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ÁGRIP 
 

Notkun sýklalyfja á sjúkrahúsum á Íslandi 2010-2019 

Inngangur: Ljóst er að samband er á milli notkunar sýklalyfja og þróunar á 

sýklalyfjaónæmi meðal algengra sýkla. Það er því nauðsynlegt að rannsaka notkun 

sýklalyfja á sjúkrahúsum og á öðrum stöðum í samfélaginu til að geta gripið inn í og 

komið í veg fyrir aukið sýklalyfjaónæmi. 

Markmið: Meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna notkun sýklalyfja (ATC-J01) 

á tveimur stærstu sjúkrahúsum landsins á árunum 2010-2019. Einnig að skoða notkun 

á sýkingalyfjum (ATC-J) á sömu sjúkrahúsum og gera samanburð við sambærilegar 

rannsóknir í öðrum löndum. Undirmarkmiðið var að kanna tengsl sýklalyfjanotkunar á 

LSH og þróunar sýklalyfjaónæmis á sama tíma.  

Aðferðir: Afturskyggn lýsandi gagnagrunnsrannsókn þar sem ópersónugreinanleg 

gögn um sýkingalyfjanotkun voru fengin frá gagnagrunnum LSH og SAK. Notast var 

við DDD og DOT fyrir hverja 100 legudaga og legur til að skoða þróun í notkun 

sýkingalyfja á LSH og SAK. Breytingar á notkun algengra sýklalyfjaflokka milli ára voru 

greindar.  

Niðurstöður: Yfir tíu ára rannsóknartímabil á völdum legudeildum, fengu sjúklingar í 

40% tilvika sýkingalyf í legu og þar af 38% sýklalyf á LSH en á sama tíma fengu 30% 

sjúklinga á SAK sýkingalyf í legu og þar af 29% sýklalyf. Þegar notast var við DDD/100 

legudaga hækkaði sýklalyfjanotkun LSH á rannsóknartímabilinu frá 54,6 upp í 57,4 og 

SAK frá 54,4 upp í 77,6. Hins vegar þegar notast var við DOT/100 legudaga þá 

minnkaði sýklalyfjanotkun LSH á rannsóknartímabilinu frá 55,1 niður í 54,5 en hækkaði 

á SAK frá 52,3 upp í 70,8.  

Umræða: Mismunandi notkun er á ákveðnum sýklalyfjaflokkum á LSH og SAK, þar 

sem mesti munurinn var á notkun á cefalósporínum þar sem SAK notar meira af fyrstu 

kynslóðar cefalósporínum. Engar staðlaðar aðferðir eru við framsetningu niðurstaðna 

á sýklalyfjanotkun og þar með getur reynst erfitt að bera saman notkun milli landa. Það 

gefur því auga leið að nauðsynlegt er að finna leiðir til að samræma þessar aðferðir. 

Samband fannst á milli notkunar ákveðinna sýklalyfja og þróun ónæmis hjá ýmsum 

bakteríum á LSH. Ekki er þó hægt að fullyrða að um raunverulegt samband sé þar á 

milli vegna áhrifa annarra samverkandi þátta.  
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ABSTRACT 
 

Antibiotic use in Icelandic hospitals 2010-2019 

Introduction: There is a clear relationship between the use of antibiotics and the 

development of antibiotic resistance among common pathogens. Therefore, it is 

necessary to study the use of antibiotics in hospitals and elsewhere in the community 

in order to inform intervention strategies and prevent increased antibiotic resistance.  

Objective: The aim of the study was to quantify antibiotic (ATC-J01) use in two of the 

largest hospitals in Iceland in 2010-2019. Additionally, to quantify the use of 

antimicrobials (ATC-J) and to compare related studies in other countries. The 

secondary aim was to investigate the relationship between antibiotic use and 

development of antibiotic resistance within LSH. 

Materials and methods: A retrospective descriptive database study using non-

personally identifiable data from databases within LSH and SAK. Antimicrobials use 

was expressed as the number of DDD/100 and DOT/100 bed days and admissions. 

Trends in overall use of antimicrobials was analyzed by years and months and 

additionally, trends in the most common antibiotic groups was analyzed by year.   

Results: During the ten-year study period in selected inpatient wards, 40% of admitted 

patients received at least one antimicrobial, of which 38% received antibiotics at LSH. 

At SAK 30% received at least one antimicrobial, of which 29% received antibiotics. 

When DDD/ 100 bed days was used to quantify the use of antibiotics, there was an 

increased use during the study period within LSH from 54,6 to 57,4 and for SAK from 

54,4 to 77,6. However, when DOT/100 bed days was used there was a decrease in 

antibiotic use at LSH from 55,1 to 54,5 and an increase at SAK from 52,3 to 70,8.  

Conclusion: The use of certain antibiotic groups differed between hospitals, most 

significantly in the use of cephalosporins, as SAK used more first generation 

cephalosporins. The lack of standardized methods for presenting results of antibiotic 

use can result in difficulty when comparing studies between countries. A relationship 

was established between the use of certain antibiotics and antibiotic resistance at LSH. 

It is not possible to assert that there is a sure relationship between them because of 

other interacting factors. 
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Um verkefnið og framlag nemanda 
 
Þegar vinna hófst vegna uppbyggingar sýklalyfjagæsluteymis á LSH varð ljóst að 

frekari upplýsingar vantaði um notkun sýklalyfja innan sjúkrahúsa landsins þar sem 

hluti af eftirfylgni með áhrifum sýklalyfjagæslu er að sjá breytingar í notkun sýklalyfja 

milli ára. Ákveðið var því að gera rannsókn á notkun sýkingalyfja á tveimur stærstu 

sjúkrahúsum landsins. Þessi rannsókn var unnin af meistaranema í lyfjafræði, Katrínu 

Ósk Freysteinsdóttur á sjúkrahússapóteki Landspítalans í Fossvogi undir leiðsögn 

lyfjafræðinga, yfirlæknis smitsjúkdómadeildar og sérfræðilæknis sýkla- og 

veirufræðideildar. Gögn voru fengin úr vöruhúsi gagna á LSH og gagnagrunnum SAK. 

Einnig voru ákveðin gögn fengin frá opnum aðgangi starfsemisupplýsinga LSH og SAK 

og sýkladeildar LSH. Fengin var aðstoð við tölfræði hjá Tölfræðiráðgjöf 

Heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands en öll greining og úrvinnsla þess var unnin af 

rannsakanda. Þar sem rannsóknin var unnin undir leiðsögn yfirlæknis á 

smitsjúkdómadeild og sérfræðilæknis á sýkla- og veirufræðideild þá var ekki hjá því 

komist að COVID-19 faraldurinn hafði áhrif á vinnu verkefnisins vegna mikilla anna 

þeirra. Einnig þurftu umsjónarkennari og leiðbeinandi verkefnisins að fara í sóttkví 

meðan á rannsókninni stóð og ekki var hægt að halda fundi með sama sniði og áður.  
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1. INNGANGUR 
 
Í gegnum ár og aldir hafa sýkingar dregið stóran hluta mannfólks til dauða. Ýmsar 

farsóttir hafa geisað og gera enn, en í þeim skæðustu lést oft hátt hlutfall af íbúum 

landa. Oft var ekki vitað hver orsakavaldurinn var og því erfitt að spyrna við fótum. Talið 

er að uppgötvun sýklalyfja og framleiðsla þeirra á 20. öldinni hafi verið eitt af 

mikilvægustu afrekum í sögu læknisfræðinnar. Notkun náttúruefna sem hafa 

bakteríudrepandi virkni má rekja allt aftur til 1500 fyrir Krist en þekking og framleiðsla 

sýklalyfja kom ekki til fyrr en á 20. öldinni (Stadler & Dersch, 2016). Frá því að fyrsta 

sýklalyfið kom á markað hefur sýklalyfjaónæmi verið að aukast hratt og í dag er mikil 

ógn sem stafar af því (Swartz, 2002). Bráð nauðsyn er á nýjum sýklalyfjum þar sem 

meirihluti sýklalyfja sem notuð eru í dag var settur á markað á sjötta og sjöunda áratug 

20. aldarinnar og nýjungar hafa ekki verið margar. Sýklalyfjameðferð er oftast 

tímabundin og því sjá lyfjafyrirtæki oft ekki hagnað í að hanna og rannsaka ný sýklalyf 

sem eru oft einnig mjög dýr í framleiðslu (Luepke & Mohr, 2017). Vegna þessa er 

áætlað að framtíðin muni bera í skauti sér fleiri sýkingar og dauðsföll vegna ónæmra 

baktería og því má segja að framtíðin minni svolítið á fortíðina í þeim málum (Helgason, 

2015).  

 Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (e. World Health Organization (WHO)) hefur 

tilgreint sýklalyfjaónæmi sem alþjóðlegt vandamál sem þarfnast aðgerða. Stofnunin 

hefur lagt fram leiðbeiningar um að komið verði á fót eftirlitsáætlun fyrir bæði 

sýklalyfjanotkun og ónæmi. Vandamálið liggur ekki einungis í rangri og óhóflegri 

notkun sýklalyfja í mönnum heldur eru sýklalyf einnig notuð á ýmsum öðrum stöðum. 

Þau eru mikið notuð í matvælaframleiðslu, til dæmis við framleiðslu kjötafurða, en þá 

eru sýklalyf gefin sem fyrirbyggjandi meðferð og sem vaxtarþáttur (e. growth 

promoting). Sýnt hefur verið fram á tengsl milli notkun sýklalyfja í matvælaframleiðslu 

og aukins ónæmis baktería (World Health Organization, 2001).  

 Mörg lönd hafa tekið upp skipulagða sýklalyfjagæslu (e. antibiotic stewardship). 

Slík gæsla leitast eftir að hagræða sýklalyfjaávísun til að bæta umönnun einstaklings, 

til að minnka sjúkrahúsakostnað og einnig til að hægja á útbreiðslu ónæmra baktería 

(MacDougall & Polk, 2005). Unnið hefur verið að því að taka upp slíka gæslu hér á 

landi en hún hefur átt erfitt uppdráttar (Helgason, 2015). Á síðustu fjórum árum hefur 

Landspítalinn-háskólasjúkrahús (LSH) hafið virka sýklalyfjagæslu á flestum deildum 

spítalans og er hún komin vel af stað á nokkrum þeirra, t.d. Barnaspítala Hringsins. 
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Markmiðið fyrir árið 2020 er að sýklalyfjagæslan muni ná til allra deilda spítalans. 

Leiðbeiningar um meðhöndlun ákveðinna sýkinga eru aðgengilegar öllum og hægt að 

nálgast þær í gegnum forritið MicroGuide™ þar sem nýlega voru settar fram 

leiðbeiningar frá LSH á íslensku um notkun sýklalyfja. Árangur sýklalyfjagæslunnar 

verður síðan metinn með því að skoða heildarnotkun sýklalyfja, rétta notkun og 

útbreiðslu sýklalyfjaónæmis innan spítalans (Kristjánsson, 2019).  

 

1.1 Sýkingar og sýkingavarnir 
Örverur lifa bæði á og í mannslíkamanum og gegna mörgum mikilvægum hlutverkum 

innan hans. Hins vegar geta þessar örverur valdið sýkingu ef varnir líkamans bregðast 

eða ónæmiskerfið veikist. Sýking er skilgreind sem innrás og fjölgun örvera í 

líkamsvefjum sem getur leitt til frumuskaða (Thomson & Smith, 1994). Hægt er að 

tilgreina hvaðan sýkingin er upprunnin og þá er oft talað um spítalasýkingu eða 

samfélagssýkingu (Lanks o.fl., 2019).  

Á síðustu áratugum hefur verið mikil vitundarvakning um mikilvægi hreinlætis í 

sýkingavörnum innan heilbrigðiskerfisins. Enginn vafi leikur á því að aukið hreinlæti og 

tilkoma nýrra lyfja hafa aukið lífsgæði og lifun einstaklinga til muna (Bloomfield o.fl., 

2019). Handþvottur er talinn vera mikilvæg vörn gegn sýkingum og rannsóknir hafa 

sýnt fram á að tengsl séu á milli ófullnægjandi handþvottar og smitsjúkdóma 

(Guðmundsdóttir, 2008). Handþvottur kemur í veg fyrir krossmengun milli manna en 

margar rannsóknir hafa sýnt fram á að hreinlæti handa getur verið ábótavant hjá 

heilbrigðisstarfsfólki. Talið er að aðalástæður þess að heilbrigðisstarfsfólk fari ekki eftir 

ráðleggingum um handþvott séu til dæmis hætta á húðertingu, slæmt aðgengi að vaski, 

notkun hanska, gleymska og mikið vinnuálag (Pittet, 2001). Smitleiðir spítalasýkinga 

geta meðal annars verið í gegnum, snertismit og loftborið smit. Snertismit er 

algengasta smitleiðin og því er handþvottur mjög mikilvægur þáttur í sýkingarvörnum 

(Landspítali, 2019a). 

 

1.2 Bakteríusýkingar á sjúkrahúsum 
Helstu spítalasýkingar eru blóðsýking, lungnabólga og þvagfærasýking (Andersen, 

2019). Íhlutasýkingar og kviðarholssýkingar geta einnig komið upp og eru þær oft 

erfiðar til meðhöndlunar. Samkvæmt árangursvísum LSH 2018 var fjöldi fólks með 

spítalasýkingu 6% af inniliggjandi sjúklingum á spítalanum. Fjöldinn er mældur 3-4 



 

 3 

sinnum á ári og hefur Sýkingavarnadeild LSH yfirumsjón með talningunni (Landspítali, 

2018). Samkvæmt gæðavísum frá Sjúkrahúsinu á Akureyri (SAK) 2018 var fjöldi fólks 

með spítalasýkingu 4,8% af inniliggjandi sjúklingum (Sjúkrahúsið á Akureyri, 2019). 

Svipaðar niðurstöður hafa fengist erlendis þar sem 3,5-12% einstaklinga sem leggjast 

inn á spítala fá spítalasýkingu (World Health Organization, 2011). Spítalasýking er 

skilgreind sem sýking sem sjúklingur fær á sjúkrahúsi eða eftir útskrift af sjúkrahúsi ef 

mögulegt er að rekja hana til sjúkrahúsvistarinnar. Geta þær valdið vanlíðan og 

óþægindum en einnig auka þær legutíma, lyfjanotkun og geta þar með leitt til 

mögulegrar ónæmismyndunar í bakteríum. Öll þessi atriði eru þess valdandi að 

kostnaðurinn í heilbrigðiskerfinu eykst. Mikilvægt er að reyna eftir bestu getu að stuðla 

að betri meðferð fyrir sjúklinga og koma þannig í veg fyrir þessar sýkingar (Landspítali, 

2019a). 

 

1.2.1  Gram-neikvæðar bakteríur 
Sýkingar sem eiga sér stað á spítala eru oft vegna Gram-neikvæðra baktería og valda 

bakteríurnar miklum áhyggjum þar sem þær geta öðlast ný gen mjög hratt sem getur 

svo leitt til ónæmismyndunar (Peleg & Hooper, 2010). Algengustu spítalasýkingarnar 

sem Gram-neikvæðar bakteríur valda eru þvagfærasýking, sýkingar í kviðarholi, 

skurðsárasýkingar, hjartaþelsbólga, blóðsýkingar og lungnabólga (Peleg & Hooper, 

2010). Frumuveggur Gram-neikvæðra baktería samanstendur af ytri og innri 

frumuhimnu sem inniheldur tvöfalt lag af fitufjölsykrum (e. lipopolysaccharide (LPS)). Í 

þessari ytri himnu eru sértæk porin-prótein sem eru gegndræp fyrir litlum 

vatnssæknum sameindum. Uppbygging frumuveggjar má sjá á mynd 1. Munur er á 

uppbyggingu frumuveggjar Gram-neikvæðrar og Gram-jákvæðrar bakteríu. Gram-

neikvæðar bakteríur hafa ytri himnu sem Gram-jákvæðar bakteríur hafa ekki, stórt 

millihimnubil og þynnra peptíðóglýkanlag (Murray o.fl., 2016). Sýkingaeiginleikar 

Gram-neikvæðra baktería eru oft tengdir ákveðnum þáttum á frumuveggnum eins og 

LPS sem virka eins og inneitur (e. endotoxin). LPS kallar fram ónæmissvörun sem 

einkennist af cýtókin-myndun. Ef inneitur kemst í blóðrásina þá veldur það 

eiturverkunum og einkenni eru hár hiti, örari öndun og lágur blóðþrýstingur sem getur 

á endanum leitt til dauða (Beaudry, 2012).  
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Mynd 1. Uppbygging frumuveggjar Gram-neikvæðra baktería. ‘Búið til með BioRender‘ 

 
1.2.2  Gram-jákvæðar bakteríur 
Spítalasýkingar geta einnig átt sér stað vegna Gram-jákvæðra baktería. Frumuveggur 

þeirra samanstendur af þykku peptidoglýcan-lagi með teichoic-sýru og lipoteichoic-

sýru sem nær niður í frumuhimnuna (Murray o.fl., 2016). Algengustu 

spítalasýkingarnar sem Gram-jákvæðar bakteríur valda eru þvagfærasýking, sýkingar 

í kviðarholi, skurðsárasýkingar, hjartaþelsbólga, blóðsýkingar og lungnabólga (Lynch, 

2001; Sood o.fl., 2008).Uppbyggingu frumuveggjar Gram-jákvæðra baktería má sjá á 

mynd 2.  

 Sýklalyf geta annaðhvort verið bakteríudrepandi (e. bacteriocidal) eða 

bakteríuheftandi (e. bacteriostatic), einnig hafa þau áhrif á mismunandi stöðum í 

bakteríunni. Markstaðir sýklalyfja í Gram-neikvæðum og Gram-jákvæðum bakteríum 

eru frumuveggurinn, frumuhimnan, framleiðsla próteina, endurmyndun erfðaefnis og 

framleiðsla á fólinsýru (Elliott, 2011). 

 
Mynd 2. Uppbygging frumuveggjar Gram-jákvæðra baktería. ‘Búið til með BioRender‘ 
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1.2.3  Örverufilma 

Myndun á örverufilmu (e. biofilm) er stór þáttur þess að mörg sýklalyf virka ekki á 

sýkingar eins og skyldi. Örverufilma samanstendur af lífrænum utanfrumufjölliðum (e. 

extracellular polymeric substances (EPS)) og margs konar örverum. EPS 

samanstendur af fjölsykrum og líffjölliðum svo sem glýkóprótínum, albúmíni og lípíðum. 

Van der Waals kraftar á milli yfirborðs og örvera gera það að verkum að þau festast 

saman. Örverufilman getur því varið bakteríur sem eru inn í henni og gerir það að 

verkum að þær verða mun ónæmari gegn sýklalyfjum en bakteríur sem ekki eru þar. 

Öll lækningatæki, svo sem þvagleggir, gervihjartalokur, æðaleggir og gerviliðir ýta 

undir þróun á örverufilmu þar sem líkaminn lítur á öll þessi tæki sem aðskotahluti. 

Örverufilman gerir það að verkum að lágmarksheftistyrkur (e. minimum inhibiotory 

concentration (MIC)) baktería hækkar, oft um 100-1000 falt. Til þess að sýklalyf geti 

virkað á þessar bakteríur þurfa þau að komast inn í örverufilmuna og margir þættir spila 

þar inn í, svo sem þykkt filmunnar, hvarfgeta og dreifni lyfsins, styrkur skammta og 

lengd gjafa. Mólþungi lyfja virðist ekki skipta máli þar sem það tekur stórar sameindir 

eins og vancomycin og daptomycin stuttan tíma að komast inn í örverufilmuna. Það er 

því ljóst að tilvist örverufilmu getur haft mjög slæm áhrif á virkni sýklalyfja gegn 

alvarlegum sýkingum (Kumar o.fl., 2019).  

 

1.2.4  Blóðsýking 
Blóðsýkingar eru oft og tíðum lífshættulegar og dánartíðni er tiltölulega há, eða um það 

bil 20-30%, þrátt fyrir að sýklalyf séu notuð (Vallés o.fl., 2008). Talið er að blóðsýkingar 

séu meðal sjö algengustu dánarorsaka í Norður-Ameríku og Evrópu (Nielsen, 2015). 

Hægt er að flokka blóðsýkingar í samfélagslega blóðsýkingu og spítalasýkingu, ef 

sýkingin greinist meira en tveimur sólarhringum eftir innlögn er hún almennt talin vera 

spítalasýking (Vallés o.fl., 2008). Sýnt hefur verið fram á að hættan á að fá blóðsýkingu 

á sjúkrahúsum fari eftir sjúklingnum sjálfum og legutíma (Nielsen, 2015). Blóðsýkingar 

geta verið af völdum veira, sveppa, sníkjudýra og baktería. Miklu máli skiptir að greina 

sýkinguna fljótt og hefja meðferð við henni sem allra fyrst. Yfirleitt er notast við breiðvirk 

sýklalyf í fyrstu áður en niðurstöður ræktana og næmisprófa liggja fyrir, en þegar þær 

liggja fyrir þá er oft skipt yfir í sértækari sýklalyf. Ónæmar örverur sem finnast til dæmis 

á tækjabúnaði á sjúkrahúsum eru oft orsök sýkingar (Árnason o.fl., 2008). Fjölmargar 

bakteríur geta valdið því að einstaklingur fái blóðsýkingu. Escherichia coli (E. coli) er 
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algengasta Gram-neikvæða bakterían sem veldur blóðsýkingu (Högberg o.fl., 2015). 

Aðrar algengar Gram-neikvæðar bakteríur sem valda blóðsýkingu eru Klebsiella sp, 

Enterobacter sp og Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa). Einnig geta Gram-

jákvæðar bakteríur verið orsök blóðsýkingar og algengasta bakterían sem á þar í hlut 

er Staphylococcus aureus (S. aureus) (Asgeirsson, o.fl., 2011). Einnig eru aðrar 

algengar Gram-jákvæðar bakteríur sem geta valdið blóðsýkingu, til dæmis kóagulasa-

neikvæðir stafýlókokkar og enterókokkategundir (Anderson o.fl., 2016; Högberg o.fl., 

2015).  

 

1.2.5  Lungnabólga 
Lungnabólga er hættuleg sýking sem oft er talin algengasta lífshættulegasta 

sjúkrahússýkingin (Peleg & Hooper, 2010). Sama gildir um lungnabólgu og 

blóðsýkingar, henni er skipt upp samfélags lungnabólgu (e. community-acquired 

pneumonia) og spítalatengda lungnabólgu (e. hospital-acquired pneumonia). 

Lungnabólga var talin vera meðal fjögurra algengustu dánarorsaka í heiminum árið 

2015 og algengasta dánarorsök vegna smitsjúkdóma (Lanks o.fl., 2019). 

Öndunarvélatengd lungnabólga (e. ventilator-associated pneumonia) er algengasta 

spítalasýkingin á gjörgæsludeildum og talið er að slík sýking komi fram hjá 10-20% 

sjúklinga á gjörgæslu sem eru lengur en 48 klst. í öndunarvél. Öndunarvélatengd 

lungnabólga getur leitt til lengingar sjúkrahúsdvalar og aukins kostnaðar (Peleg & 

Hooper, 2010). Rannsókn var gerð á spítalasýkingum á gjörgæsludeild LSH árið 1996 

og í þeirri rannsókn var sýnt fram á að tíðni spítalasýkinga var 39%. 30% sýkinganna 

mátti rekja til lungnabólgu og þvagfærasýkinga, 7% mátti rekja til blóð- og 

kviðarholssýkingar og voru því þessar sýkingar taldar algengustu spítalasýkingarnar 

(Möller o.fl., 1996). Nýrri rannsóknir sem hafa verið gerðar á gjörgæslu á LSH sýna 

lægra hlutfall eða um 8,6% fengu öndunarvélatengda lungnabólgu (Reynisdóttir, 

2013). Ef grunur er um spítalatengda lungnabólgu þá er mikilvægt að bregðast hratt 

við. Ef möguleiki er á því að taka sýni og bíða eftir niðurstöðum og meðhöndla síðan 

með réttri meðferð þá er það alltaf besti kosturinn. Oft er það ekki möguleiki þar sem 

sjúklingurinn er til dæmis of veikur og þá er gefið breiðvirkt sýklalyf sem fyrst (Peleg & 

Hooper, 2010). Fjölmargar bakteríutegundir geta verið orsök spítalatengda 

lungnabólgu. Gram-neikvæðar bakteríur eru helsti orsakavaldur lungnabólgu og 

algengustu bakteríurnar eru P. aeruginosa, enteróbacter sp, Klebsiella pneumoniae 
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(K. pneumoniae) og Acinetobacter sp. Einnig geta Gram-jákvæðar bakteríur verið 

orsök spítalatengdrar lungnabólgu og algengustu bakteríurnar sem eiga þar í hlut er 

S. aureus og S. pneumoniae (Weinstein o.fl., 2005).  

 

1.2.6  Þvagfærasýking 
Þvagfærasýking (e. urinary tract infection) er talin vera ein algengasta 

bakteríusýkingin. Um það bil 40% spítalasýkinga eru þvagfærasýkingar og tengjast 

þær oft notkun á þvagleggjum. Allt að 25% sjúklinga sem leggjast inn á spítala þurfa 

þvagleggi (Saint o.fl., 2008). Sýkingin verður þegar bakteríur komast upp þvagrásina, 

í þvagblöðru eða jafnvel alla leið til nýrnanna (Landspítali, e.d.). Bakteríurnar sem 

valda þessari sýkingu koma yfirleitt frá þörmum einstaklings en einnig getur uppruni 

þeirra verið í umhverfi sjúkrahúsa (Kalsi o.fl., 2003). Oft nægir að fjarlægja þvaglegginn 

til að meðhöndla slíkar þvagfærasýkingar, en í alvarlegri tilfellum getur þurft að notast 

við sýklalyf til að uppræta sýkinguna (Peleg & Hooper, 2010). Gram-neikvæðar 

bakteríur eru helsti orsakavaldurinn í þessum sýkingum og helsta bakterían er E. coli. 

Þar á eftir eru P. aeruginosa, K. pneumoniae og aðrar Enterobacteriaceae. Einnig geta 

Gram-jákvæðar bakteríur verið orsök spítalatengdra þvagfærasýkinga og þá helst 

enterókokkar (Weinstein o.fl., 2005).  

 

1.2.7  Íhlutasýkingar 
Íhlutasýkingar eru taldar orsök allt að 45% spítalasýkinga og eru þær mjög erfiðar 

viðureignar þar sem erfitt er að uppræta sýkinguna án þess að fjarlægja íhlutinn. 

Yfirleitt er besta leiðin til að vinna á þessum sýkingum að fjarlægja íhlutinn en stundum 

er það ekki möguleiki (Schierholz & Beuth, 2001). Þegar talað er um íhlutasýkingar þá 

er átt við sýkingar sem tengjast ýmiss konar lækningartæki. Dæmi um lækningartæki 

eru æðaleggir, gangráður, bjargráður, gervihjartaloka, gerviliðir, þvagleggir og ytri/innri 

hjáveitur (e. shunt) á líkamsvökvum. Ísetning æðaleggs er mjög algeng og er hún talin 

algengasta orsök íhlutasýkingar. Hættan á sýkingum í tengslum við æðaleggi hefur 

aukist vegna ýmissa þátta, svo sem aukinnar lifunar einstaklinga og tækniþróunar 

lækningartækja (Khardori & Yassien, 1995). Eins og nefnt var í kafla 1.2.3 þá geta 

lækningartæki ýtt undir myndun á örverufilmu og þar með getur verið erfitt að uppræta 

þessar sýkingar. Ljóst er að íhlutasýkingar lengja sjúkrahúsadvöl til muna og þar með 

eykst kostnaðurinn (Kumar o.fl., 2019). Lengd sýklalyfjagjafar er mismunandi eftir 
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sjúklingum og sýkingum. Í liðsýkingum er sýklalyfjagjöf í æð oftast um 2-4 vikur og 

síðan áframhaldandi sýklalyfjagjöf um munn í 1-2 vikur. Meðferðartíminn við sýkingu í 

gerviliðum er mun lengri þar sem hann getur verið margir mánuðir og yfirleitt er þörf á 

enduraðgerð (Gunnlaugsdóttir, 2015). Helstu bakteríur sem hafa fundist á íhlutum eru 

Gram-jákvæðar bakteríur eins og Enterococcus faecalis (E. faecalis), S. aureus, 

Staphylococcus epidermidis (S. epidermidis). Gram-neikvæðar bakteríur geta einnig 

valdið íhlutasýkingum, til dæmis E. coli, K. pneumoniae, Proteus mirabilis (P. mirabilis) 

og P. Aeruginosa (Donlan, 2001; Kumar o.fl., 2019).  

