur langa hefð bæði í N-Ameríku og 

Evrópu.      

 

 



  

  

1.2.6 Ábyrgð lækna 

Dómgreind læknis og sannreynd læknisfræði eru lykilatriði í greiningu og flokkun dánarmeina. 

Greining dánarmeina og skráning þeirra á dánarvottorð er á ábyrgð þeirra  lækna sem að sjúklingnum 

koma. Ef um réttarkrufningu var að ræða er dánarvottorð ritað af réttarlækni sem framkvæmdi 

krufninguna en í öðrum tilvikum bera klínískir læknar sem hafa komið að máli sjúklings ábyrgð á 

dánarvottorðaskráningu. Eigindleg rannsókn frá Nýja-Sjálandi athugaði viðhorf lækna til þess hvaða 

áhrifaþættir hafi ruglað dómgreind læknana sjálfa í ritun dánarvottorða. Mat þeirra var skv. 

niðurstöðum það að aðstandendur þess látna og óvissa læknis í greiningum sjúkdóma hefði mest 

áhrif. (11) Viðhorf lækna til mikilvægis þessarar skráningar hefur ekki verið athugað.  

1.3 Dánarmeinaskráningar Íslands 

1.3.1 Hið langa ferðalag dánarvottorðsins 

Eftir læknisfræðilega skoðun sem staðfestir andlát fyllir ábyrgur læknir út dánarvottorð fyrir 

viðkomandi. Íslensk dánarvottorð eru öll á pappírsformi. Dánarvottorði er þar næst lokað þannig að 

engar upplýsingar um dánarmein séu sýnilegar. Dánarvottorð er fyrst afhent aðstandendum sem fara 

með það til skráningar andláts hjá sýslumanni. Sú skráning er forsenda þess að arfur og 

tryggingarbætur geti verið greiddar, uppgjör og skuldir gerðar upp, jarðaför farið fram og að maki geti 

gengið í löggildan hjúskap á ný. Sýslumaður sendir síðan dánarvottorðið til Þjóðskrár til skráningar 

andláts. Loks fer dánarvottorðið til Embættis landlæknis til skráningar dánarmeins. Dánarvottorð eru 

sótt úr Þjóðskrá fyrir Embættis landlæknis einu sinni í mánuði. Við móttöku dánarvottorða til 

Embættisins er þeim raðað eftir kyni og kennitölu. Dánarstaður, læknanúmer og dánarsveitafélag eru 

skráðar af framhlið dánarvottorðsins og allar upplýsingar af bakhlið (læknisfræðilega hluta 

dánarvottorðsins) inn í sérstakan gagnagrunn, dánarmeinaskrá.  

Að því búnu fer sérþjálfaður starfsmaður yfir vottorðið og varpar þeim upplýsingum sem fram 

koma á vottorðinu yfir í ICD-10 kóða. Ef krufning hefur verið framkvæmd kemur vottorð réttarlæknis 

með staðfestu afriti síðar og er kóðun dánarmeins þá skoðuð m.t.t. þess. Ef upplýsingar vantar á 

vottorð eða texti á því ólæsilegur fara kóðari og læknir yfir það í sameiningu og meta þá m.a hvort 

tilefni er til frekari gagnaöflunar frá þeim lækni sem gaf út vottorðið. Ófullnægjandi upplýsingar eru 

ICD-10 greiningarnar: hjartastopp, öndunarbilun, illkynja æxli af óskilgreindum uppruna (ath álit 

sérfræðinga hjá Krabbameinsskrá) og elli.  

Sá starfsmaður Embættis landlæknis sem annast kóðun dánarmeina fer við vinnu sína eftir 

reglum frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni WHO. Frá árinu 1996 hafa dánarmein verið kóðuð á 

Íslandi samkvæmt 10. útgáfu Alþjóðlegrar tölfræðiflokkunar sjúkdóma og skyldra 

heilbrigðisvandamála, ICD-10.  Kóðarinn þreytir á hverju ári alþjóðlegt próf til þess að staðfesta færni 

sína og til samanburðar við önnur lönd. Hefur Ísland verið ofarlega í þeim samanburði síðastliðin ár.  

Þegar gagnasetti í dánarmeinaskrá er lokað er það keyrt í gegnum sérhæft villuleitarforrit, 

IRIS, til að bera kóðunina saman við alþjóðlegar reglur. Þetta er gert til þess að auka gæði og 

samræmi í dánarmeinaskráningu. IRIS-hugbúnaðurinn er uppfærður á hverju ári. (12) Upplýsingar úr 



  

  

dánarmeinaskrá eru notaðar til þess að fylgjast með dánarorsökum Íslendinga, hvernig þær breytast í 

tímanna rás og hvernig sú þróun er samanborið við önnur lönd. 