 

1.2.8  Kviðarholssýkingar 
Kviðarholssýkingum (e. intra-abdominal infections) er einnig hægt að skipta í 

samfélags- og spítalasýkingar en mikill munur er á þeim flokkum (Marshall, 2004). 

Sýkingar í kviðarholi er yfirheiti yfir ýmiss konar sýkingar, svo sem lífhimnubólgu, 

sarpbólgu, gallblöðrubólgu, gallrásarbólgu og brisbólgu (Sartelli o.fl., 2014). 

Kviðarholssýkingar sem eiga sér stað innan spítala eru oft orsakaðar af ónæmum 

bakteríum. Fjöllyfjameðferð getur verið nauðsynleg til að ráða niðurlögum þessara 

sýkinga. Gefið er breiðvirkt sýklalyf sem fyrst þegar grunur leikur á sýkingu. Virkni 

þeirra þarf að ná yfir Gram-neikvæðar bakteríur, loftfælnar bakteríur og loftháðar 

bakteríur. Þegar niðurstöður ræktana og næmisprófa liggja fyrir er ráðlagt að þrengja 

virknina. Ekki liggur fyrir hversu lengi sjúklingurinn þarf á meðferð að halda með 

sýklalyfjum við þessum sýkingum og spila þar margir þættir inn í. Meðferðarlengdin 

getur verið frá fimm dögum og upp í langtímameðferðir (Marshall, 2004). Helstu 

bakteríur sem valda þessum sýkingum eru P. aeruginosa, Enterobacteriaceae, S. 

aureus og enterókokkar (Solomkin o.fl., 2003).  

 

1.3 Sýklalyfjanotkun 
Notkun sýklalyfja á Íslandi hefur aukist töluvert á undanförnum árum. Hins vegar þegar 

tekin var saman notkun árið 2018 kom í ljós að heildarnotkunin það ár minnkaði um 

5%. Áhersla hefur verið lögð á skynsamlega notkun sýklalyfja á síðustu árum og er því 

fróðlegt að sjá að notkunin hefur minnkað. Notkun sýklalyfja er tekin saman með því 

að skoða sölutölur og lyfjaávísanir á landsvísu og utan sjúkrastofnana. Ekki hefur verið 

tekin saman raunverulega notkun sýklalyfja á sjúkrahúsum á Íslandi og þar með ekki 

hægt að bera saman notkunina við önnur lönd (Embætti landlæknis, 2019).  
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1.3.1 ATC-flokkun 
Anatomical Therapeutical Chemical (ATC) classification system er flokkunarkerfi lyfja 

sem WHO setti fram. Flokkarnir eru 14 og raðast niður eftir því hvaða líffærakerfi lyfið 

hefur megináhrif á (World Health Organization, e.d.-a). Sýkingalyf tilheyra flokki J og 

er flokknum skipt áfram niður í J01-J07 að frátöldum J03. J01 inniheldur bakteríulyf til 

altækrar notkunar, J02 inniheldur sveppasýkingalyf til altækrar notkunar, J04 inniheldur 

lyf gegn mýkóbakteríum, J05 inniheldur veirulyf til altækrar notkunar, J06 inniheldur 

ónæmissermi og ónæmisglóbúlin og J07 inniheldur bóluefni (Embætti landlæknis, 

2019). 

 

1.3.2  Notkun á sjúkrahúsum 

Sýklalyf eru meðferð gegn margs konar sýkingum og eru mikið notuð á sjúkrahúsum 

og á öðrum heilbrigðisstofnunum. Röng ávísun og/eða of mikil notkun sýklalyfja getur 

leitt til ónæmismyndunar og slík notkun á sér einnig stað innan sjúkrahúsa (Cantón 

o.fl., 2013). Einungis 10% af heildar notkun sýklalyfja má rekja til notkunar innan 

sjúkrahúsa og talið er að þriðjungur til helmingur einstaklinga sem leggjast inn á spítala 

þurfi á sýklalyfjum að halda í sinni dvöl (Embætti landlæknis, 2019; Zanichelli o.fl., 

2019). Meginmarkmið WHO í þessum málum er því að hagræða sýklalyfjanotkun á 

sjúkrahúsum til að koma í veg fyrir ónæmismyndun (Hsia o.fl., 2019). Margar leiðir eru 

nothæfar til þess að taka saman heildarsýklalyfjanotkun á sjúkrahúsum en talið er að 

best sé að setja fram notkunina með tveimur leiðum samtímis. Dæmi um leiðir sem 

mælt er með eru skilgreindur dagskammtur (e. defined daily dose (DDD)) á hvern 100 

eða 1000 legudaga eða legur. Einnig er mælt með að nota meðferðardaga (e. days of 

therapy (DOT)) (Stanić Benić o.fl., 2018). 

 
1.3.2.1 DDD og DOT 
DDD er vel skilgreind mælieining af WHO og er mikið notuð í rannsóknum til að bera 

saman notkun á tilteknum lyfjum. WHO skilgreinir DDD sem meðalmeðferðarskammt 

á dag fyrir ákveðið lyf, notað við algengustu ábendingu þess í fullorðnum. DDD 

endurspeglar ekki endilega ávísað magn eða ráðlagðan dagskammt þar sem DDD 

byggist ekki á eiginleikum einstaklings, svo sem hæð, þyngd og sjúkdómsástandi. 

Gefið er eitt DDD fyrir hvern ATC-flokk og hvert lyfjaform en DDD-gildið er oft skammtur 

sem sjaldan er notaður þar sem hann getur verið meðaltal af skömmtum sem oft er 
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gefið. Þannig að ef notast er við DDD til að taka saman notkun lyfja þá gefur það aðeins 

gróft mat á notkuninni (World Health Organization, 2018a). Þegar notast er við DDD í 

rannsóknum þá er oftast notaður ákveðinn nefnari til að leiðrétta fyrir til dæmis 

íbúafjölda. Notast er við nefnara eins og DDD á hverja 100 legudaga, DDD á hverjar 

100 legur og eða DDD á hverja 100 sjúklinga þegar rannsaka á notkun á legudeildum 

á sjúkrahúsum. Þetta er gert svo að hægt sé að bera saman notkun milli sjúkrahúsa 

eða hjá ákveðnum hópum (World Health Organization, 2019a). DOT-mælieiningin er 

frábrugðin DDD, þar sem DOT byggist ekki á styrk lyfsins eða hve oft á dag lyfið er 

gefið. DOT er einfaldlega fjöldi daga sem sjúklingur þarf á ákveðinni meðferð að halda. 

Notast er við sömu nefnara og fyrir DDD þegar rannsaka á notkun lyfja með DOT-

mæliaðferðinni. Kostir og gallar eru við báðar aðferðirnar en einn af kostum DOT er að 

það gefst möguleiki á að mæla notkun hjá börnum (LaPlante o.fl., 2017). 

 

1.3.2.2 Klínískar leiðbeiningar  
Gefnar eru út klínískar leiðbeiningar við margskonar sýkingum sem eiga sér stað 

jafnframt innan og utan spítala. Klínískar leiðbeiningar eru skilgreindar sem 

leiðbeiningar um verklag sem heilbrigðisstarfsfólk getur stuðst við í ákvarðanartöku. 

Finna má þessar leiðbeiningar inná heimasíðu embætti landlæknis og LSH (Embætti 

landlæknis, 2017). Fyrir um það bil tveimur árum síðan voru settar fram leiðbeiningar 

frá LSH á íslensku við algengum sýkingum sem hægt er að nálgast í gegnum forritið 

MicroGuide™. Þar er hægt að fá upplýsingar um notkun sýklalyfja í miðtauga-

kerfissýkingum, kviðarholssýkingum, öndunarfærasýkingum, þvagvegasýkingum og 

húðsýkingum. Heilbrigðisstarfsfólk hefur einnig stuðst við Handbók í lyflæknisfræði um 

val sýklalyfja. Gefnar hafa verið út fjórar útgáfur af þeirri bók og markmið hennar er að 

„styðja við skynsamlega nálgun og meðferð helstu sjúkdóma og vandamála sem heyra 

til lyflækninga“. Val sýklalyfja við spítalasýkingum fer eftir ýmsum þáttum og aðallega 

eftir því um hvers konar sýkingu er að ræða og hvaða bakteríur eru til staðar. Klínískar 

leiðbeiningar sem eru til staðar á þeim tíma sem valið á sér stað skipta einnig máli fyrir 

raunverulega notkun og fjölda ákveðinna sýklalyfja. Erfiðara getur verið að uppræta 

spítalasýkingar en almennar sýkingar þar sem sýkillinn getur verið búinn að mynda 

ónæmi gegn ýmsum sýklalyfjum. Með því að skoða klínískar leiðbeiningar yfir ákveðinn 

tíma er hægt að tengja saman meiri notkun ákveðinna sýklalyfja milli ára og mögulega 

ónæmismyndun í bakteríum. Fjórir flokkar sýklalyfja standa helst upp úr í notkun við 

spítalasýkingum og þar má nefna β-laktam bakteríulyf, kínólónabakteríulyf, 
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amínóglýkósíðabakteríulyf og önnur bakteríulyf (Jóhannesson o.fl., 2015). Flokkurinn 

önnur bakteríulyf inniheldur lyf með mismunandi verkunarmáta og þar má nefna 

glýkópeptíð, pólýmýxin, ímidazólafleiður, nitrófúranafleiður og önnur bakterílyf (World 

Health Organization, 2019c). 

 

1.3.2.3 ß-laktam bakteríulyf 
β-laktam bakteríulyf eru elsti hópur sýklalyfja en það var árið 1928 sem Alexander 

Fleming uppgötvaði ákveðið efni sem myglusveppurinn Penicillium chrysogenum gaf 

frá sér og drap nærliggjandi bakteríur. Það var svo ekki fyrr en í seinni heimsstyrjöldinni 

sem penicillín var fyrst notað (Walsh & Wencewicz, 2016). β-laktam sýklalyf skiptast í 

fimm flokka: penicillín, cefalósporin, karbapenem, mónóbaktam og β-laktamasa 

hindra. Þessir fimm flokkar hafa sameiginlegan eiginleika í efnabyggingunni sem er β-

laktam hringur og er hann mjög hvarfgjarn. β-laktam sýklalyf verka á peptidoglýcanlag 

í frumuvegg baktería og hindra þannig krosstengingu milli peptidoglýcanlaga og hafa 

þannig bakteríudrepandi áhrif (e. bacteriocidal). Penicillín getur verið skipt upp í þrjá 

flokka, penicillín G, β-laktamasa stöðug penicillín og breiðvirk penicillín. Virkni 

penicillíns G er helst á Gram-jákvæðar bakteríur en það virkar einnig á sumar Gram-

neikvæðar bakteríur. Hins vegar er penicillín G viðkvæmt fyrir β-laktamasa. Dæmi um 

β-laktamasa stöðug penicillín eru cloxacillin, dicloxacillin og flucloxacillin en virkni 

þeirra nær aðeins til Gram-jákvæðra baktería. Dæmi um breiðvirk penicillín eru 

amoxicillin og ampicillin og virkni þeirra nær til bæði Gram-jákvæðra og Gram-

neikvæðra baktería. Cefalósporín-sýklalyfjum er skipt niður í fimm kynslóðir eftir 

virknisviði þeirra. Fyrsta kynslóðin virkar aðallega á Gram-jákvæðar bakteríur og dæmi 

um lyf af þeirri kynslóð er cephalexin og cefazolin. Önnur kynslóð virkar einnig aðallega 

á Gram-jákvæðar bakteríur en hefur einhverja virkni gegn Gram-neikvæðum bakteríum 

og dæmi um lyf af þeirri kynslóð er cefoxitin og ceruroxime. Þriðja kynslóðin hefur 

aukna virkni gegn Gram-neikvæðum bakteríum en hins vegar hafa sum lyf af þessari 

kynslóð minni virkni gegn Gram-jákvæðum kokkum og dæmi um lyf af þeirri kynslóð er 

cefotaxime, ceftriaxone og ceftazidime. Fjórða kynslóðin hefur breiðustu virknina af 

þeim öllum og dæmi um lyf af þeirri kynslóð er cefepime. Fimmta kynslóðin er MÓSA-

virkt cephalosporín og dæmi um lyf af þeirri kynslóð er cefatroline og ceftobiprole 

(Pandey & Cascella, 2019). Karbapenem-sýklalyf hafa breiðustu virknina gegn Gram-

jákvæðum og Gram-neikvæðum bakteríum af β-laktam sýklalyfjum og eru því oft notuð 

sem síðasta meðferðarúrræði. Dæmi um slík sýklalyf eru imipenem, meropenem og 
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ertapenem (Papp-Wallace o.fl., 2011). Virknisvið mónóbaktam-sýklalyfja nær aðeins 

til Gram-neikvæðra baktería en þau eru samt talin breiðvirk innan Gram-neikvæðra 

baktería og eru þau stöðugt gegn β-laktamasa, dæmi um slík sýklalyf er aztreonam. β-

laktamasa hindrar hafa einir og sér ekki beina sýklahemjandi virkni en hins vegar eykst 

virknisvið þeirra þegar þeir eru notaðir í sameiningu með sýklalyfjum. β-laktamasa 

hindrar bindast við β-laktamasa sem bakterían framleiðir og koma þannig í veg fyrir 

niðurbrot á sýklalyfinu og dæmi um slík efni er klavúlansýra (Kuriyama o.fl., 2014). 

 

1.3.2.4 Kínólóna-bakteríulyf 
Árið 1963 uppgötvaði George Lesher nalidixic-sýru við framleiðslu á malaríulyfinu 

chloroquine og hafði það sýkladrepandi verkun. Nalidixic-sýra er talin vera undanfari 

allra kínólóna. Fyrsta kynslóðin hafði þröngt virknisvið en myndaði háan styrk í þvagi 

og þess vegna voru þessi lyf fyrst notuð í þvagfærasýkingum og dæmi um lyf af þeirri 

kynslóð er nalidixin-sýra. Önnur kynslóð var virkari og hafði breiðari virkni gegn bæði 

Gram-jákvæðum og Gram-neikvæðum bakteríum. Dæmi um lyf af þeirri kynslóð er 

ofloxacin, ciprofloxacin og levofloxacin (Walsh & Wencewicz, 2016). Kínólóna-

bakteríulyf hafa sameiginlegan eiginleika í efnabyggingunni og er hann fenginn frá 

heteróhringlaga, arómatíska efnasambandinu kínólín. Verkunarmáti kínólóna er sá að 

þeir blokka DNA-gýrasa og tópoísomerasa og koma þannig í veg fyrir fjölföldun DNA í 

sýklum (Heeb o.fl., 2011). Flúórókínólónar eru eini flokkur kínólóna sem er 

markaðssettur á Íslandi og í þeim flokki er sýklalyfið ciprofloxacín (Embætti landlæknis, 

2019). 

 

1.3.2.5 Amínóglýkósíða-bakteríulyf 
Amínóglýkósíðar eiga mikilvægan þátt í sögu og þróun sýklalyfja. Skimun fyrir nýjum 

sýklalyfjum fór fram árið 1939 og leiddi hún af sér þróun amínóglýkósíða. Sýklalyfið 

streptomycin var fyrsta lyfið í þeim flokki og er það unnið úr streptomyces-bakteríum. 

Fleiri sýklalyf í þessum flokki fylgdu svo í kjölfarið, amikacin, neomycin, paromamycin, 

gentamicin, tobramycin og netilmicin. Öll amínóglýkósíða-bakteríulyf hafa sex liða 

hring með amínóhópum. Virknisvið þeirra er breitt en eituráhrif þeirra hafa takmarkandi 

áhrif á notkun þeirra. Amínóglýkósíðar geta verið notaðir með β-laktam sýklalyfjum og 

notkun þeirra beinist oft að alvarlegri sýkingum (Leggett, 2015). Amínóglýkósíðar verka 

á 30S ribósomal-undireiningu sýklanna og geta þannig myndað komplex. Þessi 
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komplexmyndun verður til þess að próteinmyndun sýklanna hindrast og 

amínóglýkósíðar eru því bakteríudrepandi lyf (Walsh & Wencewicz, 2016).  

  

1.3.3 Notkun í matvælaiðnaði 
Sýklalyf eru einnig notuð í miklu magni í matvælaiðnaði svo sem búfjárrækt og fiskeldi, 

þessi notkun hefur leitt til þess að sýklalyf finnast nú í umhverfi okkar. Bakteríur þróast 

svo í návígi sýklalyfja og þar að leiðandi hafa þær möguleika á að þróa með sér ónæmi. 

Þessar ónæmar bakteríur geta svo borist í menn og verið til þess valdandi að 

einstaklingurinn fái svæsna sýkingu (Kristjánsson, 2019). Sýklalyf eru gjarnan sett í 

dýrafóður til að koma í veg fyrir sýkingar og einnig til að auka framleiðslu og vöxt 

dýranna. Verkunarmáti sýklalyfja á vaxtar aukningu í dýrum er í raun ekki alveg þekktur 

en talið er að þau hafi áhrif á örveruflóruna í þörmunum. Þegar örverur fækka í þörmum 

dýra þá getur það haft margskonar áhrif eins og að minnka þykkt þekjuvefs og þar með 

eykst frásog næringarefna (Barton, 2000). Um miðja 20. öld voru sýklalyf fyrst notuð til 

að auka vöxt dýra, en sú notkun hefur aldrei verið leyfð hér á landi. Stuttu eftir að 

notkun sýklalyfja í dýrum hófst var byrjað að sjá sýklalyfjaónæmi myndast. Hér á landi 

eru sýklalyf einungis notuð í dýrum þegar þörf er talin á því vegna sýkinga. Árið 2006 

bannaði Evrópusambandið notkun sýklalyfja í dýrum til að auka vöxt þeirra en aftur á 

móti eru þau notuð í þeim tilgangi í mörgum löndum eins og til dæmis Bandaríkjunum 

(Þorsteinsdóttir, 2009). Mynd 3 sýnir faraldsfræðilegan feril þess hvernig sýklalyfja-

ónæmi berst á milli mismunandi þátta í umhverfinu (Boerlin & Reid-Smith, 2008).  
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Mynd 3. Faraldsfræðilegur ferill um flutnings sýklalyfjaónæmis milli mismunandi þátta í 

umhverfinu. 

 
Lyfjastofnun sér um að taka saman sölu sýklalyfja fyrir dýr og salan á Íslandi 

hefur verið ein sú minnsta í Evrópu undanfarin ár. Eins og sjá má á súluriti á mynd 4 

hér fyrir neðan, sem tekin var úr skýrslu frá embætti landlæknis um sýklalyfjanotkun 

og sýklalyfjanæmi baktería í mönnum og dýrum á Íslandi, skera Ísland og Noregur sig 

augljóslega úr með minnstu notkun sýklalyfja í dýrum meðal Norðurlandanna. Kýpur, 

Ítalía og Spánn koma verst út úr þessari könnun. Salan á sýklalyfjum til dýranotkunar 

2013-2016 minnkaði hér á landi en samkvæmt nýjustu tölum frá 2017-2018 jókst hún 

aftur um 11%. Sýklalyf sem helst eru notuð í dýrum eru β-laktamasanæm penicillín 

eða um 53%. Amínóglýkósíðar eru einnig algengir og eru þeir um 16% af heildarnotkun 

(Embætti landlæknis, 2019). 
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Mynd 4. Sýklalyfjanotkun í dýrum milli Evrópulanda árið 2017 (Embætti landlæknis, 

2019). 

 Sýnt hefur verið fram á að tengsl séu á milli notkunar sýklalyfja í dýrum og og 

þróunar ónæmis hjá ýmsum bakteríum. Flutningur á ónæmum bakteríum getur átt sér 

stað milli dýra og manna með matvælum. Sýklalyfjaónæmi í mönnum getur svo leitt til 

slæmra heilsufarslegra afleiðinga svo sem sýkinga sem hefðu annars ekki átt sér stað 

og aukinnar tíðni þess að meðferð virki ekki á sjúklinga (Angulo o.fl., 2004; Molbak, 

2004). Eins og sjá má á mynd 3 hér fyrir ofan þá er þessi flutningsferill flókinn, bakteríur 

geta til dæmis farið frá dýri yfir í menn með beinni snertingu. Einnig er möguleiki að 

þær berist í menn í gegnum fæðukeðjuna með kjöti, eggjum, vatni og mjólkurafurðum. 

Úrgangur dýra er oft nýttur sem áburður og getur þannig mengað jarðveg, vatn og 

aðrar afurðir. Einnig er möguleiki á því að bakteríur berist frá mönnum yfir í dýr eða 

umhverfið (Þorsteinsdóttir, 2009).  

 

1.4 Sýklalyfjaónæmi 
Sýklalyfjaónæmi er alheimsvandamál og snertir alla, unga sem aldna. Sýklalyfjaónæmi 

verður þegar örverur eins og bakteríur verða ónæmar eða minna næmar fyrir 

sýklalyfjum sem þær voru áður næmar fyrir (CDC, 2019b; World Health Organization, 

2018b). Bakteríur hafa þróað með sér margar leiðir til að koma í veg fyrir að sýklalyfin 

virki eins og áætlað var. Ef sýklalyf missa virkni sýna er ekki hægt að meðhöndla 
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almennar sýkingar og getur það valdið langvarandi veikindum, dauða og þar af leiðandi 

auknum kostnaði við heilbrigðisþjónustu. Án virkra sýklalyfja geta margar aðgerðir 

orðið varasamar þar sem sýklalyf er lykilþáttur í að koma í veg fyrir sýkingar eftir 

aðgerðir. Mikil áhersla hefur verið lögð á að reyna að koma í veg fyrir þróun ónæmis 

hjá bakteríum þar sem röng og of mikil notkun sýklalyfja eykur líkurnar á 

ónæmismyndun (Embætti landlæknis, 2019). 

 Á LSH er starfandi sýkla- og veirufræðideild sem vinnur meðal annars að bættri 

lýðheilsu. Deildin sér um að fylgjast grannt með fjölda sýkinga og þróun 

sýklalyfjaónæmis á Íslandi. Næmispróf eru gerð á LSH og niðurstöður þeirra eru birtar 

á hverju ári, einnig er birt á hverju ári skýrsla um sýklalyfjanotkun hjá mönnum og 

dýrum ásamt faraldsfræði ónæmra baktería á Íslandi (Landspítali, 2019b). Ásamt þeim 

gefur sýkingavarnadeild út skýrslur á hverju ári þar sem hægt er að skoða breytingar 

á ónæmi baktería á milli ára og yfir ákveðin tímabil (Sýkingavarnadeild, 2018). Ekki er 

langt síðan einstaklingur greindist í fyrsta sinn á Íslandi með karbapenemasa-

myndandi þarmabakteríur (e. carbapenem-producing Enterobacteriaceae (CPE)) en 

árið 2018 greindust þrír með bakteríu sem framleiðir karbapenemasa. Bakteríurnar 

geta verið mikið áhyggjuefni þar sem þær geta verið ónæmar fyrir öllum sýklalyfjum 

sem til eru og dánartíðni vegna slíkra baktería er á bilinu 30-60% (Embætti landlæknis, 

2019; Helgason, 2015). Mikilvægt er að fylgjast með þróun ákveðinna baktería til að 

geta komið í veg fyrir útbreiðslu á ónæmi þeirra. Bakteríur sem valda mestum 

áhyggjum í dag eru bakteríur sem mynda breiðvirka β-laktamasa (BBL), MÓSA og 

vancomycin-ónæmir enterókokkar (VÓE) (Embætti landlæknis, 2019). 

 

1.4.1 β-laktamasi 

β-laktamasi er ensím sem bæði Gram-neikvæðar og Gram-jákvæðar bakteríur geta 

myndað. Algengustu Gram-neikvæðu bakteríurnar sem mynda β-laktamasa eru E. coli 

og K. pneumoniae. β-laktamasi óvirkjar penicillín og önnur β-laktam lyf með því að rjúfa 

β-laktam hringinn á lyfinu og við það myndast óvirk umbrotsefni lyfjanna eins og sjá 

má á mynd 5 (Murray o.fl., 2016). Fjöldi nýrra afbrigða af β-laktamösum hefur aukist 

með árunum vegna mikillar notkunar á β-laktam bakteríulyfjum. Til eru meira en 1.000 

einstök β-laktamasa ensím og genin sem kóða fyrir þau eru annaðhvort á litningi eða 

plasmíðum bakteríunnar sem gerir það að verkum að ónæmi getur færst á milli 

bakteríutegunda (Parsons o.fl., 2019). Myndun β-laktamasa gerir það að verkum að 
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bakteríurnar eru margar ónæmar fyrir penicillíni, cefalóspórinum af fyrstu, annarri og 

þriðju kynslóð og sumar geta einnig verið ónæmar fyrir fjórðu kynslóðar cefalósporín-, 

mónóbaktam- og karbapenemsýklalyfjum. Einnig er mögulegt að ónæmi myndist gegn 

öðrum sýklalyfjum, svo sem amínóglýkósíðum og kínólónum (Embætti landlæknis, 

2016b). Til að vinna bug á β-laktam ensíminu voru þróaðir β-laktamasa hemlar sem 

hafa það hlutverk að bindast óafturkræft við β-laktamasann og koma þannig í veg fyrir 

niðurbrot ákveðinna sýklalyfja. Klavúlansýra, tazobaktam og súlbaktam eru β-

laktamasa hemlar og eru þeir alltaf notaðir í blöndu með β-laktam sýklalyfjum þar sem 

þeir eru óvirkir einir og sér (Murray o.fl., 2016). Bakteríur geta myndað breiðvirka og 

þröngvirka β-laktamasa og eftir því sem β-laktamasinn er breiðvirkari, því fleiri sýklalyf 

getur hann óvirkjað. Bakteríur sem mynda breiðvirka β-laktamamasa (BBL) fara ört 

vaxandi og eru mikið heilbrigðisvandamál í heiminum í dag. Hægt er að vera BBL-

sýklaður og sýktur og talað er um að vera BBL-sýklaður þegar bakteríurnar ná bólfestu 

í þörmum einstaklings og hann verður beri en sýking á sér stað þegar einstaklingur 

finnur fyrir einkennum. BBL er skipt niður í þrjá flokka, extended-spectrum β-

lactamases (ESBL), AmpC β-lactamases og karbapenemasa-myndandi 

þarmabakteríur. Sýkingarvarnaaðgerðir vegna smits ofantalinna flokka eru 

mismunandi (Embætti landlæknis, 2016b).  

 

 
Mynd 5. Vatnsrof á penicillíni með β-laktamasa. 

 
1.4.1.1 Extended-spectrum ß-laktamases (ESBL) 
ESBL eru hópur breiðvirkra ensíma sem bakteríur geta myndað og óvirkja þau flest β-

laktam lyf, þar á meðal þriðju og fjórðu kynslóð cefalósporína og mónóbaktamlyf. Þau 

óvirkja flest öll β-laktam lyf með því að vatnsrjúfa β-laktam hringinn í byggingunni 
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(Parsons o.fl., 2019). Myndun á ESBL er algengust hjá E. coli og K. pneumoniae en 

einnig geta aðrar enteróbakteríur myndað þessi ensím. Hægt er að nota β-laktamasa 

hemla, til dæmis klavúlansýru í ESBL-sýkingum þar sem þeir geta hamið ensímið. 

Einnig hemja súlbaktam og tazóbaktam flestir ESBL. Helsta meðferðin við ESBL er 

karbapenemsýklalyf, svo sem merópenem og ertapenem (Jóhannesson o.fl., 2015). 

Fjöldi fólks sem greinist með ESBL á Íslandi fer hækkandi og hluta af þeirri aukningu 

má rekja til átaks og skimunar sýkingavarnadeildar LSH. Matvælastofnun sér um 

skimun á ESBL/AmpC-myndandi E. coli í kjöti úr matvælaverslunum og svo dæmi sé 

tekið þá reyndust árið 2017 7,3% sýna úr svínabotnlöngum jákvæð fyrir ESBL/AmpC-

myndandi bakteríum og tveir af þessum stofnum reyndust vera fjölónæmir. Það er því 

ljóst að þessar bakteríur greinast ekki einungis í mönnum heldur einnig í mætvælum 

(Embætti landlæknis, 2019). 

 

1.4.1.2 AmpC ß-laktamasi 
AmpC er einnig breiðvirkur β-laktamasi og getur óvirkjað ýmis sýklalyf, svo sem 

penicillín, fyrstu, annarrar og þriðju kynslóðar cefalósporín en sjaldan fjórðu og 

mónóbaktamsýklalyf. β-laktamasa hemla er ekki hægt að nota í AmpC β-laktamasa 

bakteríum eins og í ESBL þar sem þau hafa ekki áhrif á AmpC en hins vegar hamlar 

cloxacillin AmpC. AmpC β-laktamasi er oftast bundinn í litningum bakteríunnar en getur 

þó einnig verið plasmíðborinn. AmpC sem eru plasmíðborin hafa greinst einna helst 

hjá eftirtöldum bakteríum: E. coli, K. pneumoniae, Klebsiella oxytoca (K. oxytoca), 

Salmonella enterica og P. mirabilis. Hins vegar eru þær bakteríur, sem eru með AmpC-

genið bundið í litningi þess, nær allar meðlimir Enterobacteriaceae nema Klebsiella og 

Proteus (Embætti landlæknis, 2016b).  

 

1.4.1.3 Karbapenemasa-myndandi þarmabakteríur 
Karbapenemasa-myndandi þarmabakteríur eru Gram-neikvæðar bakteríur sem 

mynda sérstök ensím sem kallast karbapenemasi. Karbapenemasar eru β-laktamasar 

og geta þeir því óvirkjað ýmis sýklalyf, svo sem penicillín, cefalósporín og einnig mörg 

karbapenem, mónóbaktamsýklalyf og fleiri tegundir sýklalyfja. Einnig eru til stofnar sem 

eru ónæmir fyrir öllum tegundum sýklalyfja. Myndun á karbapenemasa er algengust 

hjá K. pneumoniae og E. coli en hún á sér líka stað í öðrum enterobakteríum. 

Meðhöndlun slíkra sýkinga er mjög erfið og getur jafnvel verið ómöguleg og því er 

dánartíðnin vegna slíkra sýkinga á bilinu 30-60%. Greinst hafa árlega tveir til fjórir 
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einstaklingar með karbapenemasa-myndandi þarmabakteríur á Íslandi en þessar 

bakteríur hafa til þessa verið af erlendum uppruna. Því má segja að þrátt fyrir hraða 

útbreiðslu á ónæmum bakteríum um allan heim þá hefur tekist til dagsins í dag að 

koma í veg fyrir útbreiðslu ónæmis á Íslandi af völdum karbapenemasa-myndandi 

baktería. En vert er að hafa í huga að þrátt fyrir takmarkaða útbreiðslu á Íslandi þá er 

ekkert sem kemur í veg fyrir að karbapenemasa-myndandi bakteríur nái fótfestu hér á 

landi og því er vitundarvakning varðandi þessar ónæmu bakteríu mjög mikilvæg 

(Embætti landlæknis, 2019; Helgason, 2015). 

 

1.4.2 Methicillin-ónæmur Staphylococcus aureus (MÓSA) 
1.4.2.1 Meinvirkni Staphylococcus aureus 
S. aureus er Gram-jákvæð baktería og talið er að um það bil 20-40% einstaklinga beri 

hana án einkenna. S. Aureus er talin vera meðal algengustu sýkingavalda í mönnum 

(Embætti landlæknis, 2019). Bakterían finnst oftast á slímhúð í nefi eða á húð 

einstaklings og veldur hún oftast ekki skaða en getur þó valdið sýkingum ef hún berst 

í sár (Landspítali, 2016; Lee o.fl., 2018). Meinvirkni S. Aureus er margþætt, geta 

hennar til að framleiða mörg ensím og eitur hefur mikil áhrif og einnig skiptir bygging 

frumuveggjar miklu máli. Fjölsykruhjúpurinn sem umlykur flesta S. aureus kemur í veg 

fyrir frumuát og verndar þannig bakteríuna. S. aureus myndar einnig yfirborðsprótein 

sem kallað er prótein A. Prótein A hefur mikla sækni í Fc-hluta IgG-sameindar og getur 

því ekki bundist viðtökum daufkyrnings og kemur þannig í veg fyrir að ónæmiskerfið 

nái að vinna á sýkingunni (Tille, 2014). Einnig geta bakteríurnar myndað β-laktamasa 

sem getur þá óvirkjað ýmis sýklalyf, svo sem penicillín og önnur β-laktamlyf (Murray 

o.fl., 2016).  

 

1.4.2.2 Faraldsfræði MÓSA  
S. aureus hefur 11 mismunandi sermisgerðir (e. serotypes) og talið er að MÓSA sé 

oftast af sermisgerð 5 (Kristinsdóttir, 2016). Árið 1960, stuttu eftir tilkomu sýklalyfsins 

methicillin, var fyrst vart við MÓSA á sjúkrahúsum en það var ekki fyrr en um árið 1990 

sem MÓSA breiddist út í samfélagið (Turner o.fl., 2019). MÓSA eru stofnar S. aureus 

sem eru ónæmir fyrir meticillíni og sambærilegum β-laktam sýklalyfjum. Hægt er að 

bera MÓSA án allra einkenna og er það kallað að vera MÓSA-sýklaður. Mikill munur 

er á því að vera MÓSA-sýklaður og að vera sýktur (Landspítali, 2016). Fjölgun á 
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MÓSA-tilfellum má eflaust rekja til framfara í tækniþróun lækningatækja, aukinnar 

lifunar ásamt notkun sýklalyfja og ofnotkun þeirra. Erfitt og kostnaðarsamt er að 

uppræta bakteríuna ef hún nær fótfestu á sjúkrahúsum. Samkvæmt skýrslu WHO um 

sýklalyfjaónæmi frá árinu 2014 þá er hlutfall MÓSA mismunandi milli landa. Ef 

Norðurlöndin eru borin saman þá er hlutfall MÓSA hæst á Íslandi og í Finnlandi eða 

um það bil 2,8% af S. aureus, samanborið við 0,3% í Noregi, 0,8% í Svíþjóð og 1,2% 

í Danmörku. Hins vegar er staðan á Norðurlöndunum mun betri en í til dæmis öðrum 

Evrópulöndum og Bandaríkjunum (World Health Organization, 2014).  

 

1.4.2.3 Myndun MÓSA-ónæmis 
MÓSA-bakteríur öðlast ónæmi á tvo vegu, það getur orðið stökkbreyting í erfðaefni 

bakteríunnar eða þá þegar gen sem skrá fyrir ónæmi flyst á milli baktería. Fundist hefur 

ákveðið erfðamengi á MÓSA sem tengt hefur verið við sýklalyfjaónæmi þess, kallast 

það staphylococcal cassette chromosome mec (SCCmec). MecA er staðsett á 

erfðamenginu SCCmec og umbreytir PBPs í penicillín-bindiprótein 2a (PBP2a). PBP2a 

hefur mjög litla sækni í β-laktam sýklalyf og lyfið binst því ekki við próteinið og virkar 

því ekki sem skyldi (Ito o.fl., 2003; Lee o.fl., 2018; Saber o.fl., 2017).  

 
1.4.2.4 Meðferð við MÓSA 
Mögulegt er að meðhöndla MÓSA-sýkingar en vanda þarf val sýklalyfja vel vegna 

ónæmis. Vancomycin er ein helsta meðferð gegn MÓSA-sýkingum en annað val er 

linezolid (Jóhannesson o.fl., 2015). Fylgjast þarf með þéttni vancomycins í blóði meðan 

á meðferð stendur. Til þess að ná næmum sýklum þá þarf lágmarksþéttni vancomycins 

í blóði að vera 15-20 mg/L (Yoo o.fl., 2017). Ef einstaklingur sem vinnur í 

heilbrigðisþjónustu greinist með MÓSA þá er mögulegt að beita svokallaðri 

upprætingarmeðferð og er það gert til að koma í veg fyrir að aðilinn beri bakteríur milli 

sjúklinga og deilda. Sóttvarnalæknir hefur sett saman tilmæli um upprætingarmeðferð 

og samanstendur hún af Mupirocin (Bactroban)-smyrsli 2% í nef þrisvar á dag og 

samhliða eru gefin tvö sýklalyf sem eru valin út frá næmisprófunum. Fyrsta val er 

rifampicin og er það gefið ýmist með trimetoprim/sulfa eða clindamycin. Meðferðin felur 

einnig í sér daglegan þvott með 4% chlorhexidine-sápu (Hibiscrub) og lengd meðferðar 

er að minnsta kosti fimm dagar (Embætti landlæknis, 2013). Notast er við sýklalyfið 

cefoxitin við skimun fyrir MÓSA. Um 3-7% S. aureus stofna voru ónæmir fyrir cefoxitini 

árin 2014-2018 (Embætti landlæknis, 2019). 
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1.4.3 Vancomycin-ónæmir enterókokkar (VÓE) 
Enterókokkar eru Gram-jákvæðar bakteríur sem valda yfirleitt ekki sýkingum þar sem 

þær eru hluti af eðlilegri flóru líkamans. Hins vegar geta þær valdið alvarlegum 

sýkingum í ónæmisbældum einstaklingum og einnig eru þær algengur orsakavaldur 

spítalasýkinga svo sem blóðsýkinga, kviðholssýkinga og skurðaðgerðarsýkinga. Þeir 

enterókokkar sem valda oftast sýkingum í mönnum eru E. faecalis og E. faecium (Orsi 

& Ciorba, 2013). Vancomycin er glýkópeptíðsýklalyf og verkunarmátinn er sá að það 

binst D-ala-D-ala einingunni í frumuvegg bakteríunnar og hindrar þannig krosstengingu 

milli peptidoglýcanlaga. Hins vegar ef bakterían er búin að mynda ónæmi gegn 

vancomycini þá hefur D-ala-D-ala skipst út fyrir D-ala-D-lactate sem vancomycin hefur 

mun minni sækni í og veldur því að sýklalyfið virkar ekki sem skyldi. Algengasta genið 

sem stendur fyrir ónæminu er VanA en einnig eru önnur gen sem geta valdið ónæmi 

(Rubinstein & Keynan, 2013). Talið er að mikil notkun á vancomycini almennt og í 

MÓSA-sýkingum hafi að hluta til leitt til ónæmismyndunar í enterókokkum (Orsi & 

Ciorba, 2013). Enterókokkar eru einnig ónæmir fyrir mörgum öðrum sýklalyfjum svo 

sem cefalósporínum og þar með er oft erfitt að meðhöndla slíkar sýkingar. Notast er 

við linezolid, daptomycin og kínupristín/dalfópristín við meðhöndlun á ífarandi VÓE- 

sýkingum. Einnig er hægt að notast við nitrofurantion, ampicillin og ciprofloxacin í neðri 

þvagfærasýkingum (Jóhannesson o.fl., 2015). Á síðustu áratugum hefur ónæmi gegn 

glýkópeptíðum farið vaxandi víða erlendis og á Íslandi og þar með er hægt að segja 

að VÓE sé orðið mikið vandamál víða. Útbreiðsla er mikil á sjúkrahúsum erlendis en 

hins vegar er hún ekki orðin landlæg hér á landi. Enterókokkar geta lifað tiltölulega 

lengi í umhverfinu og því er nauðsynlegt að stuðla að góðu hreinlæti til að koma í veg 

fyrir VÓE-dreifingu innan spítala (Embætti landlæknis, 2016a). Eins og nefnt var hér 

fyrir ofan þá er VÓE ekki landlægur hér á landi og aðeins 1% stofna á árunum 2010-

2014 voru ónæmir fyrir vancomycini. Hins vegar geta komið upp smithrinur og árið 

2015 greindust 39 einstaklingar með VÓE en talið er að hægt sé að rekja það til 

sjúklings sem hafi smitast á erlendu sjúkrahúsi. Þar sem ekki var vitað um bakteríuna 

við komu á LSH þá voru ekki gerðar viðeigandi ráðstafanir. Eftir þessa hrinu þá fór tíðni 

VÓE aftur í sömu horfur eða um 0-1%. Gefnar hafa verið út leiðbeiningar um VÓE og 

fleiri ónæmar bakteríur fyrir heilbrigðisstarfsmenn og markmið þessara leiðbeininga er 

að koma í veg fyrir útbreiðslu á til dæmis VÓE á Íslandi og móta stefnu hér á landi um 
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skimun og varnir vegna ónæmra baktería í heilbrigðisþjónustu (Embætti landlæknis, 

2019).  

  

1.5 Sýklalyfjagæsla  
Þegar talað er um sýklalyfjagæslu þá er átt við margs konar aðferðir sem notaðar eru 

til að bæta notkun sýklalyfja. Markmið hennar er að auka heilsu sjúklings, draga úr 

sýklalyfjaónæmi, draga úr sýkingum af völdum ónæmra baktería og óþarfa kostnaði 

(SHEA, e.d.). Orðið gæsla (e. stewardship) er skilgreint sem varkár og ábyrg stjórnun 

á ummönnun. Samkvæmt skýrslu sem Efnahags- og framfarastofnunin (e. 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)) setti fram árið 

2018 um innleiðingu á sýklalyfjagæslu, væri hægt að bjarga 1,6 milljón mannslífum 

fyrir árið 2050 og sparast myndu samtals 580 þúsund milljarðar króna á ári í 33 OECD 

löndum. Sýklalyfjagæslu er einnig hægt að nota til að hagræða notkun sýklalyfja í 

dýrum. Þróun og notkun sýklalyfjagæslu á sjúkrahúsum er ekki vel skilgreind og þar 

með er nauðsyn að hver og ein stofnun þrói sínar eigin aðferðir sem henta hverju sinni. 

Margar góðar ástæður eru fyrir því að taka upp sýklalyfjagæslu á sjúkrahúsum og 

öðrum stöðum í samfélaginu. Ein ástæða er sú að algengt er að sýklalyfjum sé 

ranglega ávísað og dæmi um slíkt er að sýklalyfjum er oft ávísað fyrir kvefi og árlegum 

pestum en skaðvaldurinn í þeim sýkingum er oftast ekki baktería heldur veira. Önnur 

ástæða er sú að alltof oft eru notuð breiðvirk sýklalyf þegar sérhæfðari sýklalyf hefðu 

virkað jafn vel. Vanda ætti því val sýklalyfja vel og reyna eftir bestu getu að nota 

sérhæfðari sýklalyf þegar völ er á (World Health Organization, 2019b). Eins og nefnt 

var hér fyrir ofan þá hefur LSH hafið virka sýklagæslu á flestum deildum spítalans 

(Kristjánsson, 2019). Ekki hefur verið tekið upp virk sýklalyfjagæsla á SAK en áætlað 

er að nýta efni frá LSH og taka upp slíka gæslu. Aðkoma lyfjafræðinga að 

sýklalyfjagæslu teymum er talin vera mjög mikilvæg og gegna þeir mikilvægu hlutverki 

að takast á við sýklalyfjaónæmi. Helstu hlutverk sem lyfjafræðingar gegna í þessum 

teymum er að taka þátt í að þróa klínískar leiðbeiningar, fræða heilbrigiðsstarfsmenn 

um viðeigandi notkun sýklalyfja, skoða og endurskoða meðferð sjúklinga til að 

hámarka árangur og getur það haft í för með sér minnkun á rangri notkun á sýklalyfjum 

(Garau & Bassetti, 2018).  
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2. MARKMIÐ 
 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna notkun sýklalyfja (ATC-J01) á tveimur 

stærstu sjúkrahúsum landsins á árunum 2010-2019. Einnig að skoða notkun á 

sýkingalyfjum á báðum sjúkrahúsunum (ATC-J) og gera samanburð við sambærilegar 

rannsóknir í öðrum löndum. Undirmarkmiðið var að kanna tengsl sýklalyfjanotkunar á 

LSH og þróunar sýklalyfjaónæmis á sama tíma. 

 Sýkingalyfjanotkunin var skoðuð með tilliti til:  

- ATC-flokkunar 

- Skammtastærðar 

- Fjölda daga á meðferð (DOT) 

- Fjölda sjúklinga 

- Fjölda lyfjagjafa 

- Skilgreindra dagskammta (DDD) 
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3. AÐFERÐIR 
 
3.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin er afturskyggn lýsandi gagnagrunnsrannsókn (e. retrospective descriptive 

database study) og byggist hún á ópersónugreinanlegum upplýsingum sem fengnar 

voru úr gagnagrunnum á LSH og SAK. Einnig voru ákveðin gögn fengin frá opnum 

aðgangi starfsemisupplýsinga LSH og SAK 2010-2019. Að lokum voru gögn fengin frá 

opnum aðgangi sýkladeildar og sýkingavarnadeildar LSH um þróun sýklalyfjaónæmis 

á LSH.  

 

3.2 Rannsóknarleyfi 

Sótt var um leyfi fyrir gagnarannsókn til vísindasiðanefndar og var það samþykkt árið 
2018 (leyfisnúmer 18-193), leyfinu var síðan breytt árið 2019. Einnig var leyfi veitt frá 

Gagnanefd LSH nú Vísindarannsóknanefnd heilbrigðisrannsókna á vegum 

framkvæmdastjóra lækninga. Sótt var um leyfi til þess að fá gögn frá Akureyri og var 

það samþykkt árið 2018. Öll leyfin má finna í viðauka F.  

 

3.3 Staðsetning og rannsóknartímabil  

Rannsóknin var unnin á sjúkrahússapóteki LSH í Fossvogi frá október 2019 til apríl 
2020, þar sem fundir og undirbúningur fyrir verkefnið hófst haustið 2019. Þar voru gögn 

frá LSH og SAK skoðuð fyrir árin 2010-2019.  

 

3.4 Þýði og úrtak 

Þýðið sem notast var við í rannsókninni eru nánast allir einstaklingar sem hafa fengið 

sýkingalyf á LSH og SAK frá 2010-2019 að undanskildum gögnum frá Clinical 

Information System (CIS). Til þess að hægt væri að bera rannsóknina saman við 

sambærilegar rannsóknir erlendis var tekið úrtak úr hópnum. Fengin voru gögn um alla 

sýkingalyfjanotkun á legudeildum LSH sem skráðar eru í Therapy. Úrtakið var síðan 

þrengt og teknar voru út barnadeildir, öldrunardeildir, endurhæfingardeildir og 

geðdeildir. Valdar deildir eru taldar í töflu 1 hér að neðan fyrir LSH og SAK.  
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Tafla 1. Valdar deildir.  

Deildir LSH Deildir SAK 

Heila-, tauga- og bæklunarskurðdeild Gjörgæsla 

Bæklunarskurðdeild Lyflækningadeild 

HNE-, lýta- og æðaskurðdeild Skurðlækningadeild 

Hjarta-, lungna- og augnskurðdeild  

Skurðlækningadeild   

Kviðarhols- og þvagfæraskurðdeild  

Fæðingarvakt  

Meðgöngu- og sængurlegudeild  

Kvenlækningadeild  

Bráðalyflækningadeild  

Meltingar- og nýrnadeild  

Smitsjúkdómadeild  

Hjartadeild  

Gigtar- og almenn lyflækningadeild  

Lungnadeild  

Taugalækningadeild  

Bráðaöldrunarlækningadeild  

Gjörgæsla Fa  

Gjörgæsla Hb  

Líknardeild  

Krabbameinslækningadeild  

Blóð- og krabbameinslækningadeild  
a Gjörgæsla Fossvogi 
b Gjörgæsla Hringbraut 

 
3.5 Skráning gagna 

Gögn um notkun sýkingalyfja á LSH voru fengin úr vöruhúsi gagna á LSH. Vöruhúsið 

geymir margs konar gögn sem verða til við þjónustu sjúklinga og sér það um að safna 

upplýsingum úr ýmsum kerfum sem notuð eru innan spítalans. Gögnin sem notast var 

við í þessari rannsókn komu frá rafræna lyfjafyrirmælakerfinu Therapy fyrir LSH og 

SAK og innihéldu þau upplýsingar um notkun á lyfjum sem flokkast undir J01-J05 í 

ATC-flokkunarkefinu, en megin athygli beinist að ATC-flokkinum J01 í þessari 

rannsókn. Ekki var hægt að nálgast gögn úr CIS úr vöruhúsi gagna þar sem þau gögn 

eru ekki komin inn sem hluti af vöruhúsinu. Byrjað var að skrá lyfjagjafir í CIS-kerfið 
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árið 2017 fyrir gjörgæsludeildir, svæfingardeildir og vökudeild LSH, því eru gögn frá 

gjörgæslum ekki með fyrir síðustu ár rannsóknarinnar. Úrvinnsla á gögnunum fór fram 

í Excel. Þar sem rannsaka átti heildarnotkun sýkingalyfja var ekki þörf á 

persónugreinanlegum gögnum og þau innihéldu því ekki kennitölur, aldur eða kyn. 

Breyturnar sem fengust frá vöruhúsi gagna voru eftirfarandi:  

- ATC-kóði 

- Fjöldi kennitalna 

- Fjöldi daga á meðferð 

- Fjöldi lyfjagjafa 

- Gefið magn 

- Styrkur lyfs 

- Magn lyfs 

- Fjöldi pakkninga 

 

3.6 Úrvinnsla gagna 

Til þess að hægt væri að reikna út DDDreiknað þurftu allar lyfjagjafir að vera umreiknaðar 

í grömm (gr.). Notast var við skilgreinda DDD frá 2020 (ATC/DDD index 2020) sem 

WHO setur fram á hverju ári. Leitast var við að nota nokkrar mismunandi aðferðir til að 

áætla notkun sýkingalyfja þar sem notkun á þeim ætti að vera skilgreind í að minnsta 

kosti tveim mælikvörðum samtímis. Þegar ónæmi var skoðað hafði samantektin fyrir 

2019 um sýklalyfjanæmi, fjölda MÓSA- og ESBL-tilfella ekki verið gefin út og því var 

það ár ekki tekið með í þeirri úrvinnslu. Upplýsingar um þá sem fundust með ESBL í 

almennri ræktun voru ekki settar inn í skýrslu landlæknis um sýklalyfjanotkun og 

sýklalyfjanæmi baktería í mönnum á Íslandi, fyrr en árið 2012 og því eru þær ekki með 

í úrvinnslu.           

 Útbúið var Word-skjal með helstu skammtastærðum samkvæmt klínískum 

leiðbeiningum sem gefnar eru af hverju og einu sýkingalyfi (ATC J01-J05). Til þess að 

hægt væri að áætla um það hvort gefið magn í gr. af sýkingalyfi standist klínískar 

leiðbeiningar, var reiknað út gefið magn í hverri lyfjagjöf eins og sjá má í jöfnu (1) og 

borið saman við Word-skjalið. Þar sem Magnlyfjagjafir er gefið magn í hverri lyfjagjöf, gr. 

er magnið af hverju og einu lyfi í gr. og nlyfjagjafir er fjöldi lyfjagjafa af sýkingalyfinu. Þar 

sem skilgreinda DDD vísar einungis til virka efnisins þá þurfti að passa við reikninga á 
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gefnu magni, væri aðeins tekið með í reikningana virka efnið. Þetta á við um til dæmis 

um β-laktamasa hemla.  

 

!"#$!"#$%&$%#'( =
gr.

$!"#$%&$%#'(
 (1) 

 

3.6.1 DDD-reikningar 

Notast var við ATC/DDD-aðferðafræðina til að áætla notkun sýkingalyfja á 

Landspítalanum. Legudagar og legur voru notaðar sem nefnari þar sem það er talin 

góð leið til að meta notkunina á staðlaðan hátt til að geta borið það saman við erlendar 

notkunartölur. Erfitt getur verið að bera saman rannsóknir þar sem skilgreining á 

legudögum getur verið mismunandi. Í þessari rannsókn eru legudagar skilgreindir sem 

fjöldi daga þar sem einstaklingur lá inni og þar með talið innlagnar- og útskriftardagur 

sem einn legudagur. Upplýsingar um legudaga og legur eftir deildum voru fundnar í 

starfsemisupplýsingum fyrir hvert ár fyrir sig. DDDskilgr er oft mismunandi eftir 

lyfjaformum og því var mikilvægt að finna út hvernig lyfin voru gefin, það er um munn 

eða utan meltingarvegar. Lyfjagjafaleiðin var áætluð út frá upplýsingum í gögnunum 

um pakkningar og magneiningu. Þegar reiknað var út DDDreiknað var notast við jöfnu (2) 

þar sem DDDreiknað er fjöldi DDD-eininga sem ávísað var fyrir hvert lyf og lyfjaform, gr. 

er magnið af hverju lyfi í grömmum og DDDskilgr er skilgreindur dagskammtur sem WHO 

gefur út.  

 )))()'*+%ð =
gr.

)))-*'!&(
 (2) 

 

Til að reikna út DDD/100 legudaga eða DDD/100 legur var notast við jöfnu (3) og (4) 

sem fengnar voru frá WHO (World Health Organization, e.d.-b). Dæmi um útreikninga 

má sjá í viðauka B.  

)))/100	./#01"#" = )))()'*+%ð
2/#01"#"3 4100 (3) 

)))/100	./#03	 = )))()'*+%ð
2/#03 4100 (4) 
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3.6.2 DOT-reikningar 

Einnig var notast við DOT-reikninga til að áætla notkun sýkingalyfja á LSH. Legudagar 

og legur voru notaðar sem nefnari. Þar sem DOT styðst einungis við fjölda daga á 

meðferð þá var gefinn skammtur ekki mikilvægur í þessum reikningum, heldur fjöldi 

daga á meðferð fyrir hvert sýkingalyf. Til að reikna út DOT/100 legudaga eða DOT/100 

legur var notast við jöfnur (5) og (6), þar sem DOT stendur fyrir fjölda daga á meðferð. 

Dæmi um útreikninga má sjá í viðauka B.  

 

)56/100	./#01"#" = )56
2/#01"#"3 4100 (5) 

)56/100	./#03	 = )56
2/#03 4100 (6) 

 

3.7 Tölfræði rannsóknar 

Notast var við fylgnigreiningu til að rannsaka sambandið á milli DDD fyrir hverja 100 

legudaga og DOT fyrir hverja 100 legudaga myndrænt fyrir einstaka sýklalyf. Einnig 

var notast við parað T-próf þegar bornir voru saman DDD/100 legudaga og DOT/100 

legudaga fyrir heildar sýklalyfjanotkun og einstaka sýklalyf. Núlltilgátan var sú að það 

væri enginn munur á DDD- og DOT-aðferðunum til að áætla sýklalyfjanotkun. Metið 

var hvort munurinn væri marktækur og var það skilgreint sem p < 0,05. Einnig var 

flokkaður meðaltalsmismunurinn milli DDD og DOT í prósentum þar sem >25% munur 

var mikið, >5% til <25% var miðlungs og <5% var lítið. Notast var við aðhvarfsgreiningu 

til að meta hvort sambandið á milli notkunar ákveðinna sýklalyfja og sýklalyfjaflokka á 

völdum legudeildum LSH og ónæmi baktería á legudeildum væri marktækt.  

 

3.8 Siðfræði rannsóknar 
Þar sem þetta er afturvirk lýsandi gagnagrunnsrannsókn þá höfðu sjúklingar sem lágu 

inni á völdum legudeildum ekki beina aðkomu að rannsókninni. Þau gögn sem unnið 

var með í þessari rannsókn voru að öllu leyti ópersónugreinanleg. 
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4. NIÐURSTÖÐUR 
 
Niðurstöður þessarar rannsóknar skiptast í þrjá aðalhluta þar sem fyrsti hlutinn einblínir 

á notkun sýkingalyfja á LSH, annar hluti ber saman ónæmi sýkla á legudeildum á LSH 

við notkun ákveðinna sýklalyfja og þriðji hluti einblínir á notkun sýkingalyfja á SAK.  

 Á rannsóknartímabilinu voru 290.653 legur á öllum legudeildum LSH þar sem 

ársmeðaltal var 26.423 legur (sf = 888). Meðallengd sjúkrahúslegu var á bilinu 7,5-8,9 

dagar þessi tíu ár. Heildarlegudagar voru 2.179.836 þar sem ársmeðaltal var 217.984 

legudagar (sf = 7.527). Legur, legudagar og meðallengd legu fyrir allar legudeildir LSH 

má sjá í töflu 2.  

 Fyrir þær legudeildir sem skoðaðar voru í þessari rannsókn, með tilliti til 

sýkingalyfjanotkunar, voru 202.352 legur á rannsóknartímabilinu og ársmeðaltal var 

20.235 legur (sf = 935). Fjöldi legudaga var 1.188.384 á þessum tíu árum þar sem 

ársmeðaltal var 118.838 legudagar (sf = 5.065). Fjöldi sjúklinga sem fengu sýkingalyf 

á rannsóknartímabilinu var 81.769 og að meðaltali fengu 8.176 sjúklingar sýkingalyf á 

ári (sf = 398). Fjöldi sýkingalyfjagjafa á völdum deildum á rannsóknartímabilinu var 

1.504.850 þar sem ársmeðaltalið var 150.485 (sf = 8.612). Þar af var fjöldi 

sýklalyfjagjafa 1.392.491 sem að meðaltali eru 139.249 gjafir á ári (sf  = 7.496). Fjöldi 

meðferðadaga á sýkingalyfjum á rannsóknartímabilinu var 754.406 þar sem 

ársmeðaltalið var 75.441 (sf = 4.190). Þar af var fjöldi meðferðardaga á sýklalyfjum 

664.236 og ársmeðaltal var 66.424 (sf = 3.866). Legur, legudagar, meðallengd legu, 

fjöldi lyfjagjafa, fjöldi sjúklingar sem fengu sýkingalyf í legu og dagar á meðferð fyrir 

valdar legudeildir á LSH má sjá í töflu 3.       