 

1.3.2 Saga skráningarinnar  

Fá lönd hafa eins yfirgripsmikla skráningu dánarmeina og Ísland. Árið 1735 var ábyrgð 

dánarmeinaskráningar í höndum biskupa. (13) Skráningar voru þó ekki staðlaðar og það var ekki fyrr 

en 1911 sem  skráning dánarmeina samkvæmt alþjóðlegu flokkunarkerfi var tekin upp á Íslandi og sett 

í lög (sbr. lög nr.30, 22 júlí 1911). Sama ár gaf landlæknir út leiðbeiningar um dánarvottorð og 

dánarskýrslur í fyrsta sinn.  Þá sendu prestar héraðslæknum skýrslur með upplýsingum um dánarmein 

í sinni sókn. Héraðslæknar fóru yfir þær skýrslur, leiðréttu og sendu áfram til landlæknis. Landlæknir 

fór þá einnig yfir dánarvottorðin og sendi þá til Hagstofu. Þar voru dánarskýrslur fyrir allt landið ritaðar 

með aðstoð landlæknis. Þá voru dánarorsakir einnig birtar í Heilbrigðisskýrslum landlæknis. Árlegt 

manntal presta lagðist af með tilkomu þjóðskrárinnar 1952 og hafa upplýsingar um fjölda, kyn, aldur og 

hjúskapastétt látinna fengist úr henni og í framhaldi Hagstofu Íslands síðan. (14) Sérstakur 

gagnagrunnur dánarmeina var búinn til árið 2012 en hann ber að geyma gögn um dánarmein 

Íslendinga frá og með árinu 1971. Gögn fyrir þann tíma voru gefin út í tölfræðiskýrslum Hagstofu 

Íslands (áður Þjóðskrár) í samstarfi við landlækni. (15) 

 

1.3.3 Breyting í faraldsfræði dánarmeina Íslands gegnum tíðina, 1996-2014 

Þegar unnið er úr líftölfræðigögnum um dánarmein Íslendinga verður að taka með í reikninginn hve 

lítið Ísland er og því hversu mikið vægi hver einstaklingur hefur í tölulegum samanburði dánarmeina, 

sérstaklega þegar um fátíðari sjúkdómsflokka er að ræða.  Breytingar í faraldsfræði dánarmeina 

ákveðinna valdra sjúkdóma á árunum 1996 til 2014 hafa verið birt á vef Embætti Landlæknis. Þá var 

tölfræðilegri úrvinnslu lokið, búið að aldursstaðla á 100.000 íbúa og skipta upp eftir kynjum. Graf 1 

sýnir tíðni illkynja æxla, hjartasjúkdóma og heilaæðasjúkdóma; 

 

Graf 1: Tíðni illlkynja æxla, hjartasjúkdóma og heilaæðasjúkdóma á Íslandi 1996-2016 



  

  

 

Eins og sést á grafi 1 var aldursstöðluð dánartíðni kvenna hæst í flokki illkynja æxla yfir allt tímabilið. 

Munur er þó á dánartíðni karla á tímabilinu en hæsta dánartíðni karla var í upphafi tímabilsins 

hjartasjúkdómar en í lok þess illkynja æxli. Línuritið sýnir einnig lækkandi dánartíðni í öllum flokkum 

eftir því sem nær dregst samtímanum. 

 

Graf 2: Tíðni slysaáverka og sjálfsvíga á Íslandi 1996-2016 

 

Á grafi 2 má sjá breytingar á tíðni slysaáverka og sjálfsvíga á tímabilinu. Þær breytingar eru fátíðar ef 

miðað er við stærstu sjúkdómsflokkana. Af þeim völdum eru sveiflubreytingar á tímabilinu tiltölulega 

tilviljunarkenndar. Þó má greina mun í dánartíðni karla og kvenna í báðum flokkum.  

 

 

Graf 3: Tíðni Alzheimerssjúkdóms á Íslandi 1996-2016 

 

Mikil aukning hefur verið á aldurstaðlaðri dánartíðni Alzheimerssjúkdóms eins og sést á grafi 3, en hún 

sjöfaldaðist á tímabilinu. (16) Merki um þessa þróun má einnig sjá í Svíþjóð og Bandaríkjunum. 

Ástæður þessarar hækkunar má hugsanlega rekja til hækkunar í meðalaldri, sem má sjá í grafi 4 hér 

að neðan eða bættrar greiningar á tímabilinu.  



  

  

 

 

Graf 4: 1996 var meðalævilengd karla 77 ár og kvenna 81 ár miðað við meðalævilengd 2014 en þá var hún 81 ár hjá körlum og 
84 ár hjá konum. 

 

 

 

1.3.4 Sérstaða Íslands    

Ísland er lítil þjóð með háa gæðastaðla í líftölfræðiskráningum. Því er auðveldara að hafa yfirsýn á 

dánarmein landsmanna en hjá stærri þjóðum.  

 

1.3.5 Breytingar og nýjungar í dánarmeinafræði 

Gríðarleg lækkun hefur verið á krufningartíðni á Íslandi síðastliðna áratugi. Það má helst rekja til 

lækkunar í læknisfræðilegum krufningum. Þessa þróun má einnig sjá í nágrannalöndunum. 