 Þegar borinn var saman fjöldi sjúklinga sem fengu sýkingalyf og fjöldi lega yfir 

rannsóknartímabilið fengust þær niðurstöður að 35-43% sjúklinga sem lagðir voru inn 

á valdar legudeildir fengu sýkingalyf. Tafla 3 sýnir þessar niðurstöður og mynd 6 sýnir 

hlutfall mismunandi sýkingalyfja hjá þeim sjúklingum sem fengu sýkingalyf í legu á LSH 

á völdum legudeildum. 
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Tafla 2. Legur, legudagar og meðallengd legu á öllum legudeildum LSH á árunum 2010-1019. 

LSH 
(Allar 
legudeildir) 

Ár  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Legur 27.146 27.679 27.349 26.811 26.270 25.239 26.277 26.792 25.215 25.452 

Legudagar 202.605 212.272 213.264 215.058 219.821 224.551 228.660 224.687 219.691 219.227 

Meðallengd 
legu 7,5 7,7 7,8 8,6 8,2 8,9 8,9 8,7 8,6 7,5 

 
Tafla 3. Legur, legudagar, fjöldi sjúklinga sem fengu sýkingalyf, fjöldi lyfjagjafa og fjöldi daga á meðferð 

á völdum legudeildum LSH á árunum 2010-2019.  

LSH 
(Valdar 
legudeildir)  

Ár 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Legur 21.190 21.465 21.245 20.657 20.420 18.996 19.831 20.303 18.986 19.259 

Legudagar  112.089 119.554 119.094 122.215 121.255 125.233 125.729 118.072 112.652 112.491 
Fjöldi 
sjúklinga 
(ATC-J) 

7.562 8.173 8.606 8.734 8.152 7.931 8.331 8.637 7.837 7.806 

Fjöldi 
lyfjagjafa 
(ATC-J) 

140.365 144.009 149.142 159.006 154.417 157.828 165.564 150.805 143.076 140.638 

Fjöldi 
lyfjagjafa 
(ATC-J01) 

130.412 133.389 138.338 147.180 143.442 145.146 150.786 137.307 127.402 139.089 

Fjöldi daga 
á meðferð  
(ATC-J) 

69.154 71.851 74.945 78.506 77.836 79.080 82.092 77.426 72.679 70.837 

Fjöldi daga 
á meðferð 
(ATC-J01) 

61.714 63.899 66.972 70.015 69.625 69.605 71.323 67.842 61.970 61.271 

 
Tafla 4. Hlutfall sjúklinga sem lagðir voru inn á valdar legudeildir á LSH sem fengu sýkingalyf, 

skipt niður eftir sýkingalyfjum og árum. 

Sýkingalyf til altækrar 
notkunar (%) 

Ár  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

β-laktam bakteríulyf 23,3 25,1 27,0 28,0 26,2 26,8 27,2 27,7 27,2 27,5 
Tetracyclinsambönd  0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 
Súlfónamíð og trímetóprím  0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 
Makrólíðar, linkósamíð  2,6 2,8 2,9 3,3 3,2 3,6 3,7 3,6 3,2 2,9 
Amínóglýkósíða bakteríulyf  0,8 0,8 0,8 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 
Kínólóna bakteríulyf  2,8 2,4 2,2 2,3 2,3 2,4 2,3 2,0 1,8 1,3 
Önnur bakteríulyf  3,4 3,8 4,2 4,6 4,6 5,0 4,9 5,0 4,9 4,6 
Sveppasýkingalyf  0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,2 1,3 1,1 1,1 1,0 
Lyf gegn mýkóbakteríu  0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Veirulyf til altækrar 
notkunar  0,6 0,8 0,9 1,0 0,8 1,0 1,1 1,4 1,4 1,3 

Samtals (%) 35,7 38,1 40,5 42,3 39,9 41,8 42,0 42,5 41,3 40,5 
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Mynd 6. Hlutfall sýkingalyfjaflokka hjá þeim sjúklingum sem fengu sýkingalyf í legu á LSH á völdum 

legudeildum.  

 

Á þessum tíu árum var 59.991 legur á öllum legudeildum á SAK þar sem 

ársmeðaltal var 5.999 legur (sf = 277). Meðallengd sjúkrahúslegu var á bilinu 4,6-5,3 

dagar þessi tíu ár, heildarlegudagar voru 290.371 þar sem ársmeðaltal var 29.037 

legudagar (sf = 544). Legur, legudaga og meðallengd legu fyrir allar legudeildir SAK 

má sjá í töflu 5.  

 Fyrir þær legudeildir sem skoðaðar voru í þessari rannsókn með tilliti til 

sýkingalyfjanotkunar, voru 37.599 legur á rannsóknartímabilinu og ársmeðaltal var 

3.760 legur (sf = 482). Fjöldi legudaga var 130.052 á þessum tíu árum þar sem 

ársmeðaltal var 13.005 legudagar (sf = 1.469). Fjöldi sjúklinga sem fengu sýkingalyf á 

rannsóknartímabilinu var 11.374 og að meðaltali fengu 1.137 sjúklingar sýkingalyf á 

ári (sf = 235). Fjöldi sýkingalyfjagjafa á völdum deildum á rannsóknartímabilinu var 

200.151 þar sem ársmeðaltalið var 20.015 (sf = 4.006). Þar af var fjöldi sýklalyfjagjafa 

191.000 sem að meðaltali eru 19.100 gjafir á ári (sf  = 3.858). Fjöldi meðferðardaga á 

sýkingalyfjum á rannsóknartímabilinu var 96.927 þar sem ársmeðaltalið var 9.693 (sf 

= 1.960). Þar af var fjöldi meðferðardaga á sýklalyfjum 89.194 og ársmeðaltal var 8.919 

(sf = 1.805). Legur, legudagar, meðallengd legu, fjöldi lyfjagjafa, fjöldi sjúklingar sem 

fengu sýkingalyf í legu og dagar á meðferð fyrir valdar legudeildir á LSH má sjá í töflu 
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 Þegar borinn var saman fjöldi sjúklinga sem fengu sýkingalyf og fjöldi lega yfir 

rannsóknartímabilið þá fengust þær niðurstöður að 27-35% sjúklinga sem lagðir voru 

inn á valdar legudeildir fengu sýkingalyf. Tafla 7 sýnir þessar niðurstöður og mynd 7 

sýnir hlutfall mismunandi sýkingalyfja hjá þeim sjúklingum sem fengu sýkingalyf í legu 

á SAK á völdum legudeildum.  

 
Tafla 5. Legur, legudagar og meðallengd legu á öllum legudeildum SAK á árunum 2010-1019. 

SAK 
(Allar 
legudeildir) 

Ár  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Legur 5.844 5.645 5.838 5.796 5.869 5.829 6.369 6.443 6.300 6.058 

Legudagar 29.090 29.846 28.224 28.035 29.328 29.074 29.086 29.530 29.129 29.029 

Meðallengd 
legu 4,9 5,3 4,8 4,8 5,0 5,0 4,6 4,6 4,6 - 

 
Tafla 6. Legur, legudagar, fjöldi sjúklinga sem fengu sýkingalyf, fjöldi lyfjagjafa og fjöldi daga á 

meðferð á völdum legudeildum SAK á árunum 2010-2019. 

SAK 
(Valdar 
legudeildir)  

Ár 

2010a 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Legur 2.592 3.576 3.637 3.706 3.733 3.739 4.247 4.239 4.166 3.964 

Legudagar  9.554 12.469 12.030 12.509 13.336 14.226 14.026 14.208 14.361 13.333 
Fjöldi 
sjúklinga 
(ATC-J) 

702 965 1.012 1.075 1.058 1.082 1.215 1.429 1.438 1.398 

Fjöldi 
lyfjagjafa 
(ATC-J) 

11.288 16.204 17.968 20.591 19.728 23.890 23.981 23.183 22.869 20.449 

Fjöldi 
lyfjagjafa 
(ATC-J01) 

10.649 15.514 17.221 19.755 18.748 22.879 23.004 22.063 21.780 19.387 

Fjöldi daga 
á meðferð  
(ATC-J) 

5.474 7.713 8.637 9.793 9.541 11.203 11.427 11.610 11.230 10.299 

Fjöldi daga 
á meðferð 
(ATC-J01) 

5.001 7.130 7.985 9.088 8.712 10.305 10.525 10.626 10.383 9.439 

a Niðurstöður fyrir árið 2010 á SAK eru ekki marktækar þar sem byrjað var að skrá lyfjagjafir rafrænt fyrir sýkingalyf 1. apríl 2010. 
Legur og legudagar fyrir fyrstu þrjá mánuði ársins 2010 voru því teknir út.  
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Tafla 7. Hlutfall sjúklinga sem lagðir voru inn á valdar legudeildir á SAK sem fengu sýkingalyf, 
skipt niður eftir sýkingalyfjum og árum. 

Sýkingalyf til altækrar 
notkunar (%) 

Ár  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

β-laktam bakteríulyf  16,9 17,5 17,9 18,7 18,7 18,8 18,7 22,3 23,9 25,2 
Tetracyclinsambönd  0,07 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 
Súlfónamíð og trímetóprím  0,8 0,6 0,6 0,5 0,7 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7 
Makrólíðar, linkósamíð  1,8 2,1 2,2 2,8 2,4 2,8 2,4 3,0 2,7 2,4 
Amínóglýkósíða 
bakteríulyf  0,3 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 

Kínólóna bakteríulyf  3,1 2,3 2,2 1,6 1,8 1,7 1,7 1,5 1,5 1,2 
Önnur bakteríulyf  2,9 2,6 3,0 3,5 3,2 3,4 3,7 4,3 3,8 3,5 
Sveppasýkingalyf 0,9 1,0 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 
Lyf gegn mýkóbakteríu  0,2 0,05 0,1 0,1 0,3 0,1 0,01 0,04 0,1 0,1 
Veirulyf til altækrar 
notkunar  0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 

Samtals (%) 27,1 27,0 27,8 29,0 28,3 28,9 28,6 33,7 34,5 35,3 
 
 

 
Mynd 7. Hlutfall sýkingalyfjaflokka hjá þeim sjúklingum sem fengu sýkingalyf í legu á SAK á völdum 

legudeildum. 

 
4.1 Þróun sýkingalyfjanotkunar á LSH (ATC-J) 
Í næstu köflum er notast við DDD og DOT útreikninga til að lýsa sýkingalyfjanotkun og 

þá aðallega sýklalyfjanotkun fyrir rannsóknartímabilið á LSH.  
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4.1.1 DDD-aðferð 

Þróun sýkinga- og sýklalyfja á LSH á árunum 2010-2019 má sjá á mynd 8. Bláa og 

rauða línan sýna þróun allra sýkingalyfja fyrir (ATC-J) og (ATC-J01) hvor um sig.  

 
Mynd 8. Árleg þróun á DDD/100 legudaga fyrir sýkingalyf (ATC-J) og sýklalyf (ATC-J01) yfir tíu 

ára tímabil á LSH. 

 
Ef notkunin er skoðuð með tilliti til lega í stað legudaga fæst svipuð þróun á notkun 

sýkinga- og sýklalyfja á LSH eins og mynd 9 sýnir.  

 
Mynd 9. Árleg þróun á DDD/100 legur fyrir sýkingalyf (ATC-J) og sýklalyf (ATC-J01) yfir tíu ára 

tímabil á LSH. 
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4.1.2 DOT-aðferð  

Þegar notast var við DOT í stað DDD til að skoða notkun á sýkinga- og sýklalyfjum, þá 

fékkst sambærileg þróun eins og með DDD-aðferðinni, sjá mynd 10.  

 
Mynd 10. Árleg þróun á DOT/100 legudaga fyrir sýkingalyf (ATC-J) og sýklalyf (ATC-J01) yfir tíu 

ára tímabil á LSH. 

 
Ef notkunin er skoðuð með tilliti til lega í stað legudaga fæst sambærileg þróun á notkun 

sýkinga- og sýklalyfja á LSH, sjá mynd 11.  

 
Mynd 11. Árleg þróun á DOT/100 legur fyrir sýkingalyf (ATC-J) og sýklalyf (ATC-J01) yfir tíu ára 

tímabil á LSH. 
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4.1.3 Samanburður DOT og DDD á LSH 

Þegar bornar voru saman niðurstöður um notkun sýkinga- og sýklalyfja með tilliti til 

DOT og DDD þá má sjá talsverðan mun á þessum niðurstöðum eins og má sjá á mynd 

12 og 13. Mynd 12 sýnir mismun á notkun sýkingalyfja, en mynd 13 sýnir notkun 

sýklalyfja. Sambærilegar niðurstöður fengust ef legur voru notaðar eins og sjá má í 

viðauka C.  

 
Mynd 12. Samanburður á DOT og DDD fyrir hverja 100 legudaga fyrir sýkingalyf yfir tíu ára 

tímabil á LSH. 

 

 
Mynd 13. Samanburður á DOT og DDD fyrir hverja 100 legudaga fyrir sýklalyf yfir tíu ára tímabil 

á LSH. 
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Þegar samanburður var gerður á DDD og DOT fyrir hverja 100 legudaga milli ára fyrir 

sýklalyf (J01) þá fannst ekki marktækur munur á milli DDD-aðferðarinnar (M = 56,13, 

sf = 2,056) og DOT-aðferðarinnar (M = 55,87, sf = 1,38) t(9) = 2,262 , p = 0,67. Hins 

vegar fannst lítil fylgni milli þessara tveggja aðferða r = 0,43. Skoðaður var munurinn 

á þessum aðferðum fyrir ákveðin sýklalyf eins og sjá má í töflu 8 sem sýnir muninn á 

13 sýklalyfjum.  
 
Tafla 8. Samanburður á DDD og DOT fyrir hverja 100 legudaga fyrir 13 sýklalyf.   

Sýklalyf 

Meðaltal 
DDD/100  

legudaga ± 
sf 

Meðaltal 
DOT/100  

legudaga ± 
sf 

P 

Meðaltals-  
mismunur  
milli DDD  

og DOT (%) 

Mikilvægi 
meðaltals-  
mismunar 

Cloxacillin 10,57 ± 1,37 4,25 ± 0,44 <0,0001 148,7 Mikið 
Ceftriaxone 3,63 ± 1,26 4,65 ± 1,94 <0,0001 21,9 Mikið 
Ciprofloxacin 3,21 ± 0,64 4,05 ± 0,87 <0,0001 20,7 Mikið 
Metronidazole 3,04 ± 0,19 3,99 ± 0,26 <0,0001 23,8 Mikið 
Cefazolin 2,62 ± 0,47 3,37 ± 0,35 <0,0001 22,3 Mikið 
Pivmecillinam 2,21 ± 0,47 2,40 ± 0,31 0,0195 7,9 Miðlungs 
Azitromycin 2,01 ± 0,44 1,32 ± 0,29 <0,0001 52,3 Mikið 
Vancomycin 1,83 ± 0,23 1,58 ± 0,31 0,002 15,8 Miðlungs 
Clindamycin 1,49 ± 0,19 1,98 ± 0,21 <0,0001 24,7 Miðlungs 
Doxycycline 0,90 ± 0,24 0,75 ± 0,17 0,0001 20.0 Miðlungs 
Gentamicin 0,70 ± 0,30 0,58 ± 0,23 0,0007 20,7 Miðlungs 
Ertapenem 0,55 ± 0,25 0,59 ± 0,26 0,13 6,8 Miðlungs 
Phenoxymethylpenicillin 0,22 ± 0,04 0,21 ± 0,04 0,34 4,8 Lítið 

 

Þegar fylgnigreining var gerð á milli DDD og DOT fyrir hverja 100 legudaga á 

ertapenem, sjá mynd 14, þá má sjá að marktækt samband var á milli aðferðanna, r(8) 

=  0,959, p < 0,05.  
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Mynd 14. Fylgni milli DOT og DDD fyrir ertapenem 2010-2019.  

 
Hins vegar þegar fylgnigreining var gerð á milli DDD og DOT fyrir 100 legudaga á 

cloxacillini, sjá mynd 15, þá má sjá að ekki var marktækt samband á milli aðferðanna, 

r(8) = 0,544, p = 0,104. 
 

 
Mynd 15. Fylgni milli DOT og DDD fyrir cloxacillin 2010-2019. 
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4.1.4 Þróun sýklalyfjanotkunar á LSH (ATC-J01) 

Þar sem megin athygli beinist að ATC flokkinum J01 í þessari rannsókn, þá skilgreina 

næstu kaflar og gröf einungis notkun þeirra. Töflu með öllum sýklalyfjum sem notuð 

eru á LSH og SAK má sjá í viðauka A. Í töflu 9 má sjá notkun sýklalyfja á LSH yfir tíu 

ára tímabil (2010-2019) þar sem notast var við DDD fyrir hverja 100 legudaga og tafla 

10 sýnir þegar notast var við DOT fyrir hverja 100 legudaga. Töflur fyrir DDD og DOT 

fyrir hverjar 100 legur má sjá í viðauka D.  
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Tafla 9. Notkun sýklalyfja (ATC-J01) á forminu DDD/100 legudaga á völdum legudeildum á LSH á árunum 2010-2019. 

2010 (%) 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) 2018 (%) 2019 (%)
Tetracýklínsambönd (J01AA) 0,7 1% 0,8 1% 0,8 1% 0,8 1% 0,7 1% 1,0 2% 0,8 1% 1,0 2% 1,3 2% 1,3 2%

Breiðvirk penicillín (J01CA) 2,2 4% 2,5 5% 2,9 5% 3,0 5% 3,0 5% 3,7 7% 3,8 6% 4,7 8% 4,8 8% 4,6 8%

β-laktamasanæm penicillín 
(J01CE)

1,5 3% 2,1 4% 1,8 3% 1,5 3% 1,6 3% 1,4 3% 2,1 4% 2,0 3% 3,1 5% 3,0 5%

β-laktamasaþolin penicillín 
(J01CF)

11,4 21% 10,6 20% 9,0 17% 10,8 19% 11,1 19% 12,6 22% 12,7 22% 12,0 21% 11,7 20% 13,2 23%

Blöndur penicillína, þ.m.t. 
β-laktamasa hemlar (J01CR)

12,1 22% 11,0 21% 11,4 22% 12,0 22% 11,4 20% 10,0 18% 11,1 19% 10,9 19% 9,8 17% 8,1 14%

Cefalósporín (J01DB/C/D/E) 9,9 18% 9,3 18% 10,3 19% 10,1 18% 10,9 19% 10,2 18% 10,6 18% 9,3 16% 9,3 16% 10,6 18%

Mónóbaktamsambönd (J01DF) 0,1 0,1% 0,02 0,04% 0,02 0,03% 0,01 0,02% 0,01 0,02% 0,005 0,01% 0,01 0,02% 0,03 0,1% 0,005 0,01% 0,01 0,01%

Karbapenemsambönd (J01DH) 1,4 2% 1,9 4% 2,0 4% 1,9 3% 2,5 4% 2,3 4% 1,7 3% 1,9 3% 2,1 4% 2,3 4%

Önnur cefalósporín og 
penemsambönd (J01DI)

- - - - - - - - - - - - - - 0,03 0,1% - - - -

Trímetóprím og afleiður 
(J01EA)

0,4 1% 0,5 1% 0,6 1% 0,3 0,5% 0,3 0,4% 0,2 0,4% 0,2 0,3% 0,2 0,3% 0,2 0,3% 0,2 0,4%

Meðallangvirk súlfónamíð (J01EC) - - - - - - - - - - - - 0,1 0,2% - - 0,1 0,2% - -

Blöndur súlfónamíða og 
trímetópríms, þ.m.t. Afleiður 
(J01EE)

0,6 1% 0,6 1% 0,5 1% 0,5 1% 0,5 1% 0,6 1% 0,7 1% 0,6 1% 0,6 1% 1,0 2%

Makrólíðar (J01FA) 2,3 4% 2,5 5% 2,5 5% 2,7 5% 2,8 5% 2,9 5% 3,0 5% 3,1 5% 3,0 5% 2,9 5%

Linkósamíð (J01FF) 1,5 3% 1,5 3% 1,6 3% 1,8 3% 1,4 3% 1,5 3% 1,8 3% 1,4 2% 1,3 2% 1,2 2%

Amínóglýkósíð (J01GB) 1,3 2% 1,1 2% 1,0 2% 1,0 2% 0,6 1% 0,5 1% 0,4 1% 0,5 1% 0,5 1% 0,6 1%

Flúórókínólónar (J01MA) 4,2 8% 3,3 6% 3,5 7% 3,7 7% 3,7 7% 3,3 6% 3,1 5% 3,0 5% 2,5 4% 1,9 3%

Glýkópeptíð (J01XA) 1,2 2% 1,2 2% 1,2 2% 1,3 2% 1,7 3% 1,6 3% 2,0 3% 1,7 3% 2,0 3% 1,8 3%

Pólýmýxín (J01XB) 0,001 0,003% 0,01 0,01% 0,004 0,01% - - - - - - - - - - - - 0,01 0,03%

Ímídazólafleiður (J01XD) 3,0 5% 2,7 5% 3,0 6% 2,9 5% 3,2 6% 3,3 6% 3,0 5% 3,2 6% 3,1 5% 3,1 5%

Nítrófúranafleiður (J01XE) 0,5 0,9% 0,6 1% 0,9 2% 1,1 2% 1,2 2% 1,1 2% 1,3 2% 1,1 2% 0,7 1% 0,6 1%

Önnur bakteríulyf (J01XX) 0,2 0,4% 0,4 0,8% 0,2 0,5% 0,5 1% 0,2 0,3% 0,4 1% 0,5 1% 1,1 2% 1,1 2% 1,0 2%

Sýklalyf til altækrar notkunar 
(samtals): 54,6 100% 52,6 100% 53,2 100% 55,8 100% 56,9 100% 56,9 100% 58,9 100% 57,6 100% 57,5 100% 57,4 100%

Sýklalyfjaflokkur (ATC flokkur) Ár (%)
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Tafla 10. Notkun sýklalyfja (ATC-J01) á forminu DOT/100 legudaga á völdum legudeildum á LSH á árunum 2010-2019. 

 

2010 (%) 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) 2018 (%) 2019 (%)
Tetracýklínsambönd (J01AA) 0,6 1% 0,7 1% 0,7 1% 0,7 1% 0,6 1% 0,8 1% 0,7 1% 0,8 1% 1,1 2% 1,1 2%

Breiðvirk penicillín (J01CA) 2,8 5% 3,1 6% 3,4 6% 3,4 6% 3,3 6% 3,9 7% 3,9 7% 4,5 8% 4,6 8% 4,8 9%

β-laktamasanæm penicillín 
(J01CE)

1,0 2% 1,2 2% 1,2 2% 1,0 2% 1,0 2% 0,9 2% 1,1 2% 1,2 2% 1,6 3% 1,5 3%

β-laktamasaþolin penicillín 
(J01CF)

6,4 12% 6,2 12% 6,0 11% 6,0 11% 5,2 9% 4,9 9% 5,3 9% 5,0 9% 4,7 9% 5,1 9%

Blöndur penicillína, þ.m.t. 
β-laktamasa hemlar (J01CR)

12,9 23% 11,9 22% 12,4 22% 12,9 23% 12,4 22% 11,0 20% 12,1 21% 12,1 21% 10,5 19% 9,1 17%

Cefalósporín (J01DB/C/D/E) 11,4 21% 10,9 20% 12,2 22% 12,2 21% 13,1 23% 12,9 23% 13,2 23% 13,0 23% 12,8 23% 13,6 25%

Mónóbaktamsambönd (J01DF) 0,1 0,1% 0,04 0,1% 0,03 0,1% 0,02 0,03% 0,02 0,03% 0,01 0,02% 0,02 0,03% 0,04 0,1% 0,01 0,01% 0,01 0,01%

Karbapenemsambönd (J01DH) 1,8 3% 2,3 4% 2,3 4% 2,3 4% 3,0 5% 2,6 5% 2,1 4% 2,2 4% 2,4 4% 2,5 5%
Önnur cefalósporín og 
penemsambönd (J01DI)

- - - - - - - - - - - - - - 0,02 0,04% - - - -

Trímetóprím og afleiður 
(J01EA)

0,6 1% 0,8 1% 0,9 2% 0,5 1% 0,4 1% 0,5 1% 0,3 1% 0,3 1% 0,4 1% 0,5 1%

Meðallangvirk súlfónamíð (J01EC) - - - - - - - - - - - - 0,02 0,03% - - 0,02 0,03% - -

Blöndur súlfónamíða og 
trímetópríms, þ.m.t. Afleiður 
(J01EE)

0,9 2% 0,9 2% 0,8 1% 0,9 2% 1,0 2% 1,0 2% 1,0 2% 0,9 2% 1,1 2% 1,5 3%

Makrólíðar (J01FA) 1,6 3% 1,5 3% 1,6 3% 1,8 3% 1,9 3% 2,0 4% 2,0 4% 2,0 4% 2,0 4% 1,9 3%

Linkósamíð (J01FF) 2,0 4% 2,0 4% 2,1 4% 2,3 4% 1,9 3% 1,9 4% 2,3 4% 1,9 3% 1,7 3% 1,7 3%

Amínóglýkósíð (J01GB) 1,0 2% 0,9 2% 0,8 1% 0,8 1% 0,5 1% 0,5 1% 0,3 1% 0,4 1% 0,5 1% 0,5 1%

Flúórókínólónar (J01MA) 5,4 10% 4,4 8% 4,4 8% 4,7 8% 4,6 8% 4,2 7% 3,9 7% 3,8 7% 3,2 6% 2,3 4%

Glýkópeptíð (J01XA) 1,6 3% 1,6 3% 1,6 3% 1,6 3% 2,2 4% 2,0 4% 2,0 4% 1,8 3% 2,0 4% 1,8 3%

Pólýmýxín (J01XB) 0,01 0,01% 0,02 0,04% 0,01 0,02% - - - - 0,02 0,03% 0,01 0,01% - - - - 0,02 0,03%

Ímídazólafleiður (J01XD) 3,8 7% 3,6 7% 3,9 7% 3,7 7% 4,2 7% 4,3 8% 3,9 7% 4,3 7% 4,3 8% 4,1 8%

Nítrófúranafleiður (J01XE) 0,9 2% 1,1 2% 1,6 3% 1,9 3% 2,1 4% 2,0 4% 2,3 4% 1,9 3% 1,2 2% 1,3 2%

Önnur bakteríulyf (J01XX) 0,2 0,4% 0,4 1% 0,4 1% 0,5 1% 0,2 0,3% 0,4 1% 0,4 1% 0,9 2% 1,0 2% 1,1 2%

Sýklalyf til altækrar notkunar 
(samtals): 55,1 100% 53,4 100% 56,2 100% 57,29 100% 57,42 100% 55,6 100% 56,7 100% 57,5 100% 55,0 100% 54,5 100%

Sýklalyfjaflokkur (ATC flokkur) Ár (%)



 

 42 

Á mynd 16 má sjá þróun á notkun sýklalyfja á LSH eftir mánuðum yfir tíu ára tímabil. 

Hægt er að sjá mismunandi notkun eftir árstíðum þar sem sýklalyfjanotkun er almennt 

lægst yfir sumartímann. Töflu sem sýnir notkun sýklalyfja eftir mánuðum má sjá í 

viðauka D. Marktæk aukning var á heildarsýklalyfjanotkun á LSH milli ára, β = 0,55, 

t(8) = 3,9, p < 0,05.   

 

 

Mynd 16. Mánaðarleg og árs þróun á notkun sýklalyfja á forminu DDD/100 legudaga yfir tíu ára 
tímabil á LSH.  