Læknisfræðilegar krufningar eru á kostnað deildanna og gæti því sparnaðarþörf vegna stöðu í efnahag 

verið ástæðan á bak við minnkaðs fjölda rannsóknarbeiðna (17). Þrátt fyrir takmarkanir krufninga er 

krufning enn talin sú rannsóknaraðferð sem næst kemst nákvæmri heildargreiningu lokasjúkdóma og 

dánarmeins (e. gold standard). Hugsanlegt er því að áhrif fækkunar á þeim rannsóknum gæti 

endurspeglast í meiri óáreiðanleika dánarvottorða.  

 



  

  

 

Graf 5: tíðni framkvæmdra krufninga á Íslandi 2003-2015 

Aftur á móti hefur hröð framþróun verið í greiningaraðferðum síðastliðin ár - ekki síst í 

myndgreiningartækni.  

Augljóst er að skráning dánarvottorða þarf að vera áreiðanleg. Í rannsókn frá árinu 1995 var 

skoðaður áreiðanleiki dánarvottorða hér á landi en þá voru dánarvottorð borin saman við 

læknisfræðilegar krufningarskýrslur fyrir tvö ár með 10 ára millibili 1976 og 1986. Greint var frá því 

hvað sjúkrahúskrufningar bæta við greiningu dánarorsaka, enda mætti vænta að greining dánarmeina 

sé áreiðanlegri eftir krufningu frekar en ef ekki er krufið. Kom í ljós að 32% og 34% misræmi í 

skráningum undirliggjandi sjúkdóma miðað við krufningarskýrslur.  Því kom í ljós að í mörgum tilfellum 

höfðu læknar hunsað niðurstöður krufninga og haldið sinni sannfæringu á dánarmeini í dánarvottorði. 

(18)  

En hvernig er hægt að meta áreiðanleika dánarvottorða án þess að hafa krufningu að baki, þar 

sem minnihluti þeirra sem deyja eru krufnir? Alþjóðlegt rannsóknarform miða dánarmein við 

sjúkrasögu. (1) Sjúkraskýrslur hafa að geyma ótal sjúkdómsgreiningar og aðdraganda veikinda. 

Vænta mætti að sagan þar ætti að vera áreiðanleg þar sem unnið er þá að virkum vandamálum og 

eðli læknis að reyna að leysa virk vandamál sjúklinga sem verið er að sinna. Sú er hugmyndafræðin á 

bakvið rannsóknarformið. Því er athugað samræmi lækna við þá sjálfa.    

 

 

 



  

  

2 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar var að athuga samræmi skráðra dánarorsaka eftir alþjóðlegu móti við 

dánarorsakir sem greindar eru úr sjúkraskrám. Sérstaklega var athugað eðli þess misræmi sem 

fannst. Hvort það var fólkið í nákvæmnismisræmi eða misræmi þar sem dánarmein skiptu um flokka 

byggð á ICD yfirflokkum og móti frá samskonar rannsókn.  Athugað var nákvæmnismisræmi sérstakra 

yfirflokka. Enn fremur var athugað hvort að einhver munur væri í misræmi með tilliti til kynja eða 

aldursflokka. Loks var athugað hvort haldið var utan um skráningu aðgerða síðasta árið fyrir andlát. 

3 Efni og aðferðir 

3.1 Gögn 

3.1.1 Rannsóknarsnið og skilyrði 

Framkvæmd var aftursýn athugunarrannsókn á öllum sem létust í oddatölumánuði á 

rannsóknartímabilinu 2016 á Landspítalasjúkrahúsi (héðan í frá LSH). Skoðuð voru gögn frá 

einstaklingum sem létust annan hvern mánuð á LSH á árinu 2016. Þýðið var 348 einstaklingar, þ.e.a.s 

um helmingurinn af þýði þeirra sem dóu á LSH 2016. Ákveðið var að takmarka rannsóknina við átján 

ára aldur við andlát, með öðrum orðum voru engin börn skoðuð en afar fáir voru í þeim hópi. 

Rannsóknin var gerð í samræmi við alþjóðlegar leiðbeiningar (Assessing the reliability of hospital-

based cause-of-death statistics: evidence-based guidelines for country application).  

3.1.2 Uppruni gagna 

Fengin var kennitölulisti fyrir alla sem létust árið 2016 á LSH. Gögn um dánarmein voru fengin úr 

sjúkraskrákerfi sögukerfisins. Það var veittur aðgangur að rannsóknarniðurstöðum til frekari 

upplýsinga. Rannsóknin náði til allra deilda LSH. Upplýsingar frá Meinafræðideild Háskóla Íslands 

voru einnig fengnar í tilvikum þegar vantaði upplýsingar úr réttarkrufningum. Skráð voru þau tilvik 

krufninga sem gögn fengust um (réttarkrufninga ásamt læknisfræðilegra) og þau voru 15. Niðurstöður 

tveggja heilakrufninga voru þó ekki komnar. 

3.1.2.1 Framkvæmd sjúkdómsgreininga sem skráð eru í Sögukerfið 

Gert var ráð fyrir því að skráningar greininga sjúkdóma væru í samræmi við viðurkennda staðla á LSH

  

3.1.2.2 Söfnun gagna 

Áður en rannsóknartímabíl hófst fékk undirrituð leiðbeiningar um skráningar á dánarvottorð frá 

Embætti Landlæknis auk þess að fá námsefni fyrir læknanema á 6. ári úr réttarmeinafræðiáfanga með 

leiðbeiningum um ritun dánarvottorða. Skráningar dánarmeina voru gerðar út frá þeim leiðbeiningum 

með námsefni 6. árs læknanema til hliðsjónar. Greiningarnar voru settar inn í mót, sambærilegt 

raunverulegum dánarvottorðum. Vafamál voru yfirfarin af leiðbeinendum rannsóknarverkefnisins. 

Mótið var síðan keyrt saman við gagnagrunn Landlæknisembættis og fengið tilbaka með einkvæmum 

rannsóknarnúmerum. Þar stóðu upplýsingar um hvað stóð í dánarvottorðum ásamt því sem skráð var í 

dánarmeinaskrá sem dánarorsök og hvort einstaklingur hafi farið í aðgerð. Ef mikið ósamræmi kom í 



  

  

ljós var aftur farið í sjúkraskrár með leiðbeinendunum til þess að tryggja að ósamræmið væri á rökum 

reist. 

3.1.2.3 Skráning breyta 

Misræmi var flokkað eftir eðli þess, annars vegar nákvæmnismisræmi og hins vegar misræmi af öðrum 

toga. Nákvæmnismisræmi er skilgreint sem misræmi sem veldur því að misræmi kemur í ljós en fellur 

þó ekki í mismunandi flokka ICD kóðunar (t.d. hjartabilun skráð þegar réttara væri 

æðakölkunarhjartasjúkdómur). Misræmi af öðrum toga olli því að sjúkdómsgreiningarnar skipta um 

yfirflokk ICD kóðunar (t.d. hjartabilun skráð þegar réttara væri Alzheimerssjúkdómur). Yfirflokkar voru 

unnir útfrá samsvarandi móti úr greinagerð Assessing the reliability og hospital-based cause-of-death 

statistics, ICD-10 yfirflokkunarkóðum og í samstarfi við leiðbeinanda.  

3.2 Úrvinnsla 

3.2.1 Tölfræðileg úrvinnsla 

Gögnin úr báðum gagnagrunnum voru sett inn í töflurita Excel og frekari úrvinnsla fór þar fram. 

Tölfræðileg úrvinnsla var unnin í tölfræðiforritinu R með ráðleggingum meistaranema. Marktækni er 

skilgreind sem p < 0,05, og voru öll tilgátupróf tvíhliða. Öll öryggisbil sem koma fram í úrvinnslunni eru 

95% öryggisbil og þau voru reiknuð þegar möguleiki var til staðar. 

3.2.2 Leyfi 

Tilskilin leyfi voru fengin frá Persónunefnd, Siðanefnd Landspítala, lækningaforstjóra og 

Vísindasiðanefnd.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

4 Niðurstöður 

4.1 Fjöldi dánarmeina og misræmi 

Af 348 einstaklingum voru 66 með skráð misræmi dánarmeina á dánarvottorðum miðað við dánarmein 

skráð frá sjúkraskrám. Það voru 18,97% skráðra dánarvottorða. Dánarmein einstaklingana voru alls 

122 mismunandi sjúkdómsgreiningar. Öllum sjúkdómsgreiningunum var skipt í 19 hópa eftir ICD 

yfirflokkun, samsvarandi erlendu móti (sjá töflu: ) og eðli einstakra sjúkdómsgreininga að vera sér í 

flokki. Yfirflokkarnir voru:  

Krabbamein 

Hjarta- og æðasjúkdómar (aðrir en heilaæðasjúkdómar) 

Sýkingar 

Geð- og atferlisraskanir 

Ytri orsakir 

Blóðmyndandi- og ónæmissjúkdómar 

Taugasjúkdómar  

Sjúkdómar í meltingarfærum eða innkirtlum 

Innkirtla-, næringa- og efnaskiptasjúkdómar 

Heilaæða- og blóðþurrðarsjúkdómar í heila 

Þvag- og kynfærasjúkdómar 

Beinbrot 

Langvinnur teppulungnasjúkdómur, ótilgreindur        

Lungnabólga, ótilgreind  

Lungnablóðrek án þess að getið sé bráðs lungna-hjartasjúkdóms 

Aðrir lungnasjúkdómar, ótilgreint 

Fylgikvillar af völdum læknisfræðimeðferðar 

Skinuholsblóð 

 

Undirgreiningar allra flokka má finna í viðauka.    