 
4.1.5 Þróun á notkun algengra sýklalyfja á LSH 

Myndir sem sýna notkun algengra sýklalyfjaflokka á LSH eru sýndar hér að neðan en 

notkun allra annarra lyfja á ársgrundvelli má finna í viðauka D. Notast var við DDD fyrir 

hverja 100 legudaga í þessum hluta en ef mikill mismunur var á DDD og DOT þá voru 

niðurstöður settar einnig fram hér fyrir DOT. Notkun β-laktam bakteríulyfja (ATC-J01C) 

á LSH á rannsóknartímabilinu má sjá á mynd 17 fyrir DDD og DOT á mynd 18. Marktæk 

aukning var á notkun breiðvirkra penicillínina á þessum tíu árum, β-laktamasanæmum 

og β-laktamasaþolnum penicillínum, p < 0,05. Marktæk lækkun var á notkun á blöndum 

penicillína, p < 0,05. Engin marktæk þróun á notkun fannst fyrir cefalósporín, 

mónóbaktamsambönd og karbapenemsambönd á þessum tíu árum.  
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Mynd 17. Árleg þróun á notkun β-laktam bakteríulyfja á forminu DDD/100 legudaga yfir tíu ára 

tímabil á LSH. 

 

 
Mynd 18. Árleg þróun á notkun β-laktam bakteríulyfja á forminu DOT/100 legudaga yfir tíu ára 

tímabil á LSH. 

Þróun á notkun cefalósporína (ATC-J01DB/C/D/E/I) á LSH á árunum 2010-2019 má 

sjá á mynd 19. Marktæk aukning var á notkun cefalexin og ceftriaxone á þessum tíu 

árum, p < 0,05 og marktæk lækkun var á notkun cefuroxime og ceftazidime. Engin 

marktæk þróun á notkun fannst fyrir önnur cefalósporín.  
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Mynd 19. Árleg þróun á notkun cefalósporína á forminu DDD/100 legudaga yfir tíu ára tímabil á 

LSH. 

Þróun á notkun súlfónamíða og trímetóprims (ATC-J01E) á LSH á árunum 2010-2019 

má sjá á mynd 20. Marktæk lækkun var á notkun trimethoprims á þessum tíu árum, p 

< 0,05 og marktæk aukning var á notkun sulfamethoxazole og trimethoprim blöndunni, 

p < 0,05. 

 
Mynd 20. Árleg þróun á notkun súlfónamíða og trímetópríms á forminu DDD/100 legudaga yfir 

tíu ára tímabil á LSH. 
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Þróun á notkun makrólíða og linkósamíða (ATC-J01F) á LSH á árunum 2010-2019 má 

sjá á mynd 21 fyrir DDD og DOT á mynd 22. Marktæk lækkun var á notkun 

erythromicins á þessum tíu árum, p < 0,05 og marktæk aukning var á notkun 

clarithromycins, p < 0,05. Engin marktæk þróun á notkun fannst fyrir aðra makrólíða 

og linkósamíð.  

 
Mynd 21. Árleg þróun á notkun makrólíða og linkósamíða á forminu DDD/100 legudaga yfir tíu 

ára tímabil á LSH. 

 

 
Mynd 22. Árleg þróun á notkun makrólíða og linkósamíða á forminu DOT/100 legudaga yfir tíu 

ára tímabil á LSH.  
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Þróun á notkun annarra bakteríulyfja (ATC-J01X) á LSH á árunum 2010-2019 má sjá 

á mynd 23. Marktæk hækkun var á daptomycini, methenamine, vancomycini og 

fosfomycini, p < 0,05. Engin marktæk þróun á notkun fannst fyrir önnur lyf í þessum 

flokki.  

 
Mynd 23. Árleg þróun á notkun annarra bakteríulyfja á forminu DDD/100 legudaga yfir tíu ára 

tímabil á LSH. 

 
4.2 Sýklalyfjaónæmi á LSH 

Í eftirfarandi kafla verða niðurstöður birtar um tengsl sýklalyfjaónæmis á legudeildum 

á LSH og notkun ákveðna sýklalyfja. Notast var við DDD fyrir hverja 100 legudaga til 

að bera saman notkunina við ónæmi. Samantekt um ónæmi baktería á LSH fyrir árið 

2019 var ekki tilbúin þegar þetta er ritað og því endar hún á árinu 2018. 

 

4.2.1 Er samspil á milli notkunar sýklalyfja og ónæmis? 

Kannað var hvort samband fyndist milli notkunar ákveðinna sýklalyfja og 

sýklalyfjaflokkum og ónæmi baktería á LSH. Í töflu 11 og mynd 24 má sjá þær 

niðurstöður þar sem mögulegt samband fannst. Jákvætt samband fannst hjá níu 

sýklalyfjum og sýklalyfjaflokkum og neikvætt samband fannst hjá fimm. Marktækt 

samband fannst á milli notkunar á ampicillini og amoxicillini og ónæmi Enterókokka 

gegn ampicillini, β = 0,11, t(6) = 3,76, p < 0,05. Marktækt samband fannst á milli 

notkunar á ampicillini og amoxicillini og ónæmi Enterobacteriaceae öðrum en E. coli 
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gegn ampicillini, β = 0,039, t(7) = 2,53, p < 0,05. Marktækt samband fannst á milli 

notkunar á β-laktamasaþolnum penicillínum og cefalexini og ónæmi S. aureus gegn 

cefoxitini, β = 0,014, t(6) = 2,65, p < 0,05. Marktækt samband fannst á milli notkunar á 

erythromycini og ónæmi S. kóagúlasa gegn erythromicini, β = 0,51, t(7) = 2,74, p < 

0,05. Marktækt samband fannst á milli notkunar á ceftriaxone og ónæmi E. coli gegn 

ceftriaxone, β = 0,020, t(6) = 7,14, p < 0,05. Marktækt samband fannst á milli notkunar 

á þriðju kynslóðar cefalósporína og ónæmi E. coli gegn ceftriaxone, β = 0,022, t(6) = 

7,12, p < 0,05. Marktækt samband fannst á milli notkunar á ceftriaxone og ónæmi 

Enterobacteriaceae öðrum heldur en E. coli gegn ceftriaxone, β = 0,032, t(6) = 4,72, p 

< 0,05. Að lokum fannst marktækt samband á milli notkunar á meropenem og ónæmi 

P. aeruginosa gegn meropenemi, β = 0,096, t(7) = 2,57, p < 0,05. Lyfin sem ekki voru 

tekin fram hér að ofan en eru í töflu 14 voru með neikvætt samband.   

 
Tafla 11: Marktæk sambönd sýklalyfja og sýklalyfjaflokka og ónæmi baktería á LSH. 

Ónæmi 
gegn:  

Fylgni við 
notkun á:  

S. 
aureus 

S. 
kóagúlasa  
neikvæður 

Enterókokkar E. 
coli 

P. 
aeruginosa 

Enterobacteriaceae  
aðrar en E. coli 

Ampicillin/ 
amoxicillin 

Ampicillin og 
Amoxicillin 

  X   X 

Cefoxitine β-laktamasaþolin 
penicillín og 
cefalexin 

X      

Erythromycin Einungis 
erythromycin  
og einnig öllum 
makrólíðum 

 X     

Ceftriaxone Ceftriaxone/  
þriðju kynslóðar 
cefalósporín 

   X  X 

Nitrofurantoin Nitrofurantoin   X   X 
Ciprofloxacin Ciprofloxacin/  

flúórókínólónum    X   

Meropenem Meropenem         X   
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Mynd 24. Jákvætt samband milli notkun sýklalyfja og ónæmi baktería. Hver punktur 

táknar eitt ár.  
 
4.2.1.1 MÓSA 

Þróun makrólíða-notkunar og fjöldi MÓSA-tilfella má sjá á mynd 25, þar sem smit 

greining getur verið rakin til smits og/eða mögulegs smits á LSH. Skoðað var hvort 

fjöldi MÓSA-tilfella var að aukast í samræmi við notkun á makrólíðum. Ekki fannst 

marktækt samband milli þessara tveggja þátta, β = 15,40 t(7) = 1,90, p = 0,099.  

 

 
Mynd 25. Þróun makrólíða notkunar og fjöldi MÓSA-tilfellaa yfir níu ára tímabil á LSH. 
a Smit á LSH og mögulegt smit á LSH. 

Þróun á notkun þriðju kynslóða cefalósporína og fjölda MÓSA-tilfella má sjá á mynd 

26, þar sem smit greining getur verið rakin til smits og/eða mögulegs smits á LSH. 

Skoðað var hvort fjöldi MÓSA-tilfella var að aukast í samræmi við notkun á þriðju 

kynslóðar cefalósporína. Ekki fannst marktækt samband milli þessara tveggja þátta, β 

= 3,79 t(7) = 1,98, p = 0,088. 
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Mynd 26. Þróun notkunar á þriðju kynslóðar cefalósporína og fjöldi MÓSA-tilfellaa yfir  

níu ára tímabil á LSH. 
a Smit á LSH og mögulegt smit á LSH. 
 
 
4.2.1.2 ESBL 

Þróun á notkun þriðju kynslóða cefalósporína og fjölda ESBL-tilfella má sjá á mynd 27, 

þar sem smit greining getur verið rakin til smits og/eða mögulegs smits á LSH. Skoðað 

var hvort að fjöldi ESBL-tilfella var að aukast í samræmi við notkun á þriðju kynslóða 

cefalósporína. Ekki fannst marktækt samband milli þessara tveggja þátta, β = 3,79 t(7) 

= 1,98, p = 0,088. 

 

 
Mynd 27. Þróun notkunar á þriðju kynslóðar cefalósporína og fjöldi ESBL-tilfellaa yfir  

níu ára tímabil á LSH. 
a Smit á LSH og mögulegt smit á LSH. 
 
 

0

1

2

3

4

5

6

0

5

10

15

20

25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

N
ot

ku
n

Fj
öl

di
 M

Ó
SA

 ti
lfe

lla

Ár

Notkun þriðju kynslóðar cefalósporina og fjöldi 
MÓSA tilfella

Fjöldi MÓSA tilfella Notkun þriðju kynslóðar cefalósporína

0

1

2

3

4

5

6

7

0

20

40

60

80

100

120

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

N
ot

ku
n

Fj
öl

di
 E

SB
L 

til
fe

lla

Ár

Notkun þriðju kynslóðar cefalósporína og fjöldi 
ESBL tilfella

ESBL tilfelli Notkun þriðju kynslóðar cefalósporína



 

 51 

4.2.2 Er samspil á milli ónæmi baktería og notkunar sýklalyfja? 
4.2.2.1 MÓSA 

Þróun á fjölda MÓSA-tilfella úr almennri ræktun, skimun og notkun vancomycins má 

sjá á mynd 28. Skoðað var hvort notkun vancomycins eykst í samræmi við fjölda 

MÓSA-tilfella. Marktækt samband fannst á milli fjölda MÓSA-tilfella og vancomycin 

notkunar, β = 52,39, t(7) = 4,19, p < 0,05. 

 
Mynd 28. Þróun á fjölda MÓSA-tilfellaa og vancomycin notkunar yfir níu ára tímabil á LSH.  
a Almenn ræktun og MÓSA skimun. 
 

Einnig var skoðað hvort notkun vancomycins eykst í samræmi við fjölda MÓSA-tilfella 

einungis úr almennri ræktun eins og sjá má á mynd 29. Marktækt samband fannst á 

milli fjölda MÓSA-tilfella einungis úr almennri ræktun og vancomycin notkunar, β = 

23,96, t(7) = 3,54, p < 0,05. 

 
Mynd 29. Þróun á fjölda MÓSA-tilfellaa og vancomycin notkunar yfir níu ára tímabil á LSH. 
a Almenn ræktun. 
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4.2.2.2 ESBL 

Þróun á fjölda ESBL-tilfella úr almennri ræktun, skimun og notkun karbapenema-

sambanda má sjá á mynd 30. Skoðað var hvort notkun karbapenemsambanda eykst í 

samræmi við fjölda ESBL-tilfella. Ekki fannst marktækt samband á fjölda ESBL-tilfella 

og notkun karbapenemasambanda, β = 0,002, t(5) = 1,15, p = 0,30. 

 
Mynd 30. Þróun á fjölda ESBL-tilfellaa og karbapenemsambanda notkun yfir sjö ára  

tímabil á LSH. 
a Almenn ræktun og BBL skimun. 
 

Einnig var skoðað hvort notkun karbapenemsambanda eykst í samræmi við fjölda 

ESBL-tilfella einungis úr klínískum sýnum eins og sjá má á mynd 31. Ekki fannst 

marktækt samband á fjölda ESBL-tilfella einungis úr klínískum sýnum og notkun 

karbapenemsambanda, β = 0,012, t(7) = 2,10, p = 0,07. 

 
Mynd 31. Þróun á fjölda ESBL-tilfellaa og karbapenemsambanda notkun yfir níu ára  

tímabil á LSH. 
a Smit á LSH, mögulegt smit á LSH, smit utan LSH og sjúklingar með endurteknar ESBL sýkingar. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0

50

100

150

200

250

300

350

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

N
ot

ku
n

Fj
öl

di
 E

SB
L 

til
fe

lla

Ár

Fjöldi ESBL tilfella og notkun 
karbapenemsambanda

Fjöldi ESBL tilfella Noktun Karbapenemsambanda

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0

20

40

60

80

100

120

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

N
ot

ku
n

Fj
öl

di
 E

SB
L 

til
fe

lla

Ár

Fjöldi ESBL tilfella og notkun 
karbapenemsambanda

Fjöldi ESBL tilfella Noktun Karbapenemsambanda



 

 53 

4.3 Þróun sýkingalyfjanotkunar á SAK (ATC-J) 

Í næstu köflum er notast við DDD og DOT útreikninga til að lýsa sýkingalyfjanotkun og 

þá aðallega sýklalyfjanotkun á SAK fyrir rannsóknartímabilið.  

4.3.1 DDD-aðferð 

Þróun sýkingalyfja og sýklalyfja á SAK á árunum 2010-2019 má sjá á mynd 32.  

 
Mynd 32. Árleg þróun á DDD/100 legudaga fyrir sýkingalyf (ATC-J) og sýklalyf (ATC-J01) 

 yfir tíu ára tímabil á SAK. 

Ef notkunin er skoðuð með tilliti til lega í stað legudaga fæst svipuð þróun á notkun 

sýkingalyfja á SAK eins og mynd 33 sýnir.  

 
Mynd 33. Árleg þróun á DDD/100 legur fyrir sýkingalyf (ATC-J) og sýklalyf (ATC-J01) yfir  

tíu ára tímabil á SAK. 
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4.3.2 DOT-aðferð 

Þegar notast var við DOT í stað DDD til að skoða notkun á sýkinga- og sýklalyfjum þá 

fékkst sambærileg þróun eins og með DDD aðferð, sjá mynd 34.  

 

Mynd 34. Árleg þróun á DOT/100 legudaga fyrir sýkingalyf (ATC-J) og sýklalyf (ATC-J01) yfir tíu 
ára tímabil á SAK. 

 
Ef notkunin er skoðuð með tilliti til lega í stað legudaga fæst sambærileg þróun á notkun 

sýkingalyfja og sýklalyfja á SAK, sjá mynd 35.  

 

Mynd 35. Árleg þróun á DOT/100 legur fyrir sýkingalyf (ATC-J) og sýklalyf (ATC-J01) yfir tíu ára 
tímabil á SAK. 
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4.3.3 Samanburður DOT og DDD á SAK 

Þegar bornar voru saman niðurstöður um notkun sýkla- og sýkingalyfja með tilliti til 

DOT og DDD sést talsverður munur á niðurstöðum eins og myndir 36 og 37 sýna. 

Mynd 36 sýnir mismun á notkun sýkingalyfja en mynd 37 sýnir notkun sýklalyfja. 

Sambærilegar niðurstöður fengust ef legur voru notaðar eins og sjá má í viðauka C. 

 

 
Mynd 36. Samanburður á DOT og DDD á hverja 100 legudaga fyrir sýkingalyf yfir tíu ára tímabil 

á SAK. 

 

 
Mynd 37. Samanburður á DOT og DDD á hverja 100 legudaga fyrir sýklalyf yfir tíu ára tímabil á 

SAK. 
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4.3.4 Þróun sýklalyfjanotkunar á SAK (ATC-J01) 

Þar sem meginathygli beinist að ATC flokkinum J01 í þessari rannsókn, þá skilgreina 

næstu kaflar og gröf einungis notkun þeirra. Í töflu 12 og 13 má sjá notkun sýklalyfja á 

SAK yfir tíu ára tímabil þar sem notast var við DDD og DOT fyrir hverja 100 legudaga. 

Töflur fyrir DDD og DOT fyrir hverjar 100 legur má sjá í viðauka D. 
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Tafla 12. Notkun sýklalyfja (ATC-J01) á forminu DDD/100 legudaga á völdum legudeildum á SAK á árunum 2010-2019. 

2010 (%) 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) 2018 (%) 2019 (%)
Tetracýklínsambönd (J01AA) 0,1 0,2% 0,4 1% 0,2 0,3% 0,4 1% 0,4 1% 0,2 0,2% 0,3 0,3% 0,1 0,2% 0,2 0,2% 0,9 1%

Breiðvirk penicillín (J01CA) 1,2 2% 1,6 3% 2,4 4% 2,4 3% 2,5 4% 3,3 4% 3,2 4% 4,1 5% 3,9 5% 4,4 6%

β-laktamasanæm penicillín 

(J01CE)
0,9 2% 3,1 5% 2,1 3% 2,0 3% 1,0 2% 2,7 3% 2,9 4% 3,1 4% 4,7 6% 4,5 6%

β-laktamasaþolin penicillín 

(J01CF)
16,7 31% 16,8 27% 12,8 20% 15,6 21% 13,4 20% 16,5 21% 17,2 21% 14,0 17% 14,4 18% 14,9 19%

Blöndur penicillína, þ.m.t. 

β-laktamasa hemlar (J01CR)
2,4 4% 5,1 8% 4,3 7% 4,0 5% 5,0 7% 5,3 7% 5,5 7% 5,1 6% 7,0 9% 9,9 13%

Cefalósporín (J01DB/C/D/E) 16,7 31% 18,4 30% 22,2 34% 25,2 34% 24,3 37% 27,3 35% 28,6 35% 30,9 37% 28,6 36% 25,2 32%

Mónóbaktamsambönd (J01DF) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Karbapenemsambönd (J01DH) 0,4 1% 1,2 2% 1,2 2% 2,0 3% 2,0 3% 2,7 3% 2,6 3% 3,2 4% 2,5 3% 1,8 2%

Önnur cefalósporín og 

penemsambönd (J01DI)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trímetóprím og afleiður 

(J01EA)
0,8 1% 0,9 2% 0,6 1% 0,3 0,4% 0,7 1% 0,4 1% 0,3 0,4% 0,3 0,4% 0,2 0,3% 0,3 0,4%

Meðallangvirk súlfónamíð (J01EC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Blöndur súlfónamíða og 

trímetópríms, þ.m.t. Afleiður 

(J01EE)

0,2 0,4% 0,6 1% 0,5 1% 0,9 1% 0,5 1% 1,2 1% 0,8 1% 1,0 1% 1,0 1% 1,1 1%

Makrólíðar (J01FA) 2,0 4% 2,1 3% 2,4 4% 3,3 5% 2,7 4% 3,6 5% 2,9 4% 4,4 5% 3,1 4% 2,2 3%

Linkósamíð (J01FF) 0,8 2% 2,1 3% 3,3 5% 3,8 5% 3,9 6% 3,4 4% 3,1 4% 2,7 3% 2,1 3% 2,1 3%

Amínóglýkósíð (J01GB) 0,6 1% 1,1 2% 1,0 2% 0,6 1% 0,5 1% 0,7 1% 0,9 1% 0,5 1% 0,7 1% 0,7 1%

Flúórókínólónar (J01MA) 5,8 11% 3,9 6% 6,2 10% 3,4 5% 3,8 6% 3,9 5% 3,6 4% 3,2 4% 2,3 3% 2,4 3%

Glýkópeptíð (J01XA) 1,4 3% 0,7 1% 0,8 1% 3,1 4% 1,0 1% 2,1 3% 2,8 3% 2,1 3% 2,0 3% 1,7 2%

Pólýmýxín (J01XB) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ímídazólafleiður (J01XD) 4,1 7% 3,6 6% 4,3 7% 5,4 7% 3,5 5% 4,4 6% 5,7 7% 5,4 7% 4,7 6% 3,9 5%

Nítrófúranafleiður (J01XE) 0,2 0,3% 0,2 0,4% 0,3 0,5% 0,2 0,3% 0,4 1% 0,6 1% 0,6 1% 0,8 1% 0,6 1% 0,4 1%

Önnur bakteríulyf (J01XX) 0,005 0,01% 0,1 0,1% 0,5 1% 0,6 1% 0,9 1% 0,5 1% 0,7 1% 1,7 2% 0,9 1% 1,1 1%

Sýklalyf til altækrar notkunar 
(samtals): 54,4 100% 61,9 100% 65,1 100% 73,3 100% 66,6 100% 78,6 100% 81,6 100% 82,5 100% 78,8 100% 77,6 100%

Sýklalyfjaflokkur (ATC flokkur) Ár (%)
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Tafla 13. Notkun sýklalyfja (ATC-J01) á forminu DOT/100 legudaga á völdum legudeildum á SAK á árunum 2010-2019. 

 

2010 (%) 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) 2018 (%) 2019 (%)
Tetracýklínsambönd (J01AA) 0,1 0,2% 0,3 1% 0,1 0,2% 0,3 0,5% 0,3 0,4% 0,1 0,2% 0,2 0,3% 0,1 0,2% 0,2 0,2% 0,8 1%

Breiðvirk penicillín (J01CA) 1,6 3% 2,1 4% 2,8 4% 3,1 4% 2,6 4% 3,4 5% 3,3 4% 3,7 5% 3,8 5% 4,1 6%

β-laktamasanæm penicillín 

(J01CE)
0,7 1% 1,4 2% 1,0 2% 0,9 1% 0,6 1% 1,3 2% 1,2 2% 1,4 2% 1,9 3% 2,0 3%

β-laktamasaþolin penicillín 

(J01CF)
6,3 12% 6,6 12% 6,0 9% 7,2 10% 5,8 9% 5,9 8% 6,3 8% 5,5 7% 4,8 7% 4,7 7%

Blöndur penicillína, þ.m.t. 

β-laktamasa hemlar (J01CR)
2,5 5% 5,5 10% 4,7 7% 4,6 6% 5,6 9% 5,9 8% 6,3 8% 5,2 7% 7,4 10% 10,5 15%

Cefalósporín (J01DB/C/D/E) 20,8 40% 20,1 35% 25,5 38% 29,0 40% 25,2 39% 28,3 39% 29,0 39% 30,2 40% 29,5 41% 27,2 38%

Mónóbaktamsambönd (J01DF) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Karbapenemsambönd (J01DH) 0,5 1% 1,5 3% 1,5 2% 2,4 3% 2,4 4% 3,4 5% 3,0 4% 3,7 5% 3,2 4% 2,3 3%

Önnur cefalósporín og 

penemsambönd (J01DI)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trímetóprím og afleiður 

(J01EA)
1,0 2% 1,3 2% 0,9 1% 0,5 1% 0,9 1% 0,6 1% 0,5 1% 0,5 1% 0,5 1% 0,7 1%

Meðallangvirk súlfónamíð (J01EC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Blöndur súlfónamíða og 

trímetópríms, þ.m.t. Afleiður 

(J01EE)

0,4 1% 0,6 1% 0,6 1% 0,8 1% 0,9 1% 1,2 2% 1,0 1% 1,1 1% 1,1 1% 1,4 2%

Makrólíðar (J01FA) 1,8 4% 2,1 4% 2,2 3% 2,7 4% 2,3 4% 2,8 4% 2,6 3% 3,3 4% 2,7 4% 1,9 3%

Linkósamíð (J01FF) 1,2 2% 2,9 5% 4,2 6% 4,7 6% 5,1 8% 4,1 6% 3,8 5% 3,5 5% 2,8 4% 2,7 4%

Amínóglýkósíð (J01GB) 0,5 1% 0,9 2% 0,9 1% 0,5 1% 0,4 1% 0,7 1% 0,9 1% 0,3 0,4% 0,6 1% 0,7 1%

Flúórókínólónar (J01MA) 7,5 14% 5,5 10% 7,9 12% 4,6 6% 4,8 7% 5,0 7% 4,5 6% 3,8 5% 3,0 4% 2,8 4%

Glýkópeptíð (J01XA) 1,6 3% 1,0 2% 0,9 1% 3,1 4% 1,7 3% 2,4 3% 3,0 4% 2,4 3% 2,4 3% 1,7 2%

Pólýmýxín (J01XB) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ímídazólafleiður (J01XD) 5,2 10% 4,7 8% 5,7 9% 7,0 10% 4,8 7% 5,6 8% 7,3 10% 6,9 9% 6,2 9% 5,2 7%

Nítrófúranafleiður (J01XE) 0,6 1% 0,4 1% 0,9 1% 0,5 1% 0,8 1% 1,2 2% 1,4 2% 1,8 2% 1,3 2% 1,1 2%

Önnur bakteríulyf (J01XX) 0,02 0,04% 0,1 0,2% 0,6 1% 0,7 1% 1,1 2% 0,6 1% 0,8 1% 1,3 2% 1,0 1% 1,0 1%

Sýklalyf til altækrar notkunar 
(samtals): 52,3 100% 57,2 100% 66,4 100% 72,7 100% 65,3 100% 72,4 100% 75,0 100% 74,8 100% 72,3 100% 70,8 100%

Sýklalyfjaflokkur (ATC flokkur)
Ár (%)
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Á mynd 38 má sjá þróun á notkun sýklalyfja á SAK eftir mánuðum yfir tíu ára tímabil. Hægt 

er að sjá mismunandi notkun eftir árstíðum. Töflu sem sýnir notkun sýklalyfja eftir mánuðum 

má sjá í viðauka D. Marktæk aukning var á heildarsýklalyfjanotkun á SAK milli ára, β = 2,29, 

t(7) = 3,78, p < 0,05.  

 
Mynd 38. Mánaðarleg og árs þróun á notkun sýklalyfja á forminu DDD/100 legudaga yfir tíu ára tímabil 

á SAK.  

 

4.3.5 Þróun á notkun algengra sýklalyfja á SAK 

Myndir sem sýna notkun algengra sýklalyfjaflokka á SAK eru sýndar hér að neðan notkun 

allra annarra lyfja á ársgrundvelli má finna í viðauka D. Notast var við DDD fyrir hverja 100 

legudaga í þessum hluta, en ef mikill mismunur var á DDD og DOT voru niðurstöður settar 

einnig fram hér fyrir DOT. Notkun β-laktam bakteríulyfja (ATC-J01C) á SAK á 

rannsóknartímabilinu má sjá á mynd 39 fyrir DDD og DOT á mynd 40. Marktæk aukning var 

á notkun breiðvirkra penicillína, β-laktamasanæmum penicillínum, blöndum penicillína, 

cefalósporína og karbapenemsambanda á þessum tíu árum, p < 0,05. Engin marktæk þróun 

á notkun fannst fyrir β-laktamasaþolin penicillín á þessum tíu árum. 
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Mynd 39. Árleg þróun á notkun β-laktam bakteríulyfja á forminu DDD/100 legudaga yfir tíu ára  

tímabil á SAK. 

 

 
Mynd 40. Árleg þróun á notkun β-laktam bakteríulyfja á forminu DOT/100 legudaga yfir tíu ára  

tímabil á SAK.  
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Þróun á notkun cefalósporína (ATC-J01DB/C/D/E) á SAK á árunum 2010-2019 má sjá á 

mynd 41. Marktæk aukning var á notkun cefalexin, cefazolin og ceftriaxone á þessum tíu 

árum, p < 0,05. Engin marktæk þróun á notkun fannst fyrir önnur cefalósporín.  

 
Mynd 41. Árleg þróun á notkun cefalósporína á forminu DDD/100 legudaga yfir tíu ára tímabil á SAK. 

 

Þróun á notkun súlfónamíða og trímetóprims (ATC-J01E) á SAK á árunum 2010-2019 má 

sjá á mynd 42. Marktæk lækkun var á notkun trimethoprims á þessum tíu árum, p < 0,05 og 

marktæk aukning var á notkun sulfamethoxazole og trimethoprim blöndunni, p < 0,05. 

 
Mynd 42. Árleg þróun á notkun súlfónamíða og trímetópríms á forminu DDD/100 legudaga yfir  

tíu ára tímabil á SAK. 
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Þróun á notkun makrólíða og linkósamíða (ATC-J01F) á SAK á árunum 2010-2019 má sjá á 

mynd 43. Engin marktæk þróun á notkun fannst fyrir markólíða og linkósamíða yfir 

rannsóknartímabilið á SAK.  

 
Mynd 43. Árleg þróun á notkun makrólíða og linkósamíða á forminu DDD/100 legudaga yfir tíu  

ára tímabil á SAK. 