Ósamræmi á milli flokka var 12.9% og því meirihluti skráðs misræmis. Hér má sjá misræmi milli flokka 

og hvernig það er fólgið:   

 

 



  

  

 

 

Þessi tafla er gerð með aðrar samsvarandi töflur til hliðsjónar. Dálkarnir sýna sjúkdómsgreiningar 

fengnar úr dánarvottorðum. Raðir sýna sjúkdómsgreiningar frá dánarvottorðum. Feitletruðu tölurnar 

sýna samræmi innan hópana. Þær tölur sem eru í sama dálki en mismunandi röð sýna greiningar sem 

eru mismunandi útfrá sjúkraskrám. Neðst í hverjum dálki má sjá hversu margir voru greindir með hver 

dánarmein í hverjum dánarmeinaflokki (krabbamein var dánarmein 161 einstaklinga útfrá sjúkraskrám) 

en í enda hverrar raðar má sjá hversu margir voru greindir með ákveðin dánarmein útfrá 

dánarvottorðum (krabbamein var dánarmein 164 einstaklinga útfrá dánarvottorðum). Athygli má vekja 

að því að í dálknum Fylgikvillar læknisfræðimeðferðar voru 7 tilvik sem greind voru samkvæmt 

sjúkraskrám en einungis 2 þeirra tilvika rataði inn á dánarvottorð.  

Algengast var að dánarmein féllu í krabbameinsflokkinn, en 161 sem voru skráðir útfrá sjúkraskrám 

létust af þeim völdum. Það var einnig flokkurinn með minnsta misræmið. Milli-flokka misræmi var 5% 

og nákvæmnismisræmi 2.5%.  

 

4.2 Misræmi hjá sérstökum flokkum 

 

Misræmi hjá flokknum: Hjarta- og æðasjúkdómar (ekki meðtaldir æðasjúkdómar og 

blóðþurrðarsjúkdómar í heila) 

 

 

 

 

Heilaæða- og blóðþurrðarsjúkdómar í heila: 

 

 



  

  

4.3 Kynjahlutfall og munur á aldursflokkum í misræmi 

Meira misræmi var hjá konum en körlum í þessari rannsókn. Það var hins vegar ekki marktækt þar 

sem p gildi var 0.13 eftir marktækniprófun þar sem leiðrétt var fyrir mismunandi stærð hópa. Í þýðinu 

voru 179 karlar og 169 konur. Misræmi hjá konum var 22.5% en hjá körlum 15.6%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einnig var athugað á hvaða aldursbili mesta misræmið var. Þýðinu var þá skipt í hópana 59 ára og 

yngri, 60-69 ára, 70-79 ára, 80-89 ára og 90-100 ára. Mesta misræmið var í hópi elstu einstaklingana 

þ.e.a.s. 37.5% misræmi. Minnsta misræmi var í aldurshópnum 60-69 ára eða 11.7%   

 

 

 

 

 

 

 



  

  

4.4 Aðgerðir tilgreindar á dánarvottorðum 

Kom í ljós 31% misræmi í skráningu aðgerða ári fyrir andlát. Skiptingin var eftirfarandi: 

   

              

 

 

 

 

 

Það sem skráð er í raðir merkir það sem skráð var á dánarvottorð. Dálkarnir merkir þær upplýsingar 

sem fengust úr sjúkraskýrslum. Þá voru 12 tilvik sem ekki var skráð hvort einstaklingur hafi farið í 

aðgerð eða ekki. Eins og má sjá á töflu þá eru um helmingur þeirra sem fóru í aðgerð samkvæmt 

sjúkraskrá ekki skráðir hafa gengist undir slíka eða mat læknis að sú aðgerð hafi ekki haft áhrif á 

dánarmein einstaklings.  

  

 

5 Umræða 

5.1 Tölfræði dánarmeina 

5.1.1 Fjöldi dánarmeina og misræmi 

Niðurstöður benda til að áreiðanleiki dánarvottorða sé svipaður og í nágrannalöndum. Samsvarandi 

rannsókn frá Svíþjóð sýndi 17% misræmi á dánarvottorðum miðað við sjúkraskrár á spítölum en 54% 

misræmi í dánarvottorðum rituðum utan spítala á árinu 1995. (18) Önnur sænsk rannsókn var gerð úr 

úrtaki úr sama þýði á sama tíma (1995) og kom í ljós að nákvæmustu skráningar dánarmeina voru, líkt 

og í þessari rannsókn, við greiningar illkynja sjúkdóma. (19). Samsvarandi rannsókn var einnig gerð í 

Noregi fyrir spítalann Aakershus University hospital. Þá kom í ljós 27% misræmi, þar af 20% misræmi 

sem olli því að sjúkdómsgreiningar skiptu um yfirflokk ICD-10 kóðunar (ekki nákvæmnismisræmi) (20).  

Þá hófust úrbætur á skráningum dánarmeina. Þær voru fólgnar í því að leiðrétta send dánarvottorð. 

Samkvæmt rannsókn 2012 höfðu úrbæturnar mikil áhrif á nákvæmnismisræmi og skráningar einstaka 

lækna en minni áhrif á heildarmisræmi spítalans. (21) 

 

5.1.2 Nákvæmnismisræmi hjá sérstökum flokkum 

Í sænskri rannsókn sem áður var nefnd var einnig minnsta misræmið fólgið í flokki illkynja 

krabbameina.  



  

  

5.1.3 Kynjahlutfall og munur hjá aldursflokkum í misræmi 

Samskonar mun í misræmi milli kynja má sjá í rannsókn Aakershus University hospital, þar sem 

leiðrétta þurfti fyrir fleiri konur en karla.      

5.2 Aðgerðir tilgreindar á dánarvottorðum 

Fyrir 77 einstaklinga var misræmi í upplýsingum um aðgerðir fyrir andlát þar sem þeir fóru í aðgerð 

samkvæmt sjúkraskrá ári fyrir andlát sem ekki var skráð í dánarvottorði. Upplýsingar vantaði um 12 

einstaklinga, þ.e. 12 tilvik sem voru óskráð – þar af 4 sem höfðu farið í aðgerð.  

Tilfinning hvers læknis um hvort aðgerð hefði getað haft áhrif á dauða eða ekki er mismunandi og 

það endurspeglast í þessum niðurstöðum. Einnig er óskilgreint hvaða aðgerðir teljast til þess liðar og 

mætti því einnig rekja ósamræmið til þess. Með nákvæmri skilgreiningu liðar mætti hugsanlega auka 

áræðanleika í skráningu  lækna. Samskonar rannsókn hefur ekki verið gerð í nágrannaþjóðunum.  

5.3 Kostir og gallar rannsóknarinnar 

Þessi rannsókn er sú fyrsta sinnar tegundar framvkæmd hér á landi til þess að meta áreiðanleika 

dánarvottorða á Íslandi. Samkvæmt greinagerð frá Alþjóðaheilbrigðisráðuneytinu er þörf á fleiri 

rannsóknum af þessu tagi. Hópurinn var takmarkaður til þess að fá nákvæmari skráningu fyrir hvert 

tilfelli. Rannsóknin var framkvæmd á litlu þýði þar sem allar skráningar dánarvottorða fóru fram á sama 

spítala, Landspítalanum. 

 Gallar rannsóknarinnar eru að aðeins var hægt að fara yfir helming þeirra sem létust árið 

2016. Til að tryggja gæði skráningarinnar var rannsóknarhópurinn takmarkaður við annan hvern 

mánuð úr því að það kom í ljós að ekki væri hægt að fara yfir svo marga á þeim 10 vikum sem 

úthlutað var til verkefnisins. Annar galli er að í þessari rannsókn eru ekki gögn um það hversu mörg 

dánarvottorð hafa verið leiðrétt hjá Embætti landlæknis. Þar sem rannsóknin byggir á því að athuga 

gæði skráninga lækna á dánarvottorði getur þessi leiðrétting haft marktæk áhrif á niðurstöður. 

Eðli dánarvottorða er að horfa á dánarorsök í einföldu línulegu samhengi og því er kortlagning 

dánarferilsins takmarkað eftir því. Margir hnökrar eru á því formi og mætti segja að það endurspegli 

ekki alltaf raunveruleikann. Dánarvottorð eru þó eins stöðluð í öllum heiminum og því er þessi galli 

víðtækur og ætti að hafa í huga þegar athugaður er áreiðanleiki dánarvottorða.  Oft liggur fjölskrúðug 

heilsufarsaga að baki hvers einstaklings og erfitt að segja til um eina klára dánarorsök. Við teljum þó 

að það misræmi sem kemur í ljós í þessari rannsókn hafi ekki verið í þeim hópi eða þá í minni hluta 

misræmisins.  

Það ber að nefna að sýkingar lúta oft í lægra haldi í dánarvottorðaskráningum þar sem að þær eru 

oft skráðar hinstu dánarorsök þar sem að undirliggjandi sjúkdómar fara inn í dánarmeinaskráninguna. 

En oft leggjast sýkingar hvað verst á þá sem eru með langt gengna undirliggjandi sjúkdóma. Til að 

mynda ef karlmaður er komin á lokastig krabbameins og líknandi meðferð ákveðin en kemur í ljós við 

greiningu að einstaklingur sýkist af Listeriosis seinustu daga eða viku sem verður þá hinsta 

dánarorsök, en ekki er veitt meðferð við þeim sjúkdómi þá er það eina sem kemur í ljós ef leitað er í 



  

  

líftölfræðinni lokastigs krabbamein. Þetta er önnur ástæða fyrir því að dánarvottorð ættu e.t.v. að vera 

á öðru formi til þess að geta metið sjúkdómsbyrði allra orsakaþátta í röðinni.  

Einnig mætti nefna að ábyrgð nemans á skráningu dánarmeina er mikil. Reynt var þó að leiðrétta fyrir 

villum sem það gæti hafa haft í för með með kennslu í uppsetningu dánarvottorða, yfirferð vafamála í 

uppsetningu og enduryfirferð tilfella sem kom upp misræmi.  