Þróun á notkun annarra bakteríulyfja (ATC-J01X) á SAK á árunum 2010-2019 má sjá á mynd 

44. Marktæk hækkun var á notkun methenamine og nitrofurantion, p < 0,05. Engin marktæk 

þróun á notkun fannst fyrir önnur lyf í þessum flokki.  

 
Mynd 44. Árleg þróun á notkun annarra bakteríulyfja á forminu DDD/100 legudaga yfir tíu ára  

tímabil á SAK. 
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4.4 Samanburður á LSH og SAK 

Tafla 14 sýnir hlutfall mismunandi sýklalyfjaflokka sem notuð voru á LSH og SAK yfir 

rannsóknartímabilið. Sýklalyfjanotkun með tilliti til DDD fyrir hverja 100 legudaga er hærri á 

völdum legudeildum á SAK heldur en LSH, 72,9 og 56,2 hver um sig. Mun fleiri legudeildir 

voru teknar inn í þessa rannsókn fyrir LSH heldur en SAK. Töflur 15 og 16 sýna samanlagða 

notkun sýklalyfja á tveimur stærstu sjúkrahúsum á Íslandi á forminu DDD og DOT fyrir hverja 

100 legudaga en töflur fyrir DDD og DOT fyrir hverjar 100 legur má sjá í viðauka D. 

Tafla 14. Notkun sýklalyfja eftir ATC-flokkum á LSH og SAK á rannsóknartímabilinu. 

 

Sjúkrahús

ATC- Flokkur
DDD/100
legudaga (%)

DDD/100 
legudaga (%)

J01A-TETRACÝKLÍNSAMBÖND 0,9 2% 0,3 0,4%
J01AA-Tetracýklínsambönd 0,9 2% 0,3 0,4%
J01C-β-LAKTAM BAKTERÍULYF 27,8 50% 26,4 36%
J01CA-Breiðvirk penicillín 3,5 6% 3,0 4%
J01CE-β-laktamasanæm penicillín 2,0 4% 2,8 4%
J01CF-β-laktamasaþolin penicillín 11,5 21% 15,2 21%
J01CR-Blöndur penicillína, þ.m.t. 
β-laktamasa hemlar 10,8 19% 5,5 8%

J01D-ÖNNUR β-LAKTAM BAKTERÍULYF 12,1 22% 27,2 37%
J01DB-Fyrsta kynslóð cefalósporína 3,0 5% 9,7 13%
J01DC-Önnur kynslóð cefalósporína 2,6 5% 8,2 11%
J01DD-Þriðja kynslóð cefalósporína 4,4 8% 7,3 10%
J01DE-Fjórða kynslóð cefalósporína - - - -
J01DF-Mónóbaktamsambönd 0,04 0,1% - -
J01DH-Karbapenemsambönd 2,0 4% 2,0 3%
J01DI-Önnur cefalósporín og
 penemsambönd 0,003 0,01% - -

J01E-SÚLFÓNAMÍÐ OG TRÍMETÓPRÍM 1,0 2% 1,3 2%
J01EA-Trímetóprím og afleiður 0,3 1% 0,5 1%
J01EC-Meðallangvirk súlfónamíð 0,03 0,05% - -
J01EE-Blöndur súlfónamíða og 
trímetópríms, þ.m.t. afleiður 0,6 1% 0,8 1%

J01F-MAKRÓLÍÐAR OG LINKÓSAMÍÐ 4,3 8% 5,7 8%
J01FA-Makrólíðar 2,9 5% 2,9 4%
J01FF-Linkósamíð 1,4 2% 2,8 4%
J01G-AMÍNÓGLÝKÓSÍÐA-BAKTERÍULYF 0,7 1% 0,7 1%
J01GB-Önnur amínóglýkósíð 0,7 1% 0,7 1%
J01M-KÍNÓLÓNA-BAKTERÍULYF 3,2 6% 3,7 5%
J01MA-Flúórókínólónar 3,2 6% 3,7 5%
J01X-ÖNNUR BAKTERÍULYF 6,1 11% 7,5 10%
J01XA-Glýkópeptíð 1,6 3% 1,8 2%
J01XB-Pólýmýxin 0,003 0,01% - -
J01XD-Ímídazólafleiður 3,1 5% 4,5 6%
J01XE-Nítrófúranafleiður 0,9 2% 0,4 1%
J01XX-Önnur bakteríulyf 0,6 1% 0,7 1%
Samtals 56,2 100% 72,9 100%

LSH SAK
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Tafla 15. Samanlögð notkun sýklalyfja (ATC-J01) á forminu DDD/100 legudaga á völdum legudeildum á 
tveimur stærstu sjúkrahúsum á Íslandi á árunum 2010-2019. 

 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
J01A-TETRACÝKLÍNSAMBÖND 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,8 0,9 1,2 1,3
J01AA-Tetracýklínsambönd 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,8 0,9 1,2 1,3
J01C-β-LAKTAM BAKTERÍULYF 26,8 26,1 24,9 27,1 26,5 27,8 29,6 29,3 29,4 29,4
J01CA-Breiðvirk penicillín 2,1 2,4 2,9 2,9 2,9 3,7 3,7 4,6 4,7 4,6
J01CE-β-laktamasanæm penicillín 1,5 2,2 1,9 1,6 1,6 1,6 2,2 2,1 3,3 3,2
J01CF-β-laktamasaþolin penicillín 11,8 11,2 9,4 11,3 11,3 13,0 13,2 12,3 12,0 13,4
J01CR-Blöndur penicillína, þ.m.t. 
β-laktamasa hemlar 

11,4 10,4 10,8 11,3 10,7 9,5 10,5 10,3 9,5 8,3

J01D-ÖNNUR β-LAKTAM BAKTERÍULYF 12,0 12,0 13,3 13,4 14,8 14,3 14,3 13,7 13,7 14,3
J01DB-Fyrsta kynslóð cefalósporína 2,9 2,8 3,3 3,3 3,6 3,3 3,9 3,9 4,3 5,4
J01DC-Önnur kynslóð cefalósporína 4,5 4,3 4,5 4,1 3,8 3,5 3,6 1,5 1,2 0,7
J01DD-Þriðja kynslóð cefalósporína 3,0 3,0 3,5 4,1 4,9 5,1 4,9 6,3 6,1 6,0
J01DE-Fjórða kynslóð cefalósporína - - - - - - - - - -
J01DF-Mónóbaktamsambönd 0,3 0,02 0,02 0,01 0,01 0,004 0,01 0,03 0,004 0,01
J01DH-Karbapenemsambönd 1,3 1,9 1,9 1,9 2,5 2,3 1,8 2,0 2,2 2,2
J01DI-Önnur cefalósporín og
 penemsambönd

- - - - - - - 0,03 - -

J01E-SÚLFÓNAMÍÐ OG TRÍMETÓPRÍM 1,0 1,2 1,1 0,8 0,8 0,9 1,0 0,8 1,0 1,2
J01EA-Trímetóprím og afleiður 0,4 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
J01EC-Meðallangvirk súlfónamíð - - - - - - 0,1 - 0,1 -
J01EE-Blöndur súlfónamíða og 
trímetópríms, þ.m.t. afleiður 

0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,6 0,7 1,0

J01F-MAKRÓLÍÐAR OG LINKÓSAMÍÐ 3,8 4,0 4,2 4,7 4,5 4,7 4,9 4,8 4,4 4,1
J01FA-Makrólíðar 2,3 2,4 2,5 2,7 2,8 3,0 3,0 3,3 3,0 2,8
J01FF-Linkósamíð 1,5 1,5 1,7 2,0 1,7 1,7 1,9 1,5 1,4 1,3
J01G-AMÍNÓGLÝKÓSÍÐA-BAKTERÍULYF 1,2 1,1 1,0 0,9 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6
J01GB-Önnur amínóglýkósíð 1,2 1,1 1,0 0,9 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6
J01M-KÍNÓLÓNA-BAKTERÍULYF 4,3 3,4 3,8 3,7 3,7 3,3 3,1 3,0 2,5 2,0
J01MA-Flúórókínólónar 4,3 3,4 3,8 3,7 3,7 3,3 3,1 3,0 2,5 2,0
J01X-ÖNNUR BAKTERÍULYF 5,0 4,9 5,4 6,1 6,3 6,6 7,0 7,3 7,1 6,6
J01XA-Glýkópeptíð 1,3 1,2 1,2 1,5 1,7 1,7 2,1 1,7 2,0 1,8
J01XB-Pólýmýxin 0,001 0,01 0,003 - - 0,003 0,002 - - 0,01
J01XD-Ímídazólafleiður 3,1 2,8 3,1 3,1 3,3 3,4 3,3 3,4 3,3 3,2
J01XE-Nítrófúranafleiður 0,5 0,6 0,8 1,0 1,1 1,1 1,2 1,1 0,7 0,6
J01XX-Önnur bakteríulyf 0,2 0,4 0,3 0,5 0,2 0,5 0,5 1,1 1,1 1,0
Samtals 54,8 53,4 54,3 57,5 57,9 59,1 61,2 60,3 59,9 59,6

ATC Flokkur-ATC Heiti
Ár
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Tafla 16. Samanlögð notkun sýklalyfja (ATC-J01) á forminu DOT/100 legudaga á völdum legudeildum á 
tveimur stærstu sjúkrahúsum á Íslandi á árunum 2010-2019. 

 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
J01A-TETRACÝKLÍNSAMBÖND 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 1,0 1,0
J01AA-Tetracýklínsambönd 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 1,0 1,0
J01C-β-LAKTAM BAKTERÍULYF 22,2 21,8 22,2 22,6 21,1 20,2 21,8 22,1 21,0 20,7
J01CA-Breiðvirk penicillín 2,7 3,0 3,4 3,4 3,2 3,8 3,8 4,4 4,5 4,8
J01CE-β-laktamasanæm penicillín 1,0 1,2 1,2 1,0 1,0 0,9 1,1 1,3 1,6 1,6
J01CF-β-laktamasaþolin penicillín 6,4 6,2 6,0 6,1 5,2 5,0 5,4 5,1 4,7 5,1
J01CR-Blöndur penicillína, þ.m.t. 
β-laktamasa hemlar 

12,1 11,3 11,7 12,1 11,7 10,5 11,5 11,4 10,2 9,3

J01D-ÖNNUR β-LAKTAM BAKTERÍULYF 13,8 14,0 15,7 16,1 17,3 17,1 16,9 17,3 17,2 17,5
J01DB-Fyrsta kynslóð cefalósporína 3,9 3,7 4,5 4,6 4,5 4,3 4,9 5,0 5,3 6,2
J01DC-Önnur kynslóð cefalósporína 4,4 4,4 4,5 4,0 3,7 3,4 3,4 1,5 1,2 0,8
J01DD-Þriðja kynslóð cefalósporína 3,7 3,6 4,4 5,1 6,0 6,8 6,5 8,3 8,1 8,1
J01DE-Fjórða kynslóð cefalósporína - - - - - - - - - -
J01DF-Mónóbaktamsambönd 0,1 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 0,03 0,01 0,005
J01DH-Karbapenemsambönd 1,7 2,2 2,2 2,3 3,0 2,6 2,2 2,4 2,5 2,5
J01DI-Önnur cefalósporín og
 penemsambönd

- - - - - - - 0,02 - -

J01E-SÚLFÓNAMÍÐ OG TRÍMETÓPRÍM 1,5 1,7 1,6 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,5 2,0
J01EA-Trímetóprím og afleiður 0,7 0,8 0,9 0,5 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,5
J01EC-Meðallangvirk súlfónamíð - - - - - - 0,02 - 0,02 -
J01EE-Blöndur súlfónamíða og 
trímetópríms, þ.m.t. afleiður 

0,8 0,9 0,7 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,5

J01F-MAKRÓLÍÐAR OG LINKÓSAMÍÐ 3,6 3,7 3,9 4,5 4,2 4,2 4,5 4,2 3,9 3,7
J01FA-Makrólíðar 1,6 1,6 1,7 1,9 1,9 2,1 2,1 2,2 2,0 1,9
J01FF-Linkósamíð 1,9 2,1 2,3 2,6 2,2 2,2 2,4 2,1 1,8 1,8
J01G-AMÍNÓGLÝKÓSÍÐA-BAKTERÍULYF 1,0 0,9 0,8 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5
J01GB-Önnur amínóglýkósíð 1,0 0,9 0,8 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5
J01M-KÍNÓLÓNA-BAKTERÍULYF 5,6 4,5 4,8 4,7 4,6 4,3 3,9 3,8 3,1 2,3
J01MA-Flúórókínólónar 5,6 4,5 4,8 4,7 4,6 4,3 3,9 3,8 3,1 2,3
J01X-ÖNNUR BAKTERÍULYF 6,7 6,6 7,5 8,1 8,6 8,8 9,0 9,4 8,8 8,4
J01XA-Glýkópeptíð 1,6 1,5 1,5 1,8 2,1 2,1 2,1 1,9 2,1 1,8
J01XB-Pólýmýxin 0,01 0,02 0,01 - - 0,02 0,01 - - 0,01
J01XD-Ímídazólafleiður 3,9 3,7 4,1 4,0 4,3 4,4 4,2 4,6 4,5 4,3
J01XE-Nítrófúranafleiður 0,9 1,0 1,5 1,8 2,0 1,9 2,2 1,9 1,3 1,2
J01XX-Önnur bakteríulyf 0,2 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,5 1,0 1,0 1,1
Samtals 54,8 53,8 57,2 58,7 58,2 57,3 58,6 59,3 57,0 56,2

ATC Flokkur-ATC Heiti
Ár
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5. UMRÆÐUR 
 
Ljóst er að nauðsynlegt er fyrir samfélagið að fylgjast vel með notkun sýklalyfja í 

þjóðfélaginu, sjúkrahúsum og öðrum heilbrigðisstofnunum. Fylgjast þarf einnig með 

þróun sýklalyfjaónæmis á stofnunum sem og í samfélaginu. Sýklalyfjagæsla er orðinn 

mikilvægur þáttur í þessari eftirfylgni, sérstaklega inn á sjúkrahúsum. Með því að 

fylgjast með notkun milli ára og landa er hægt að lágmarka ranga notkun sýklalyfja og 

ónæmismyndun. Staðlaðar aðferðir við mat á notkun sýklalyfja hafa ekki verið gefnar 

út og því getur verið erfitt að bera saman notkun milli sjúkrahúsa. Algengasta aðferðin 

sem notuð er við þessar mælingar er DDD og er það einnig sú aðferð sem WHO mælir 

með að nota (World Health Organization, 2019a). Gefnar hafa verið út greinar sem 

taka saman hvaða aðferðir eru mögulegar og hverjar eru æskilegar að nota. Í einni 

grein var mælt með að nota að minnsta kosti tvær aðferðir til að lýsa notkuninni. Í 

þessari rannsókn var notast við fimm aðferðir til að skoða heildarnotkunina milli ára 

(Stanić Benić o.fl., 2018). Notast var við DDD og DOT fyrir hverja 100 legudaga, DDD 

og DOT fyrir hverjar 100 legur og einnig var skoðað hlutfall einstaklinga sem fá 

sýkingalyf og sýklalyf í innlögn. Það getur reynst nauðsynlegt að birta niðurstöður um 

notkun sýklalyfja á sjúkrahúsum á margvíslegan hátt til þess að það sé möguleiki á því 

að bera niðurstöðurnar saman við önnur sjúkrahús. Rannsóknin náði til tveggja stærstu 

sjúkrahúsa á Íslandi þar sem 81.769 sjúklingar fengu sýkingalyf í legu á völdum 

legudeildum á LSH og 11.374 sjúklingar á SAK. Á síðustu þremur árum 

rannsóknartímabilsins 2017-2019 var á LSH tekið upp CIS-kerfi fyrir gjörgæsludeildir, 

sem gerði það að verkum að gjörgæsludeildir eru ekki með í gögnunum fyrir þessi ár 

þar sem gögn úr CIS eru ekki orðinn hluti af gögnunum sem fara í vöruhús gagna. Á 

Akureyri var ekki tekið upp rafrænt lyfjagjafakerfi fyrr en í febrúar 2010 og þar með voru 

engar upplýsingar um sýkingalyfjagjafir fyrr en í apríl 2010.  

 Af öllum einstaklingum sem lögðust inn á valdar legudeildir á LSH á árunum 

2010-2019 fengu 40% sýkingalyf og þar af 38% sýklalyf. Hins vegar fengu 30% af 

öllum einstaklingum sem lögðust inn á valdar legudeildir á SAK á árunum 2010-2019 

sýkingalyf og þar af 29% sýklalyf. Þessum niðurstöðum svipar til annarra rannsókna 

sem hafa verið gerðar í Evrópulöndum þar sem 27-39% einstaklinga sem lögðust inn 

á sjúkrahús fengu að minnsta kosti eitt sýkingalyf (Versporten o.fl., 2018). Í 

Bandaríkjunum er hlutfallið talsvert hærra og er talið að 50% þeirra sem leggjast inn á 

sjúkrahús fái eitt eða fleiri sýklalyf (CDC, 2019a).       
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 Þar sem staðfest samband er á milli mikillar notkunar á breiðvirkum sýklalyfjum 

og myndun sýklalyfjaónæmis er mikilvægt að fylgjast með notkun þeirra. Hlutfall 

notkunar breiðvirkra sýklalyfja á LSH minnkaði úr 54% af heildarnotkun sýklalyfja í 47% 

af notkuninni. Hins vegar jókst notkun breiðvirkra sýklalyfja á SAK úr 48,6% í 56%. 

Sambærileg notkun er á breiðvirkum sýklalyfjum á Norðurlöndunum. Notkun þeirra á 

sjúkrahúsum í Danmörku fór úr 58,7% árið 2010 í 60% árið 2018. Í Noregi er hlutfallið 

mun lægra en þar minnkaði notkunin úr því að vera 26% árið 2012 í 21% árið 2018 

(DANMAP, 2018; NORM, 2018).  

 

5.1 Þróun sýkingalyfjanotkunar á LSH (ATC-J) 

Á rannsóknartímabilinu 2010-2019 átti sér stað tiltölulega stöðug aukning á notkun 

sýkingalyfja á LSH á fyrstu sjö árunum sama hvort notast var við DDD- eða DOT-

útreikninga. Heildarnotkun sýkingalyfja á LSH með tilliti til DDD fyrir hverja 100 

legudaga á rannsóknartímabilinu jókst um 7,5% og fyrir sýklalyf um 5,2%. Hins vegar 

ef notast var við DDD fyrir hverjar 100 legur þá jókst sýkingalyfjanotkunin um 18,7% 

og sýklalyfjanotkunin um 16,2%. Heildarnotkun sýkingalyfja á LSH með tilliti til DOT 

fyrir hverja 100 legudaga jókst um 2,1% en hins vegar minnkaði notkunin á sýklalyfjum 

um 1,1% þar sem notkunin með DOT-reikningum árið 2019 var minni en árið 2010. Ef 

notast var við DOT fyrir hverjar 100 legur þá jókst sýkingalyfjanotkunin um 12,7% og 

sýklalyfjanotkun um 9,2%. Hægt væri að skoða aukninguna á milli annarra ára. 

Niðurstöðurnar væru þá aðrar þar sem á árunum 2011-2016 var mesta aukningin og 

notkunin minnkaði svo aftur eins og sjá má í kafla 4.1. Þessar breytingar í 

sýkingalyfjanotkun á síðustu fjórum árum rannsóknartímabilsins er líklegast hægt að 

rekja til virkrar sýklalyfjagæslu sem hófst á LSH fyrir fjórum árum og einnig þar sem 

ekki var hægt að fá notkunina á sýkingalyfjum á gjörgæslum frá 2017. Einnig var byrjað 

að nota nýjan meðferðarmöguleika undir lok ársins 2017 sem kallast outpatient 

parenteral antimicrobial therapy (OPAT) sem byggist á því að sjúklingar sem þurfa á 

sýklalyfjameðferð í æð geta haldið meðferðinni áfram heima með sýklalyfjadælu 

(Erlingsson, 2019). 
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5.1.1 Samanburður DDD og DOT á LSH 

Þegar bornar voru saman DDD- og DOT-aðferðirnar til að mæla sýkingalyfjanotkun og 

sýklalyfjanotkun á rannsóknartímabilinu á LSH má sjá á árunum 2010-2014 og á árinu 

2017 að DOT er hærra en DDD hjá sýkingalyfjum, en snýst við á árunum 2015, 2016, 

2018 og 2019. Fyrir sýklalyf þá var DOT hærra en DDD á árunum 2010-2014 en snýst 

svo við á árunum 2015-2019. Möguleg ástæða fyrir þessum breytingum er sú að 

skammtar sem notaðir eru við ákveðnum sýkingum geta verið að hækka vegna 

mögulegrar breytingar í klínískum leiðbeiningum. Fyrsta val í ákveðnum sýkingum 

getur breyst með nýjum klínískum leiðbeiningum og ef DDD, sem WHO gefur upp, er 

áætlað frekar út frá notkun utan sjúkrahúsa, það er að segja lægri skammtar en notaðir 

eru innan sjúkrahúsa, þá getur það orðið þess valdandi að DDD verður hærra. Þar sem 

skammtar hafa ekki áhrif á DOT-útreikninga þá myndu þær niðurstöður ekki breytast. 

Erfitt getur verið að meta hvor aðferðin sé betri til að mæla sýklalyfjanotkun. Kostir og 

gallar eru við þær báðar. DDD hefur þann ókost að skammtarnir sem gefnir eru passa 

oft ekki við skilgreinda DDD sem WHO setur fram. Ástæðurnar fyrir þessu geta verið 

til dæmis að ef sjúklingur er með nýrna- eða lifrarbilun, þá eru skammtarnir oft 

aðlagaðir. DDD er einnig ekki hægt að nota þegar það á að mæla sýklalyfjanotkun í 

börnum þar sem skammtar eru oft aðlagaðir fyrir þann sjúklingahóp og því oft mun 

lægri en fyrir fullorðina. Þar með er mögulegt að DDD-mæliaðferðin vanmeti útsetningu 

sjúklings á sýklalyfinu.  

 Þegar munurinn á þessum tveimur aðferðum er skoðaður, fyrir ákveðin sýklalyf, 

þá má sjá að sambandið á milli þessara aðferða er mjög gott fyrir sýklalyf sem gefin 

eru einu sinni á dag og hafa lítinn breytileika í gefnum skömmtum. Marktækt samband 

var á milli aðferðanna á ertapenem þar sem það er einungis gefið einu sinni á dag. 

Hins vegar ef skoðað er sambandið milli DDD og DOT fyrir cloxacillin þá var ekki 

marktækt samband á milli aðferðanna, þar sem cloxacillin er gefið oft á dag og hefur 

mikinn breytileika í gefnum skömmtum.  

 

5.1.2 Þróun á notkun algengra sýklalyfja á LSH 

β-laktam bakteríulyf eru mest notaði sýklalyfjaflokkurinn á LSH á völdum legudeildum 
og samræmist þetta öðrum erlendum rannsóknum þar sem mesta notkunin á 

sjúkrahúsum eru β-laktam bakteríulyf (Versporten o.fl., 2018). Ásamt því að þetta er 

mest notaði sýklalyfjaflokkurinn á LSH þá er þetta einnig sá flokkur sem er mest 
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notaður utan heilbrigðisstofnana á Íslandi (Embætti landlæknis, 2019). Ef skoðuð er 

aukning fyrir einstaka sýklalyfjaflokka á rannsóknartímabilinu fyrir β-laktam bakteríulyf 

þá má sjá marktæka aukningu á breiðvirkum penicillínum, β-laktamasanæmum og β-

laktamasaþolnum penicillínum og einnig er hægt að sjá marktæka lækkun á blöndum 

penicillína. Möguleg ástæða fyrir þessari aukningu í notkun á β-laktamasanæmum 

penicillínum er meiri notkun á benzylpenicillíni sem getur stafað af því að læknar séu 

meðvitaðri um að endurmeta meðferð og þá mögulega skipta úr breiðvirkum 

sýklalyfjum yfir í önnur lyf sem eru ekki jafn breiðvirk. Getur þetta verið skýrt dæmi um 

hvernig sýklalyfjagæsla getur haft góð áhrif. Ástæða aukningar á notkun breiðvirkra 

penicillína er meiri notkun á ampicillini og amoxicillini og getur það stafað af breyttum 

klínískum leiðbeiningum við sýklasótt (e. sepsis) þar sem ampicillin með gentamicini 

er fyrstu línu meðferð við sýklasótt. Einnig breyttust klínískar leiðbeiningar fyrir 

lungnabólgu en í lungnabólgu með lágu alvarleikastigi (CURB65 0-1 stig) þá er fyrsta 

val amoxicillín og þá á meðferðin sér yfirleitt stað fyrir utan sjúkrahús. Í miðlungs 

alvarleikastigi (CURB65 2 stig) er notast við ampicillin sem gefið er í æð þar sem 

sjúklingur er lagður inn á sjúkrahús. Ástæðan fyrir miklum mun á DDD og DOT fyrir β-

laktamasaþolin penicillín eins og sjá má á mynd 17 og 18 í kafla 4.1.5 er að cloxacillin 

tilheyrir þessum flokki og er það lyf sem gefið er oft á dag og í háum skömmtum eins 

og nefnt var í kafla 5.1.1.        

 Cefalósporín tilheyra einnig β-laktam bakteríulyfjaflokknum og miklar breytingar 

hafa verið á notkun innan þess flokks eins og sjá má á mynd 19 í kafla 4.1. Marktæk 

aukning var á cefalexin og ceftriaxone á þessum tíu árum og marktæk lækkun var á 

cefuroxime og ceftazidime. Notkunin á ceftriaxone sem er þriðju kynslóðar cefalósporín 

eykst og á sama tíma minnkar notkunin á cefuroxime sem er annarrar kynslóðar 

cefalósporín. Ástæðan fyrir þessum breytingum getur verið margs konar, breytingar á 

klínískum leiðbeiningum, aðgengisvandamál og af hagnýtum ástæðum. Cefuroxime 

fór af markaði árið 2015 en kom stuttu seinna aftur á markað en sú breyting getur hafa 

valdið því að notkunin minnkaði þetta mikið á stuttum tíma. Einnig getur þessi breyting 

stafað af hagnýtum ástæðum eins og nefnt var hér fyrir ofan þar sem cefuroxime er 

gefið oft á dag á meðan ceftriaxone er einungis notað einu sinni á dag.   

 Varðandi notkun á makrólíðum og linkósamið á LSH var marktæk lækkun á 

erythromicini á þessum tíu árum og marktæk aukning var á clarithromycini. 

Erythromycin notkun fer minnkandi eftir árum vegna þess að nýrri afleiður eru frekar 

notaðar eins og azitromycin og clarithromycin þar sem þær eru stöðugri, frásog er 
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betra, breiðara virknisvið gegn bakteríum, þarf ekki að taka eins oft á dag og vegna 

minni aukaverkana frá meltingarfærum. Breytingar urðu á klínískum leiðbeiningum fyrir 

lungnabólgu og hægt er að sjá það skýrt á mynd 21 í kafla 4.1.5. Notkunin minnkar á 

azitromycini og á sama tíma eykst notkunin á clarithromycini. Talið var að betra væri 

að nota clarithromycin þar sem bakteríur mynda fyrr ónæmi gegn azitromycini 

(Graziani o.fl., 2020).  

Flúórókínólóna notkun á LSH minnkaði úr 8% í 3%. Möguleg ástæða fyrir því 

getur að einhverju leyti stafað af aukaverkunum sem lyfjastofnun Evrópu (e. European 

Medicines Agency (EMA)) tilkynnti árið 2018 fyrir sýklalyf sem innihalda kínólóna og 

flúórókínólóna. Þau geta valdið alvarlegum og mögulega varanlegum aukaverkunum 

á taugakerfi, sinum, vöðvum og liðamótum. Einkenni sem einstaklingur getur fundið 

fyrir eru breytingar á bragð- og lyktarskyni, vandamál tengd minni, sjón og heyrn og 

fleiri. Varð þetta til þess að ákveðin takmörkun var sett á notkun þessara lyfja. Áhrif 

þess er hægt að sjá skýrt í notkun þessara lyfja á LSH (Lyfjastofnun, 2018). 

Notkun amínóglýkósíða á LSH minnkar úr 2% í 1% og þessi lækkun stafar af 

minni notkun á gentamicini. Hins vegar er aukning á notkun á tobramycini og amikacini 

en hún er hlutfallslega minni en minnkunin á gentamicini. Aukning á notkun 

tobramycins og amikacins getur meðal annars stafað af því að nýlega var hægt að 

mæla gildi þeirra í blóði sem ekki var hægt áður á LSH.     