 

5.4 Ályktun 

Eitt mikilvægasta verkfæri sem við höfum til þess að kljást við nýja og gamla faraldra er 

upplýsingaöflun um sjúkdóma. Við förum reglulega yfir viðbragðsáætlanir innan heilbrigðiskerfisins er 

varðar alvarlega heilsuvá (t.d. fuglaflensa, ebóla). Skráning dánarmeina ætti skilyrðislaust að vera þar 

með, til að veita á sem stystum tíma sem nákvæmastar upplýsingar um vá sem að steðjar. Hraði 

skiptir hér miklu máli og að rafræn skráning, og aukinn hraði sem henni fylgir er lykilatriði hvað þetta 

varðar. 

Athugavert væri að skoða áreiðanleika dánarvottorða utan spítala á Íslandi, þar sem að 

erlendar rannsóknir bera merki um að þar sé meira ósamræmi en innan spítala. Grein frá 1995 

athugaði mun á skráðum dánarmeinum innan elliheimila miðað við dánarmein almenna þýðisins og 

þar kom í ljós að faraldsfræðin var töluvert frábrugðin (geð- og atferlisraskanir t.d. algengari, 

krabbamein óalgengari, þarf að athuga stærðarmun hópa). (9) 

Það þyrfti þó ekki að vera að ósamræmi væri meira utan spítala. Heimilislæknar og læknar 

utan að landi sem rita dánarvottorð utan spítala hafa oft mikla þekkingu á langri sjúkrasögu 

einstaklinga sem látast og oft dýpri skilning á krónískum sjúkdómum einstaklinga. Því ættu 

dánarvottorð þeirra ekki að vera ónákvæmari og þeir læknar hafa alla burði í að skrá ýtarlega 

dánarmein. Á móti kemur að þar fara færri dánarvottorð um fleiri hendur, því verður þjálfun og reynsla 

læknisins í ritun dánarvottarðanna skiljanlega minni en læknanna sem bera ábyrgð á deildum 

spítalanna. 

Sérstaða Íslands er sú að Íslendingar eru lítil þjóð með mikla þekkingu á bakvið hvern 

einstakling. Því höfum við mikla burði til þess að bæta skráninguna hér á landi. Skiptir þar mjög miklu 

máli að auka fræðslu hjá bæði verðandi læknum, sem og hjá læknum sem þegar starfa á Íslandi og 

hafa gerð dánarvottorða á sínum snærum.   
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Fylgiskjöl / birtar greinar 

Skipting dánarmeina í yfirflokka (sambærilegar töflur í Assessing the reliability of hospital-based 

cause-of-death statistics: evidence-based guidelines for country application (Working paper series no. 

37).      

Krabbamein 

Illkynja æxli í berkju eða lunga ótilgreindum              

Illkynja æxli í brjósti, ótilgreindu                        

Illkynja æxli í hvekk                                   

Illkynja æxli í ristli, ótilgreindum                             

Illkynja æxli í nýra, nema nýrnjaskjóðu  

Illkynja æxli í vélinda, ótilgreindu                     

Illkynja æxli, frumæxli án tilgreiningar sets                   

Illkynja æxli í brisi, ótilgreindu      

Illkynja æxli á illa skilgreindum stöðum innan meltingarfæra    

Illkynja æxli í eggjastokki   

Illkynja æxli í framborði speldis    

Illkynja æxli í gallblöðru    

Illkynja æxli í heila, ótilgreindum    

Illkynja æxli í höfði, andliti og hálsi    

Illkynja æxli í legbol, ótilgreindum  

Illkynja æxli í lifur, ótilgreindri     

Illkynja æxli í maga, ótilgreindum    

Illkynja æxli í skjaldkirtli   

Illkynja æxli í vangakirtli    

Illkynja æxli í þvagblöðru, ótilgreindri    

Lifrarfrumukrabbamein    

Miðþekjuæxli, ótilgreint    

Illkynja æxli í bakborði tungu 

Illkynja æxli í fleiðru  

Illkynja æxli í gallrás utan lifrar 

Illkynja æxli í innkirtli, ótilgreindum 

Illkynja æxli í kvið 

Illkynja æxli í endaþarmi 

Góðkynja æxli í nýrli [nýrahettu]    



  

  

Miðþekjuæxli    

Sortukrabbamein í húð   

Gallrásakrabbamein innan lifrar  

Æðasarkmein í lifur  

Illkynja æxli í leghálsi 

 

    

 

 

Hjarta og æðasjúkdómar: 

 

Brátt hjartavöðvafleygdrep, ótilgreint  

Æðakölkunarhjartasjúkdómur  

Ósæða(loku)þröng   

Hjartabilun, ótilgreind  

Hjartavöðvakvilli með ofþenslu  

Langvinnur blóðþurrðarhjartasjúkdómur, ótilgreindur  

Hjartastopp, ótilgreint 

Gáttatif og gáttaflökt, ótilgreint  

Míturlokuraskanir ekki af völdum gigtsóttar  

Æðakölkun, almenn og ótilgreind  

Æðaraskanir í görnum, ótilgreind  

Frumkominn háþrýstingur  

 