 Notkun á tetracýklínsamböndum á LSH jókst úr 1% í 2% og sú hækkun stafar 

af meiri notkun af doxycyclini. Einnig var hækkun í notkun á blöndu súlfónamíða og 

tríemtópríms sem jókst úr 1% í 2% og á sama tíma minnkaði notkun trímetópríms. 

Þessi breyting getur stafað af breytingu á klínískum leiðbeiningum eða mörgum öðrum 

þáttum.           

 Einnig var breyting á notkun annarra bakteríulyfja á LSH eins og sjá má á mynd 

23 í kafla 4.1.5. Marktæk hækkun var á daptomycini, methenamine, vancomycini og 

fosfomycini. Aukning á notkun fosfomycins tengist sennilega aukningu á ónæmum 

enterobacteriaceae í þvagfærasýkingum þar sem fáir aðrir kostir eru á sýklalyfjagjöf 

um munn. Aukning á notkun vancomycins er mögulega hægt að rekja til aukningar á 

MÓSA-tilfellum þar sem vancomycin er notað til að meðhöndla MÓSA. Einnig vegna 

aukinnar notkunar í ampicillin-ónæmum enterókokkum, aukningar í Clostridium difficile 

(C. diff) sýkingum og mögulega aukningar í línusýkingum (e. central line bloodstream 

infection). Einnig eykst notkun methenamine, en það lyf er stundum notað til að koma 

í veg fyrir þvagfærasýkingar þegar hefðbundin sýklalyf um munn virka ekki eins og 
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skyldi vegna sýklalyfjaónæmis. Því má gera ráð fyrir að notkun á þessu lyfi haldi áfram 

að aukast. Methenamine er ekki hefðbundið sýklalyf þar sem það skilst nánast óbreytt 

út um nýrun. Þegar methenamine blandast við þvag þá klofnar það í tvo hluta með 

vatnsrofi, hippúrsýru og metenamín. Metanamíð breytist svo í formaldehýð sem hefur 

bakteríudrepandi áhrif og hamlar þannig bakteríuvexti (Yang & Foley, 2020). Notkun á 

nitrofurantoin minnkar á milli 2017-2019 og ein af ástæðunum þess kann að vera að 

hætt var að gefa út næmi fyrir nitrofurantoin hjá sumum bakteríum í þvagfærasýnum, 

en er þó áfram gefið út hjá E. coli og E. feacialis.  

 

5.2 Sýklalyfjaónæmi á LSH 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að samband sé á milli notkunar sýklalyfja og þróunar 

ónæmis hjá ýmsum bakteríum. Lönd með mikla sýklalyfjanotkun hafa hærra hlutfall af 

ónæmum bakteríum og talið er að stærð skammta, lengd notkunar og breiðvirkni 

sýklalyfjanna hafi áhrif á myndun sýklalyfjaónæmis (ECDC, 2018; Wojkowska-Mach 

o.fl., 2018). Þegar borið var saman ónæmi baktería vegna notkunar ákveðinna lyfja 

eða notkun lyfja vegna ónæmra baktería þá þarf að gæta þess að draga ekki of sterkar 

ályktanir sérstaklega þar sem ekki voru skoðuð áhrif annarra samverkandi þátta. Ef 

samband finnst milli þessara þátta þá er ekki hægt að fullvissa sig um að svo sé þar 

sem fjölmargir þættir geta haft áhrif.   

  

5.2.1 Er samspil á milli notkunar sýklalyfja og ónæmis? 

Marktækt samband fannst á milli notkunar sýklalyfja og ónæmi baktería í sex 

bakteríutegundum á LSH. Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á að notkun ákveðinna 

sýklalyfja getur aukið ónæmi baktería fyrir ákveðnum sýklalyfjum en eins og nefnt var 

hér á undan. Þá eru margir aðrir þættir sem hafa líka áhrif á tíðni ónæmra baktería 

innan spítala, eins og til dæmis handþvottur og geta til að einangra sjúklinga.  

 Rannsóknir hafa sýnt fram á að notkun makrólíða, þriðju kynslóðar 

cefalósporína og fleiri breiðvirkra sýklalyfja getur haft áhrif á fjölda MÓSA-tilfella 

(Monnet & Frimodt-Møller, 2001; Shalit o.fl., 2008). Ekki fannst marktækt samband á 

milli notkunar á makrólíðum á LSH og fjölda MÓSA-tilfella og jafnframt fannst ekki 

marktækt samband milli notkunar á þriðju kynslóðar cefalósporína á LSH og fjölda 

MÓSA-tilfella. Álykta má að fjöldi MÓSA-tilfella sé ekki nægilegur til að geta greint áhrif 

sýklalyfja á fjölda tilfella. Í kafla 4.2.1.1 var notast við MÓSA-tilfelli úr ársskýrslu 
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sýkingavarnadeildar, þar sem fjöldi MÓSA-tilfella var skilgreindur sem fjöldi sjúklinga á 

LSH sem greindust með MÓSA í fyrsta skipti og uppruni smits var á LSH 

(Sýkingavarnadeild, 2018). Stærsti hluti MÓSA-greininga er talið vera smit utan LSH 

og einungis fá MÓSA smit er hægt að rekja til smitun innan LSH. Rannsóknir hafa 

sýnt fram á að með því að draga úr notkun cefalósporína og β-laktam bakteríulyfja þá 

getur ESBL-tilfellum fækkað (Karam o.fl., 2016). Hins vegar geta margar aðrar breytur 

haft áhrif eins og nefnt var hér fyrir ofan. Ekki fannst marktækt samband á milli notkunar 

á þriðju kynslóðar cefalósporína á LSH og ESBL-tilfella. Álykta má að fjöldi ESBL-

tilfella sé ekki nægilegur til að geta greint áhrif sýklalyfja á fjölda tilfella. Í kafla 4.2.1.2 

var einnig notast við ESBL-tilfelli úr ársskýrslu sýkingavarnadeildar, þar sem fjöldi 

ESBL-tilfella var skilgreindur sem fjöldi sjúklinga á LSH sem greindust með ESBL 

myndandi bakteríur í klínískum sýnum í fyrsta skiptið þar sem smit greining getur verið 

rakin til smits á LSH (Sýkingavarnadeild, 2018).  

 

5.2.2 Er samspil á milli ónæmi baktería og notkunar sýklalyfja? 

Hægt er að búast við að þegar MÓSA- og ESBL-tilfelli fjölgar þá eykst einnig notkun 

sýklalyfja sem notuð eru við meðferð þessara sýkinga. Í kafla 4.2.2.1 var notast við 

MÓSA-tilfelli úr skýrslu frá embætti landlæknis, þar sem fjöldi MÓSA-tilfella var 

skilgreint sem tilfelli úr almennri ræktun og einnig úr skimun (Embætti landlæknis, 

2019). Marktækt samband fannst á milli fjölda MÓSA-tilfella og vancomycin notkunar 

þegar notast var við einungis almenna ræktun og einnig þegar notast var við bæði 

almenna ræktun og MÓSA-skimun, en meginástæða fyrir notkun vancomycins er að 

meðhöndla MÓSA- sýkingu eða ampicillin-ónæma enterókokka. Ástæða þess að 

notast var við bæði almenna ræktun og skimun, er að hluti af notkun vancomysins er 

empirísk meðferð það er áður en orsök sýkingar er þekkt, þannig að ef fleiri sjúklingar 

greinast með MÓSA þá eru læknar líklegri til að nota vancomycin til að vera viss um 

að nota sýklalyf sem verka á þessar bakteríur.      

 Í kafla 4.2.2.2 mynd 30 var notast við skýrslu frá embætti landlæknis, þar sem 

fjöldi ESBL-tilfella var skilgreint sem tilfelli úr almennri ræktun og BBL-skimun (Embætti 

landlæknis, 2019). Ekki fannst marktækt samband á fjölda ESBL-tilfella og notkun 

karbapenemsambanda, en karbapenemsambönd eru notuð í meðferð við ESBL- 

sýkingum. Ástæða þess að notast var við bæði almenna ræktun og skimun er notkun 

karbapenemsambanda í empirískri meðferð. Á mynd 31 í kafla 4.2.2.2 var hins vegar 



 

 73 

notast við ESBL-tilfelli úr ársskýrslu sýkingavarnadeildar, þar sem fjöldi ESBL-tilfella 

var þá fjöldi inniliggjandi sjúklinga á LSH sem greindust með ESBL-myndandi bakteríur 

í klínískum sýnum í fyrsta skiptið, við endurteknar sýkingar þar sem smit greining getur 

verið rakin til smits á eða utan LSH (Sýkingavarnadeild, 2018). Ekki fannst marktækt 

samband á fjölda ESBL-tilfella einungis úr klínískum sýnum og notkun 

karbapenemsambanda.         

 Þegar notast er við skimunarsýni þá geta margar aðrar breytur haft áhrif á 

fjölgun tilfella og ein af þeim getur verið skimunarátak eða óvæntir faraldrar. 

Skimunarátak átti sér stað árið 2017 á BBL, ásamt því að skimunaraðferð fyrir BBL var 

breytt. Árið 2014 og 2015 kom upp smithrina á MÓSA á LSH og í framhaldi þess var 

gert átak í MÓSA-skimun. Einnig var tekið upp nýtt skimunarpróf fyrir MÓSA árið 2015, 

þannig að áætla má að þessi aukning sé að hluta til vegna þessara þátta en einnig hafi 

verið um raunverulega aukningu að ræða (Embætti landlæknis, 2019). 

 

5.3 Þróun sýkingalyfjanotkunar á SAK (ATC-J) 

Á rannsóknartímabilinu 2010-2019 átti sér stað tiltölulega stöðug aukning á notkun 

sýkingalyfja á SAK á fyrstu átta árunum sama hvort notast var við DDD- eða DOT- 

útreikninga. Heildarnotkun sýkingalyfja á SAK með tilliti til DDD fyrir hverja 100 

legudaga jókst um 44,6% og fyrir sýklalyf um 42,6%. Hins vegar ef notast var við DDD 

fyrir hverjar 100 legur þá jókst sýkingalyfjanotkunin um 31,9% og sýklalyfjanotkun um 

30,1%. Heildarnotkun sýkingalyfja á SAK með tilliti til DOT fyrir hverja 100 legudaga 

jókst um 34,8% og fyrir sýklalyfjanotkun um 35,2%. Ef notast var við DOT fyrir hverjar 

100 legur þá jókst sýkingalyfjanotkunin um 23% og sýklalyfjanotkun um 23,4%. 

Möguleg ástæða mikillar aukningar í sýklalyfjanotkun á SAK er sú að ekki var byrjað 

að skrá lyfjagjafir rafrænt fyrr en 1. febrúar 2010 og gert er ráð fyrir að rafræn skráning 

hafi ekki verið fullnægjandi fyrsta árið. Ekki er vitað af hverju notkun sýkingalyfja og 

sýklalyfja á SAK minnkar síðustu tvö ár rannsóknartímabilsins þar sem ekki hefur verið 

tekin upp virk sýklalyfjagæsla á SAK. Hins vegar hefur verið mikil vitundarvakning 

síðastliðin ár um notkun breiðvirkra sýklalyfja og mögulega ónæmismyndun. Ef skoðuð 

er tafla 12 í kafla 4.3.4 þá er þessi minnkun aðallega á breiðvirkum sýklalyfjum eins og 

cefalósporínum, karbapenemsamböndum og flúórókínólónum.  
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5.3.1 Samanburður DDD og DOT á SAK 

Þegar bornar voru saman DDD- og DOT- aðferðirnar til að mæla sýkinga- og 

sýklalyfjanotkun á rannsóknartímabilinu á SAK þá má sjá að fyrir flest ár er DDD oftast 

aðeins hærra en DOT hjá sýkingalyfjum. Fyrir sýklalyf þá var DDD oftast hærra en DOT 

en þegar líður á rannsóknartímabilið þá eykst hlutfallið. Eins og sjá má í kafla 5.1.1 fyrir 

LSH þá er möguleg ástæða fyrir þessum breytingum hækkun á skömmtum, breyting á 

klínískum leiðbeiningum, breyting á fyrsta vali við ákveðnum sýkingum og fleira.  

 

5.3.2 Þróun á notkun algengra sýklalyfja á SAK 

β-laktam bakteríulyf eru mest notaði sýklalyfjaflokkurinn á SAK á völdum legudeildum. 

Eins og nefnt var í kafla 5.1.2 þá samræmist þetta öðrum erlendum rannsóknum. Ef 

skoðuð er aukning niður á einstaka sýklalyfjaflokka á rannsóknartímabilinu fyrir β-

laktam bakteríulyf þá má sjá marktæka aukningu á breiðvirkum penicillínum, β-

laktamasanæmum penicillínum, blöndum penicillína, cefalósporína og karbapenem-

sambanda. Ástæða aukinnar notkunnar á breiðvirkum penicillínum er meiri notkun á 

pivmecillinam og ástæðan fyrir hækkun á β-laktamasanæmum penicillínum er meiri 

notkun á benzylpenicillíni og líklegt að það sé af svipaðri ástæðu og aukningin hjá LSH. 

Aukning á notkun blandaðra penicillína er vegna meiri notkunar á amoxicillíni og 

piperacillíni með β-laktamasahemlum. Miklar breytingar hafa verið á notkun 

cefalósporína eins og sjá má á mynd 41. Marktæk aukning var á cefalexin, cefazolin 

og ceftriaxone yfir rannsóknartímabilið. Notkunin á ceftriaxone sem er þriðju kynslóðar 

cefalósporín hækkar og á sama tíma minnkar notkunin á cefuroxime sem er annarrar 

kynslóðar cefalósporín. Mikil aukning var einnig í notkun á cefazolini sem er fyrstu 

kynslóðar cefalósporín. Áætlað er að svipaðar ástæður séu fyrir þessum breytingum 

og á LSH.  

 Fyrir notkun á makrólíðum og linkósamið á SAK þá fannst engin marktæk þróun 

yfir rannsóknartímabilið. Erythromycin notkun á SAK er einnig mjög lítil eins og á LSH 

þar sem notast er frekar við azitromycin. Flúórókínólóna notkun á SAK minnkaði úr 

11% í 3% af heildarnotkun og áætlað er að það sé af sömu ástæðum og á LSH. Notkun 

á amínóglýkósíðum á SAK helst tiltölulega stöðug milli ára og einungis er notast við 

gentamicin í þessum flokki öll árin en notkun á tobramycini hófst ekki fyrr en árið 2018. 

Aukning á notkun tobramycins á SAK getur stafað af sömu ástæðu og á LSH. 

Tetracýklínsambanda notkun á SAK hækkaði úr 0,2% í 1% en er þó mjög flöktandi á 
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milli ára. Einnig var mikill óstöðugleiki í notkun trímetópríms og blöndu súlfónamíða og 

trímetópríms milli ára. Þegar notkun á trímetóprími lækkar þá hækkar notkun á 

blöndunni og öfugt. Marktæk lækkun var á trimethoprim á þessum tíu árum og marktæk 

aukning var á sulfamethoxazole og trimethoprim blöndunni. Breyting var einnig á 

notkun annarra bakteríulyfja á SAK. Marktæk hækkun var á methenamine og 

nitrofurantion en sjá má lækkun á notkun nitrofurantion á síðustu tveimur árum 

rannsóknartímabilsins og má áætla að svipaðar ástæður séu fyrir því og á LSH. Mikið 

flökt var á milli ára á notkun vancomycins og metronidazole. Einnig getur hækkun á 

notkun methenamine stafað af sömu ástæðum og á LSH.  

 

5.4 Samanburður á LSH og SAK  

Heildarsýklalyfjanotkun á völdum legudeildum á rannsóknartímabilinu var hærri á SAK 

en LSH. Hins vegar voru mun færri legudeildir valdar fyrir SAK en LSH og þar með 

mun færri legudagar og legur. Þar með er ekki hægt að álykta að raunnotkun sé meiri. 

Notkun á öðrum β-laktam bakteríulyfjum er meiri á SAK en LSH sem stafar 

mestmegnis af meiri notkun á cefalósporínum.      

 Til að geta borið niðurstöður rannsóknarinnar saman við aðrar rannsóknir voru 

gögn fyrir sjúkrahúsin sameinuð og ársnotkun með tilliti til DDD fyrir hverja 100 

legudaga og legur reiknuð fyrir tvö stærstu sjúkrahús á Íslandi. Notkunin fer hækkandi 

fyrstu sjö ár rannsóknartímabilsins en fer svo minnkandi aftur. Ef bornar eru saman 

niðurstöður um þróun sýklalyfjanotkunar sem fengust í þessari rannsókn og þróun 

notkunar á heilbrigðisstofnunum í skýrslu sem embætti landlæknis gefur út á hverju ári 

um sýklalyfjanotkun og sýklalyfjanæmi baktería í mönnum og dýrum á Íslandi, þá 

kemur í ljós að þróunin er svipuð, þar sem notkunin fer hækkandi eftir árum en minnkar 

svo aftur árið 2018 fyrir utan árið 2014 en þar er notkunin einnig minni. Notkunin á SAK 

var einnig minni árið 2014 sem svipar til sambærilegra niðurstaðna og í skýrslunni. Í 

skýrslunni sem embætti landlæknis gefur út er áætlað að mismunurinn á 

heildarsýklalyfjasölu og ávísuðu magni gefi til kynna notkun innan heilbrigðisstofnana 

en sú notkun er einungis 10% af heildarnotkun sýklalyfja á Íslandi. Hægt er að áætla 

að notkun innan heilbrigðisstofnana sé að mestu leyti notkun innan LSH og SAK 

(Embætti landlæknis, 2019). 

Engin stöðluð aðferð er til að áætla notkun sýklalyfja og gerir það erfitt að bera 

notkunina saman við önnur lönd þar sem notast er við margar mismunandi aðferðir. 
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Réttast væri að samræma hvernig sjúkrahús skrá notkunina hjá sér og ákveða hvort 

eigi að skoða notkun niður á sjúklinga, innkaupstölur apóteka og/eða afhendingu lyfja 

á deildir innan sjúkrahúsa. Sýklalyfjanotkun getur því verið mjög breytileg milli 

sjúkrahúsa sem skýrist þá að hluta til af mismunandi sjúklingum og sjúkrahúsum, 

klínískum leiðbeiningum, menntun lækna og einnig mismunandi aðferðum sem 

notaðar eru til að mæla notkunina (Kuster o.fl., 2008). Danmörk (DANMAP), Svíþjóð 

(SWEDRES) og Noregur (NORM) gefa út skýrslur á hverju ári um sýklalyfjanotkun. 

Danmörk notast við afhent magn inná mismunandi deildir, Svíþjóð og Noregur notast 

við sölu sýklalyfja til sjúkrahúsanna. Ekki er vitað hvaða deildir DANMAP eða NORM 

notast við til að áætla notkun sýklalyfja en niðurstöður um notkun þeirra byggjast á 

sjúkrahúsum sem ekki eru með geðdeildir (e. somatic hospitals) en SWEDRES notar 

einungis gögn frá sjúkrahúsum sem taka á móti bráðum tilfellum (e. acute care 

hospitals). Notkunin í Danmörku er mun meiri en á Íslandi og erfitt er að bera notkunina 

saman við niðurstöður úr þessari rannsókn vegna óvissu um deildir. Notkunin í 

Svíðþjóð er sambærileg og notkun sýklalyfja á sjúkrahúsum á Íslandi, þar fór DDD fyrir 

hverja 100 legudaga frá 60 upp í 69 á árunum 2011-2018. Notkuninni í Noregi svipar 

einnig til notkunar innan sjúkrahúsa á Íslandi þar sem DDD fyrir hverja 100 legudaga 

fór frá rúmlega 60 upp í 75 á árunum 2010-2018 (DANMAP, 2018; NORM, 2018; 

SWEDRES-SVARM, 2018). Nýlega var gefin út grein um notkun sýklalyfja innan 

heilbrigðisstofnana á Ítalíu og svipar henni frekar til skýrslunnar sem embætti 

landlæknis gefur út á hverju ári (Barchitta o.fl., 2019). Aðrar rannsóknir sem áætla 

notkun sýklalyfja með tilliti til notkunar en ekki sölugagna eru gamlar og engar nýlegar 

rannsóknir fundust.           

 Einn af ókostum við notkun DDD til að áætla notkun lyfja er að breytingar geta 

orðið á DDD milli ára. WHO reynir að viðhalda stöðugu DDD á milli ára en breytingar 

geta verið nauðsynlegar þegar miklar breytingar á skömmtum eiga sér stað eða nýjar 

ábendingar eru fyrir lyfinu. Þessi breyting getur valdið vandræðum þegar DDD er notað 

til að bera saman notkun yfir langan tíma. Síðan í janúar 2019 hefur WHO gefið 

nokkrum sýklalyfjum nýja DDD skilgreiningu og þær breytingarnar má sjá í viðauka E. 

Þessar breytingar geta gert það að verkum að notkun ákveðinna sýklalyfja getur 

minnkað ef DDD er notað til að mæla notkun, þó svo að ekki sé um raunverulega 

minnkun í notkun að ræða (Embætti landlæknis, 2019).   
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5.5 Styrkur rannsóknar  

5.5.1 Styrkleiki rannsóknar 

Helsti styrkleiki rannsóknarinnar er sá að rannsóknartímabilið nær yfir tíu ár frá 

ársbyrjun 2010 til desember 2019. Rannsóknin nær yfir allar lyfjagjafir á völdum 

legudeildum á LSH og SAK yfir ákveðið tímabil og þar með er rannsóknarhópurinn stór. 

Aðferðirnar sem notaðar voru til þess að ná í gögnin á þessum tveimur sjúkrahúsum 

voru þær sömu. Með því að nota fimm aðferðir til að mæla sýklalyfjanotkun er 

auðveldara að bera saman notkunina á LSH og SAK við aðrar sambærilegar erlendar 

rannsóknir. Embætti landlæknis gefur út skýrslu á hverju ári um sýklalyfjanotkun og 

sýklalyfjanæmi baktería í mönnum og dýrum á Íslandi. Í þeirri skýrslu er gert ráð fyrir 

að mismunur á sýklalyfjaávísunum fyrir utan heilbrigðisstofnanir og heildarsölu 

sýklalyfja sýni fram á notkunina innan heilbrigðisstofnana. Með því að nota gögn frá 

lyfjafyrirmælakerfinu Therapy endurspeglar það raunverulega sýklalyfjanotkun betur á 

sjúkrahúsum.  

 

5.5.2 Veikleiki rannsóknar 

Gögn sem fengin voru fyrir rannsóknina komu frá fyrirtækinu Dojo sem þjónustar SAK 

með Therapy og úr vöruhúsi gagna fyrir LSH. Gögn úr Therapy kerfi LSH eru tekin inn 

í vöruhús gagna og því má segja að öll gögn rannsóknarinnar komi úr rafræna 

lyfjafyrirmælakerfinu Therapy. Gögn voru því ekki rituð handvirkt og því minni líkur á 

innsláttarvillum rannsakanda. Hins vegar getur skráning í Therapy verið röng og gefnir 

skammtar og einingar hreinlega rangar. Ef röng skráning átti sér stað þá var sú lína 

tekin út eða leitast var eftir leiðum til að gefnir skammtar væru leiðréttir. Umfangsmiklar 

skipuritsbreytingar í stofnskrá áttu sér stað hjá vöruhúsi gagna í byrjun árs 2020 og 

ullu þær breytingar því að fyrsta gagnasafnið sem kom frá þeim var vitlaust. Þessi villa 

kom ekki strax í ljós og var því mikil vinna unnin þegar í ljós kom að gögnin voru röng. 

Í framhaldi af þessu var farið vel yfir þær breytur sem þurfti fyrir rannsóknina og nýtt 

gagnasafn sent frá vöruhúsi gagna.        

 Rannsóknin snýr einungis að notkun sýkingalyfja í fullorðnum einstaklingum þar 

sem DDD er ekki skilgreint fyrir börn. Hins vegar hefði verið hægt að notast við DOT til 

að mæla sýkingalyfjanotkun í börnum en sú leið var ekki farinn að þessu sinni. Valdar 

voru ákveðnar legudeildir í samræmi við erlendar rannsóknir og þar með voru ákveðnar 

deildir eins og dag-, göngu-, geð-, endurhæfinga- og öldrunardeildir teknar úr 
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gögnunum sem gerir það að verkum að niðurstöðurnar endurspegla ekki alla 

sýklalyfjanotkun LSH og SAK.        

 Hætta er á oftúlkun sambands milli sýklalyfjanotkunar og sýklalyfjaónæmis og 

öfugt þar sem margir þættir geta spilað inn í þær breytingar og er því erfitt að meta 

hvort um raunverulegt samband sé að ræða. Þrátt fyrir að það sé sýnt fram á ákveðið 

samband í þessari rannsókn þá er þetta flókið samspil margra breyta og því er engan 

veginn hægt að segja að svo sé þar sem tíðni ónæmra baktería er lág. Hins vegar er 

notkun sýklalyfja og vaxandi ónæmi vel þekkt orsakasamband en erfitt er að sýna fram 

á óyggjandi samband í þessari rannsókn vegna lágra tíðni ónæmra baktería og vegna 

samverkandi þátta sem geta verið þekktir og óþekktir. 

 

5.6 Leiðir til úrbóta 

Mikill breytileiki er á því hvernig sýkinga- og sýklalyfjanotkun er skráð milli landa og 

sjúkrahúsa. Það væri því mjög gott ef til væri alþjóðlegt staðlað skráningakerfi fyrir 

notkun þeirra á sjúkrahúsum sem og út í samfélaginu. Nauðsynlegt er að finna leiðir til 

að samræma niðurstöður svo hægt sé að bera notkunina saman milli ára og landa. 

Hægt væri að útbúa ákveðið form sem myndi innihalda tillögu að skráningu til 

frambúðar. Sýnt hefur verið fram á mikilvægi þess að innleiða sýklalyfjagæslu og getur 

hún skipt sköpum í réttri og hóflegri notkun sýklalyfja. Það er því mikilvægt að SAK taki 

upp slíka gæslu. Innleiða mætti tíðari fræðslu fyrir heilbrigðisstarfsfólk um 

sýklalyfjanotkun þar sem slík fræðsla er talin hafa góð áhrif á hagræðingu 

sýklalyfjanotkunar. Mikilvægt er að lyfjafræðingar átti sig á hvaða áhrif þeir geta haft á 

hagræðingu sýklalyfjanotkunar og sýklalyfjaónæmi, þar sem rannsóknir hafa sýnt fram 

á að inngrip lyfjafræðinga á sýklalyfjaávísanir getur bætt viðeigandi notkun og dregið 

úr kostnaði. Þetta á ekki einungis við um lyfjafræðinga sem vinna á sjúkrahúsum heldur 

einnig þá sem vinna úti í samfélaginu þar sem þeir hafa möguleika á því að fræða 

sjúklinga um viðeigandi notkun (ACSQHC, 2018). 
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5.7 Tækifæri til frekari rannsókna 

Áhugavert væri að rannsaka betur notkun sýkingalyfja á LSH og SAK fyrir hverja deild 

og þar með væri hægt að skoða hvar mesta notkunin liggur. Samhliða væri hægt að 

skoða mismunandi sýkingalyfjanotkun milli kynja og aldursflokka sem ekki var skoðuð 

í þessari rannsókn. Þar af leiðandi væri hægt að skoða notkun sýkingalyfja í börnum á 

sjúkrahúsum með því að nota DOT-aðferðina. Einnig væri áhugavert að skoða notkun 

niður á sjúklinga og rannsaka hvort ávísun var við hæfi þar sem ómarkviss notkun er 

stór þáttur í myndun sýklalyfjaónæmis. Slík rannsókn þyrfti að vera yfir styttra 

rannsóknartímabil og á færri deildum svo möguleiki væri að skoða ábendingar hvers 

og eins sjúklings. Hægt væri að gera aðra rannsókn sem byggist á sölugögnum 

sýkingalyfja til LSH og SAK og áætla þannig notkunina innan sjúkrahúsa og gera 

samanburð á öðrum erlendum rannsóknum sem styðjast einnig við sölugögn.  

 Einnig væri áhugavert að skoða nánar sýklalyfjanotkun fyrir og eftir innleiðingu 

sýklalyfjagæslu á LSH og finna leiðir til að betrumbæta slíka gæslu hér á landi. Hægt 

væri að finna leið svo gögnin væru aðgengilegri og hægt væri að skoða notkun milli 

ára og annarra sjúkrahúsa. Nauðsynlegt er að gera gögn um sýkinga- og 

sýklalyfjanotkun á sjúkrahúsum á Íslandi aðgengilegri til lengri tíma þar sem engin ein 

skráning er rétt. Réttast væri að útbúa tillögu að skráningu notkunar sem hægt væri að 

styðjast við til frambúðar og meta þróun milli ára. 