 

 

Sýkingar: 

 

Sýklablæði, ótilgreint  

Bakteríusýking, ótilgreind  

Þvagvegssýking, staður ekki tilgreindur  

Aðrar staðbundnar sýkingar í húð eða húðbeð 

Veiru- og aðrar tilgreindar garnasýkingar 



  

  

HMPV sýking  

Inflúensa með lungnabólgu, veira ekki greind 

Herpesveiruheilabólga (G05.1*)  

Þarma- og ristilbólga af völdum Clostridium difficile  

Bráð og meðalbráð hjartaþelsbólga smitandi, ótilgreind 

 

 

 

Geð- og atferlisraskanir 

 

Parkinsonsveiki    

Ótilgreind vitglöp  27    

Alzheimerssjúkdómur, ótilgreindur  

Þunglyndi   

Fíkniheilkenni af völdum alkóhólnotkunar  

 

 

 

 

Ytri orsakir dauða 

 

Aðskotahlutur í öndunarvegi, hluti ótilgreindur  

Áhrif rafstraums 

Innanhjarnablæðing vegna áverka 

Áverkahjarnamein (innanskúmsblæðing, innanbastblæðing og áverkahjarnabjúgur)  

Köfnun  

Eftirstöðvar vísvitandi sjálfsskaða, líkamsárásar, svo og atvika þar sem ásetningur er óákveðinn 

 

 

 

 

 



  

  

Blóðmyndandi og ónæmis sjúkdómar 

 

Histiocytic sarcoma 

Eitilæxli, ekki Hodgkinssjúkdómur, ótilgreind  

Smáeitilfrumuæxli (dreift), ekki Hodgkinssjúkdómur  

Stóreitilfrumuæxli (dreift), ekki Hodgkinssjúkdómur  

Vanmyndunarblóðleysi, ótilgreint  

Mergæxlager  

Brátt mergfrumuhvítblæði  

Höfnun beinmergsgræðlings 

Mergrangvaxtarheilkenni, ótilgreint (myelodysplastic syndrome) 

 

 

 

Taugasjúkdómar 

 

Aðrir tilgreindir hrörnunarsjúkdómar í taugakerfinu  

Hreyfitaugungahrörnun 

Hrörnunarsjúkdómur í miðtaugakerfi, ótilgreindur  

Ágeng ofankjarnalömun 

Hreyfitaugungahrörnun 

Meðfædd vanspenna vöðva 

Vöðvakyrkingur 

Vöðvaspennutruflun, ótilgreind 

Þverlömun, ótilgreind  

Flogaveiki, ótilgreind    

 

 

 

 

 



  

  

Heilaæða og blóðþurrðarsjúkdómar í heila 

 

Innanhjarnablæðing, ótilgreind  

Hjarnafleygdrep, ótilgreint 

Slag, ekki tilgreint sem blæðing eða fleygdrep  

Eftirstöðvar hjarnafleygdreps  

Súrefnisþurrðarheilaskaði, ekki flokkaður annars staðar  

Áverkahjarnamein  

Innanhjarnablæðing vegna áverka 

Heilaæðaraskanir í sjúkdómum flokkuðum annars staðar  

 

 

 

Sjúkdómar með uppruna í meltingarfærum  

 

Crohnssjúkdómur, ótilgreindur 

Gallblöðrubólga, ótilgreind  

Garnastífla, ótilgreind  

Maga- og garnablæðing, ótilgreind  

Rof garnar (ekki af áverka)  

Garnalömun 

Alkóhólskorpulifur, ótilgreind  

 

 

Innkirtla-, næringa- og efnaskiptasjúkdómar 

 

Sjálfvakin bráð brisbólga 

Sykursýki, tegund 2 með mörgum fylgikvillum  

Ótilgreind prótín- og orkuvannæring  

Önnur og ótilgreind skorpulifur       

 

 



  

  

 

Aðrir lungnasjúkdómar/ekki neoplasiur 

 

Aðrir millivefslungnasjúkdómar með trefjun 

Millivefslungnasjúkdómur, ótilgreindur      

Sjúkdómar í berkju, ekki flokkaðir annars staðar  

Frumkominn lungnaháþrýstingur 

 

 

Þvag- og kynfærasjúkdómar 

 

Ótilgreind nýrnabilun 

Háþrýstingsnýrnasjúkdómur með nýrnabilun 

Bráð nýrnabilun, ótilgreind 

Langvinnur nýrnasjúkdómur, ótilgreindur  

 

 

 

 

Fylgikvillar af völdum læknismeðferða 

 

Aðrir fylgikvillar aðgerða, ekki flokkaðir annarsstaðar 

Blæðingaröskun af völdum segavarnarefnis í blóðrás 

Aðrar efnaskiptaraskanir af völdum lyfja 

 

 

Beinbrot 

 

Brot á lærlegghálsi eða stærri lærhnútu  

Beinþynning með sjúklegu beinbroti 

 

Lungnabólga   



  

  

 