 Þar sem rannsóknin var gerð á völdum legudeildum þá væri áhugavert að skoða 

notkun á öðrum deildum innan sjúkrahúsanna en ákveða verður þá hvaða nefnara skal 

nota til að meta notkunina á staðlaðan hátt þar sem legudagar og legur myndu ekki 

henta fyrir dag- eða göngudeildir. 
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6. ÁLYKTANIR 
 

Í þessari rannsókn var leitast eftir að kanna raunverulega notkun sýkingalyfja á LSH 

og SAK þar sem hingað til hafa þessar upplýsingar ekki verið til staðar. Sýkinga- og 

sýklalyfjanotkunar á tveimur stærstu sjúkrahúsum landsins fóru hækkandi fyrri hluta 

rannsóknartímabilsins en fór síðan minnkandi síðustu tvö til þrjú árin. Áætlað var að 

ástæður minni notkunar hafi verið áhrif sýklalyfjagæslu, OPAT og vöntun 

gjörgæslugagna á LSH vegna CIS. Notkun jókst á breiðvirkum sýklalyfjum á SAK yfir 

allt rannsóknartímabilið en minnkaði á LSH. Ekki er vitað hvað veldur minni notkun 

sýkinga- og sýklalyfja á SAK síðustu tvö ár rannsóknartímabilsins en talið er að ákveðin 

vitundarvakning um að draga úr notkun breiðvirkra sýklalyfja vegna mögulega 

ónæmismyndunar hafi átt sér stað þar sem minnkunin var aðallega á notkun 

breiðvirkra sýklalyfja.  

Þrátt fyrir að ekki sé hægt að fullyrða að raunverulegt samband sé á milli 

notkunar sýklalyfja og þróunar ónæmis hjá ýmsum bakteríum á LSH þar sem ekki voru 

skoðuð áhrif annarra samverkandi þátta. Þá er notkun sýklalyfja og vaxandi ónæmi vel 

þekkt orsakasamband og fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á þetta samband. 

Nýlegar rannsóknir sem byggjast á raunverulegri notkun sýkinga- og sýklalyfja 

á legudeildum á sjúkrahúsum eru fáar og þar með getur verið erfitt að bera notkunina 

saman við önnur lönd. Það er því ljóst að fleiri rannsóknir eru nauðsynlegar á þessu 

sviði til að samanburður geti átt sér stað.  
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VIÐAUKAR  
Viðauki A: Sýklalyf LSH og SAK 

Tafla A1. ATC flokkur, sýklalyfjaflokkur og sýklalyf sem notuð eru á LSH og SAK. 

  

ATC flokkur Sýklalyfjaflokkur Sýklalyf

J01AA Tetracýklínsambönd
Demeclocycline (J01AA1), Doxycyline (J01AA2), 
Lymecycline (J01AA4), Tetracycline (J01AA07), 
Minocycline (J01AA08), Tigecycline (J01AA12)

J01CA Breiðvirk penicillín
Ampicillin (J01CA01), Amoxicillin (J01CA04), 
Pivmecillinamum (J01CA08), Piperacillin (J01CA12)

J01CE β-laktamasanæm penicillin
Benzylpenicillín (J01CE01), Phenoxymethylpenicillín 
(J01CE02), Benzathine benzylpenicillín (J01CE08)

J01CF β-laktamasaþolin penicillín
Dicloxacillin (J01CF01), Cloxacillin (J01CF02), 
Flucloxacillin (J01CF05)

J01CR
Blöndur penicillína, þ.m.t. 
β-laktamasa hemlar 

Amoxicillin og β-laktamasahemlar (J01CR02), 
Ticarcillin og β-laktamasahemlar (J01CR03), 
Piperacillin og β-laktamasa hemlar (J01CR05)

J01DB Fyrsta kynslóð cefalósporína Cefalexin (J01DB01), Cefazolin (J01DB04)

J01DC Önnur kynslóð cefalósporína Cefoxitin (J01DC01), Cefuroxime (J01DC02)

J01DD Þriðja kynslóð cefalósporína
Cefotaxime (J01DD01), Ceftazidime (J01DD02), 
Ceftriaxone (J01DD04), Ceftazidime og β-laktamasa 
hemlar (J01DD52)

J01DF Mónóbaktamsambönd Aztreonamum (J01DF01) 

J01DH Karbapenemsambönd
Meropenem (J01DH02), Ertapenem (J01DH3), 
Imipenem og cilastatin (J01DH51)

J01DI
Önnur cefalósporín og 
penemsambönd

Ceftaroline fosamil (J01DI02) 

J01EA Trímetóprím og afleiður Trimethoprim (J01EA01) 

J01EC Meðallangvirk súlfónamíð Sulfadiazine (J01EC02)

J01EE
Blöndur súlfónamíða og 
trímetópríms, þ.m.t. Afleiður

Sulfamethoxazole og trimethoprim (J01EE01)

J01FA Makrólíðar
Erythromycin (J01FA01), Clarithromycin (J01FA09), 
Azitromycin (J01FA10)

J01FF Linkósamíð Clindamycin (J01FF01) 

J01GB Önnur amínóglýkósíð
Tobramycin (J01GB01), Gentamicin (J01GB03), 
Amikacin (J01GB06)

J01MA Flúórókínólónar
Ofloxacin (J01MA01), Ciprofloxacin (J01MA02), 
Moxifloxacin (J01MA14)

J01XA Glýkópeptíð-bakteríulyf Vancomycin (J01XA01)

J01XB Pólýmýxín Colistin (J01XB01)

J01XD Ímídazólafleiður Metronidazole (J01XD01)

J01XE Nítrófúranafleiður Nitrofurantoin (J01XE01) 

J01XX Önnur bakteríulyf
Fosfomycin (J01XX01), Methenaminum (J01XX05), 
Linezolid (J01XX08), Daptomycin (J01XX09)
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Viðauki B: Útreikningar 
Lyfjagjafir umreiknaðar í gr. 

Dæmi um útreikninga yfir í gr. ef eining lyfjagjafar var mL. fyrir cefalexin (J01DB01) 

mixtúrukyrni ef gefið magn var 20 mL má sjá í jöfnu (B1): 

 !"ö$$ = (50$)/$+ ∗ 20$+)
1000 = 1g	 (B1) 

 

Dæmi um útreikninga yfir í gr. ef eining lyfjagjafar var millj ae. fyrir Benzylpenicillín 

(J01CE01) stungulyf ef gefið magn var 28 millj ae má sjá í jöfnu (B2): 

 !"ö$$ = (28	$3++4	56 ∗ 600$))
1000 = 16,8g	 (B2) 

 

DDD útreikningar 

Dæmi um útreikninga á DDDreiknað frá jöfnu (2) í kafla 3.6.1 Fyrir ceftriaxone (J01DD04) 

árið 2018 var gr = 11.344 og DDDskilgr  frá WHO = 2: 

 999!"#$%&ð =
11.344)
2) = 5.672 (2) 

 

Dæmi um útreikningum á DDD/100 legudaga frá jöfnu (3) í kafla 3.6.1 Á árinu 2018 þá 

voru legudagarnir 112.652 og DDDreiknað fyrir ceftriaxone 5.672: 

999/100	+6)>?5)5 = 5.672	999
112.652	+6)>?5)5" @100 = 5,03 (3) 

 
 

Dæmi um útreikinga á DDD/100 legur frá jöfnu (4) í kafla 3.6.1 Fyrir árið 2018 þá voru 

legurnar það ár 18.986:  

999/100	+6)>"	 = 5.672	999
18.986	+6)>" @100	 = 29,9 (4) 
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DOT útreikningar  
Dæmi um útreikninga á DOT/100 legudaga frá jöfnu (5) í kafla 3.6.2 Fyrir árið 2018 þá 

var DOT 8.210:   

9BC/100	+6)>?5)5 = 8.210	999
112.652	+6)>?5)5" @100 = 7,29 (5) 

 
Dæmi um útreikninga á DDD/100 legur frá jöfnu (6) í kafla 3.6.2 Fyrir árið 2018:  
 
 

9BC/100	+6)>"	 = 8.210	999
18.986	+6)>" @100 = 43,2 (6) 
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Viðauki C: Samanburður DOT og DDD 
 

 
Mynd C1. Samanburður á DOT og DDD fyrir hverja 100 legur fyrir sýkingalyf yfir tíu ára tímabil á LSH. 
 
 
 

 
Mynd C2. Samanburður á DOT og DDD fyrir hverja 100 legudaga fyrir sýklalyf yfir tíu ára tímabil á LSH. 
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Mynd C3. Samanburður á DOT og DDD fyrir hverja 100 legur fyrir sýkingalyf yfir tíu ára tímabil á SAK. 
 
 
 

 
Mynd C4. Samanburður á DOT og DDD fyrir hverja 100 legur fyrir sýklalyf yfir tíu ára tímabil á SAK.
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Viðauki D: Töflur og myndir um sýklalyfjanotkun á LSH og SAK 
Tafla D1. Notkun sýklalyfja (ATC-J01) á forminu DDD/100 legur á völdum legudeildum á LSH á árunum 2010-2019. 

2010 (%) 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) 2018 (%) 2019 (%)
Tetracýklínsambönd (J01AA) 3,7 1% 4,2 1% 4,2 1% 4,5 1% 4,3 1% 6,7 2% 5,3 1% 5,9 2% 7,8 2% 7,7 2%

Breiðvirk penicillín (J01CA) 11,6 4% 13,8 5% 16,3 5% 17,5 5% 17,6 5% 24,6 7% 24,2 6% 27,1 8% 28,5 8% 27,0 8%

β-laktamasanæm penicillín 
(J01CE)

8,2 3% 11,5 4% 10,2 3% 9,1 3% 9,5 3% 9,5 3% 13,1 4% 11,6 3% 18,3 5% 17,7 5%

β-laktamasaþolin penicillín 
(J01CF)

60,4 21% 58,9 20% 50,5 17% 64,2 19% 65,9 19% 82,9 22% 80,7 22% 70,0 21% 69,3 20% 77,1 23%

Blöndur penicillína, þ.m.t. 
β-laktamasa hemlar (J01CR)

64,2 22% 61,0 21% 64,1 22% 71,3 22% 67,5 20% 66,0 18% 70,1 19% 63,6 19% 58,3 17% 47,2 14%

Cefalósporín (J01DB/C/D/E) 52,3 18% 51,7 18% 57,5 19% 59,6 18% 64,9 19% 67,6 18% 67,4 18% 53,9 16% 55,4 16% 61,8 18%

Mónóbaktamsambönd (J01DF) 0,3 0,10% 0,1 0,04% 0,1 0,03% 0,05 0,02% 0,06 0,02% 0,03 0,01% 0,07 0,02% 0,19 0,1% 0,03 0,01% 0,04 0,01%

Karbapenemsambönd (J01DH) 7,2 3% 10,8 4% 11,3 4% 11,4 3% 15,1 4% 15,1 4% 11,1 3% 10,9 3% 12,5 4% 13,2 4%

Önnur cefalósporín og 
penemsambönd (J01DI)

- - - - - - - - - - - - - - 0,2 0,1% - - - -

Trímetóprím og afleiður 
(J01EA)

2,1 1% 2,9 1% 3,2 1% 1,7 1% 1,5 0,4% 1,6 0,4% 1,0 0,3% 1,1 0,3% 1,2 0,3% 1,4 0,4%

Meðallangvirk súlfónamíð (J01EC) - - - - - - - - - - - - 0,9 0,2% - - 0,7 0,2% - -

Blöndur súlfónamíða og 
trímetópríms, þ.m.t. Afleiður 
(J01EE)

3,2 1% 3,3 1% 2,7 1% 2,9 1% 3,3 1% 4,0 1% 4,2 1% 3,5 1% 3,8 1% 5,7 2%

Makrólíðar (J01FA) 12,4 4% 14,0 5% 14,2 5% 15,9 5% 16,7 5% 19,3 5% 19,1 5% 18,2 5% 17,8 5% 16,8 5%

Linkósamíð (J01FF) 8,1 3% 8,2 3% 8,7 3% 10,8 3% 8,5 3% 9,9 3% 11,2 3% 7,9 2% 7,5 2% 7,2 2%

Amínóglýkósíð (J01GB) 6,8 2% 6,3 2% 5,5 2% 5,6 2% 3,4 1% 3,4 1% 2,6 1% 2,7 1% 3,3 1% 3,4 1%

Flúórókínólónar (J01MA) 22,2 8% 18,6 6% 19,8 7% 21,9 7% 22,1 7% 21,6 6% 19,6 5% 17,2 5% 15,1 4% 11,2 3%

Glýkópeptíð (J01XA) 6,6 2% 6,8 2% 6,9 2% 7,9 2% 10,2 3% 10,6 3% 12,5 3% 9,6 3% 11,9 3% 10,4 3%

Pólýmýxín (J01XB) 0,01 0,003% 0,04 0,01% 0,02 0,01% - - - - 0,02 0,01% 0,01 0,003% - - - - 0,1 0,03%

Ímídazólafleiður (J01XD) 15,8 5% 15,0 5% 16,6 6% 16,9 5% 19,2 6% 22,0 6% 18,9 5% 18,5 6% 18,6 5% 18,2 5%

Nítrófúranafleiður (J01XE) 2,6 1% 3,4 1% 4,9 2% 6,6 2% 7,0 2% 7,3 2% 8,1 2% 6,6 2% 4,2 1% 3,7 1%

Önnur bakteríulyf (J01XX) 1,1 0,4% 2,3 1% 1,4 0,5% 2,7 1% 1,0 0,3% 2,9 1% 3,0 1% 6,2 2% 6,6 2% 5,7 2%

Sýklalyf til altækrar notkunar 
(samtals): 289 100% 293 100% 298 100% 330 100% 338 100% 375 100% 373 100% 335 100% 341 100% 335 100%

Sýklalyjaflokkur (ATC flokkur) Ár (%)
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Tafla D2. Notkun sýklalyfja (ATC-J01) á forminu DOT/100 legur á völdum legudeildum á LSH á árunum 2010-2019. 

2010 (%) 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) 2018 (%) 2019 (%)
Tetracýklínsambönd (J01AA) 3,3 1% 3,7 1% 3,7 1% 3,9 1% 3,6 1% 5,2 1% 4,7 1% 4,7 1% 6,3 2% 6,2 2%

Breiðvirk penicillín (J01CA) 14,8 5% 17,0 6% 19,3 6% 20,4 6% 19,3 6% 25,5 7% 24,5 7% 26,2 8% 27,0 8% 28,3 9%

β-laktamasanæm penicillín 
(J01CE)

5,5 2% 6,9 2% 6,7 2% 5,8 2% 5,9 2% 5,8 2% 7,2 2% 7,2 2% 9,3 3% 8,9 3%

β-laktamasaþolin penicillín 
(J01CF)

33,7 12% 34,5 12% 33,4 11% 35,7 11% 30,6 9% 32,1 9% 33,3 9% 29,2 9% 28,0 9% 30,0 9%

Blöndur penicillína, þ.m.t. 
β-laktamasa hemlar (J01CR)

68,2 23% 66,4 22% 69,5 22% 76,3 23% 73,5 22% 72,5 20% 76,4 21% 70,5 21% 62,4 19% 53,3 17%

Cefalósporín (J01DB/C/D/E) 60,2 21% 60,5 20% 68,4 22% 72,2 21% 77,9 23% 85,2 23% 83,4 23% 75,6 23% 75,7 23% 79,4 25%

Mónóbaktamsambönd (J01DF) 0,4 0,1% 0,2 0,1% 0,2 0,1% 0,1 0,03% 0,1 0,03% 0,1 0,02% 0,1 0,03% 0,2 0,1% 0,04 0,01% 0,03 0,01%

Karbapenemsambönd (J01DH) 9,3 3% 12,5 4% 12,9 4% 13,3 4% 18,0 5% 16,8 5% 13,1 4% 13,1 4% 14,5 4% 14,8 5%

Önnur cefalósporín og 
penemsambönd (J01DI)

- - - - - - - - - - - - - - 0,1 0,04% - - - -

Trímetóprím og afleiður 
(J01EA)

3,4 1% 4,2 1% 5,1 2% 3,0 1% 2,3 1% 3,0 1% 1,9 1% 2,0 1% 2,5 1% 2,7 1%

Meðallangvirk súlfónamíð (J01EC) - - - - - - - - - - - - 0,1 0,03% - - 0,1 0,03% - -

Blöndur súlfónamíða og 
trímetópríms, þ.m.t. Afleiður 
(J01EE)

4,6 2% 5,0 2% 4,3 1% 5,1 2% 5,7 2% 6,3 2% 6,2 2% 5,5 2% 6,3 2% 9,0 3%

Makrólíðar (J01FA) 8,5 3% 8,5 3% 9,1 3% 10,9 3% 11,3 3% 12,9 4% 12,9 4% 11,8 4% 11,6 4% 11,1 3%

Linkósamíð (J01FF) 10,6 4% 11,3 4% 11,5 4% 13,8 4% 11,3 3% 12,8 4% 14,4 4% 11,0 3% 10,2 3% 9,7 3%

Amínóglýkósíð (J01GB) 5,2 2% 4,9 2% 4,6 1% 4,6 1% 2,9 1% 3,0 1% 2,1 1% 2,5 1% 2,9 1% 2,9 1%

Flúórókínólónar (J01MA) 28,6 10% 24,7 8% 24,9 8% 27,6 8% 27,1 8% 27,5 7% 24,5 7% 22,2 7% 18,7 6% 13,2 4%

Glýkópeptíð (J01XA) 8,3 3% 8,9 3% 8,8 3% 9,6 3% 12,8 4% 13,5 4% 13,0 4% 10,6 3% 12,0 4% 10,7 3%

Pólýmýxín (J01XB) 0,04 0,01% 0,1 0,04% 0,1 0,02% - - - - 0,1 0,03% 0,04 0,01% - - - - 0,1 0,03%

Ímídazólafleiður (J01XD) 20,3 7% 19,8 7% 21,8 7% 22,1 7% 24,9 7% 28,4 8% 24,6 7% 25,0 7% 25,3 8% 24,2 8%

Nítrófúranafleiður (J01XE) 4,9 2% 6,1 2% 9,1 3% 11,5 3% 12,6 4% 13,2 4% 14,4 4% 11,3 3% 7,4 2% 7,4 2%

Önnur bakteríulyf (J01XX) 1,3 0,4% 2,3 1% 2,0 1% 3,0 1% 1,1 0,3% 2,4 1% 2,8 1% 5,4 2% 6,0 2% 6,5 2%

Sýklalyf til altækrar notkunar 
(samtals): 291 100% 298 100% 315 100% 339 100% 341 100% 366 100% 360 100% 334 100% 326 100% 318 100%

Sýklalyfjaflokkur (ATC flokkur) Ár (%)
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Tafla D3. Notkun sýklalyfja (ATC-J01) á forminu DDD/100 legur á völdum legudeildum á SAK á árunum 2010-2019. 

2010 (%) 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) 2018 (%) 2019 (%)
Tetracýklínsambönd (J01AA) 0,5 0,2% 1,3 1% 0,5 0,3% 1,3 1% 1,4 1% 0,6 0,2% 0,9 0,3% 0,4 0,2% 0,5 0,2% 3,1 1%

Breiðvirk penicillín (J01CA) 4,6 2% 5,7 3% 7,8 4% 7,9 3% 8,8 4% 12,6 4% 10,5 4% 13,7 5% 13,3 5% 15,0 6%

β-laktamasanæm penicillín 
(J01CE)

3,4 2% 10,9 5% 7,1 3% 6,8 3% 3,7 2% 10,1 3% 9,5 4% 10,5 4% 16,2 6% 15,0 6%

β-laktamasaþolin penicillín 
(J01CF)

61,7 31% 58,5 27% 42,5 20% 52,8 21% 47,8 20% 62,8 21% 56,8 21% 46,8 17% 49,5 18% 50,1 19%

Blöndur penicillína, þ.m.t. 
β-laktamasa hemlar (J01CR)

8,9 4% 17,8 8% 14,1 7% 13,5 5% 17,8 7% 20,2 7% 18,2 7% 17,0 6% 24,1 9% 33,2 13%

Cefalósporín (J01DB/C/D/E) 61,4 31% 64,0 30% 73,5 34% 85,2 34% 86,9 37% 103,7 35% 94,5 35% 103,5 37% 98,6 36% 84,7 32%

Mónóbaktamsambönd (J01DF) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Karbapenemsambönd (J01DH) 1,4 1% 4,1 2% 4,0 2% 6,7 3% 7,3 3% 10,1 3% 8,4 3% 10,7 4% 8,5 3% 5,9 2%

Önnur cefalósporín og 
penemsambönd (J01DI)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trímetóprím og afleiður 
(J01EA)

2,8 1% 3,3 2% 2,1 1% 1,1 0,4% 2,5 1% 1,6 1% 1,0 0,4% 1,1 0,4% 0,8 0,3% 1,1 0,4%

Meðallangvirk súlfónamíð (J01EC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Blöndur súlfónamíða og 
trímetópríms, þ.m.t. Afleiður 
(J01EE)

0,8 0,4% 2,2 1% 1,6 1% 3,2 1% 1,9 1% 4,4 1% 2,8 1% 3,3 1% 3,4 1% 3,6 1%

Makrólíðar (J01FA) 7,4 4% 7,3 3% 7,9 4% 11,3 5% 9,7 4% 13,6 5% 9,7 4% 14,7 5% 10,8 4% 7,5 3%

Linkósamíð (J01FF) 3,1 2% 7,4 3% 10,9 5% 12,7 5% 14,0 6% 12,9 4% 10,4 4% 9,1 3% 7,2 3% 7,1 3%

Amínóglýkósíð (J01GB) 2,3 1% 3,7 2% 3,4 2% 1,9 1% 1,6 1% 2,8 1% 3,0 1% 1,7 1% 2,4 1% 2,3 1%

Flúórókínólónar (J01MA) 21,5 11% 13,6 6% 20,5 10% 11,5 5% 13,4 6% 14,7 5% 11,8 4% 10,6 4% 7,9 3% 7,9 3%

Glýkópeptíð (J01XA) 5,2 3% 2,5 1% 2,5 1% 10,6 4% 3,5 1% 8,0 3% 9,2 3% 7,0 3% 7,0 3% 5,8 2%

Pólýmýxín (J01XB) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ímídazólafleiður (J01XD) 15,0 7% 12,5 6% 14,2 7% 18,1 7% 12,7 5% 16,6 6% 18,7 7% 18,1 7% 16,3 6% 13,2 5%

Nítrófúranafleiður (J01XE) 0,6 0,3% 0,8 0,4% 1,0 0,5% 0,8 0,3% 1,5 1% 2,4 1% 1,8 1% 2,5 1% 2,0 1% 1,4 1%

Önnur bakteríulyf (J01XX) 0,02 0,01% 0,3 0,1% 1,6 1% 2,1 1% 3,3 1% 1,9 1% 2,3 1% 5,7 2% 3,1 1% 3,9 1%

Sýklalyf til altækrar notkunar 
(samtals): 201 100% 216 100% 215 100% 247 100% 238 100% 299 100% 269 100% 277 100% 272 100% 261 100%

Sýklalyfjaflokkur (ATC flokkur) Ár (%)
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Tafla D4. Notkun sýklalyfja (ATC-J01) á forminu DOT/100 legur á völdum legudeildum á SAK á árunum 2010-2019. 

2010 (%) 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) 2018 (%) 2019 (%)
Tetracýklínsambönd (J01AA) 0,4 0,2% 1,0 1% 0,4 0,2% 1,1 0,5% 1,0 0,4% 0,5 0,2% 0,8 0,3% 0,4 0,2% 0,6 0,2% 2,6 1%

Breiðvirk penicillín (J01CA) 5,9 3% 7,4 4% 9,3 4% 10,6 4% 9,2 4% 13,0 5% 10,7 4% 12,5 5% 13,1 5% 13,9 6%

β-laktamasanæm penicillín 
(J01CE)

2,7 1% 4,7 2% 3,4 2% 2,9 1% 2,1 1% 4,8 2% 4,0 2% 4,7 2% 6,5 3% 6,8 3%

β-laktamasaþolin penicillín 
(J01CF)

23,3 12% 23,1 12% 19,8 9% 24,2 10% 20,9 9% 22,5 8% 20,6 8% 18,4 7% 16,6 7% 15,8 7%

Blöndur penicillína, þ.m.t. 
β-laktamasa hemlar (J01CR)

9,1 5% 19,3 10% 15,5 7% 15,6 6% 19,9 9% 22,5 8% 20,9 8% 17,5 7% 25,4 10% 35,4 15%

Cefalósporín (J01DB/C/D/E) 76,9 40% 70,2 35% 84,2 38% 97,9 40% 90,1 39% 107,5 39% 95,9 39% 101,4 40% 101,6 41% 91,6 38%

Mónóbaktamsambönd (J01DF) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Karbapenemsambönd (J01DH) 1,9 1% 5,2 3% 5,0 2% 8,2 3% 8,7 4% 13,0 5% 10,0 4% 12,4 5% 11,0 4% 7,8 3%

Önnur cefalósporín og 
penemsambönd (J01DI)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trímetóprím og afleiður 
(J01EA)

3,5 2% 4,7 2% 3,0 1% 1,6 1% 3,2 1% 2,1 1% 1,7 1% 1,7 1% 1,6 1% 2,3 1%

Meðallangvirk súlfónamíð (J01EC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Blöndur súlfónamíða og 
trímetópríms, þ.m.t. Afleiður 
(J01EE)

1,4 1% 2,2 1% 1,9 1% 2,7 1% 3,2 1% 4,5 2% 3,4 1% 3,7 1% 3,7 1% 4,6 2%

Makrólíðar (J01FA) 6,8 4% 7,4 4% 7,1 3% 9,2 4% 8,3 4% 10,8 4% 8,5 3% 10,9 4% 9,3 4% 6,3 3%

Linkósamíð (J01FF) 4,4 2% 10,0 5% 14,0 6% 15,9 6% 18,2 8% 15,6 6% 12,5 5% 11,7 5% 9,6 4% 9,0 4%

Amínóglýkósíð (J01GB) 1,9 1% 3,1 2% 2,9 1% 1,7 1% 1,6 1% 2,5 1% 3,0 1% 1,1 0% 2,1 1% 2,3 1%

Flúórókínólónar (J01MA) 27,5 14% 19,4 10% 26,1 12% 15,4 6% 17,1 7% 19,0 7% 14,8 6% 12,7 5% 10,2 4% 9,5 4%

Glýkópeptíð (J01XA) 5,9 3% 3,6 2% 3,1 1% 10,5 4% 5,9 3% 9,0 3% 9,9 4% 7,9 3% 8,4 3% 5,7 2%

Pólýmýxín (J01XB) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ímídazólafleiður (J01XD) 19,3 10% 16,2 8% 18,9 9% 23,6 10% 17,3 7% 21,3 8% 24,1 10% 23,1 9% 21,4 9% 17,6 7%

Nítrófúranafleiður (J01XE) 2,1 1% 1,5 1% 2,9 1% 1,8 1% 3,0 1% 4,7 2% 4,5 2% 6,2 2% 4,5 2% 3,6 2%

Önnur bakteríulyf (J01XX) 0,1 0,04% 0,3 0,2% 1,9 1% 2,3 1% 3,8 2% 2,3 1% 2,5 1% 4,3 2% 3,5 1% 3,4 1%

Sýklalyf til altækrar notkunar 
(samtals): 193 100% 199 100% 220 100% 245 100% 233 100% 276 100% 248 100% 251 100% 249 100% 238 100%

Sýklalyfjaflokkur (ATC flokkur) Ár (%)
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Tafla D5. Mánaðarleg þróun á notkun sýklalyfja á forminu DDD/100 legudaga yfir tíu ára tímabil á LSH. 

 
 
 
 
Tafla D6. Mánaðarleg og árs þróun á notkun sýklalyfja á forminu DDD/100 legudaga yfir tíu ára tímabil á SAK. 

 
 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Janúar 47,5 53,5 53,7 64,7 54,9 60,2 63,3 71,7 64,7 61,3
Febrúar 48,5 50,7 51,9 53,6 56,3 54,8 61,0 61,5 53,6 51,1
Mars 58,7 55,1 53,4 59,4 65,8 63,6 64,1 62,0 61,4 60,6
Apríl 55,8 48,3 55,5 60,1 54,9 60,7 64,2 58,6 58,4 57,6
Maí 58,2 52,5 55,9 61,4 57,3 58,3 62,4 53,7 53,3 60,7
Júní 50,6 50,8 47,5 55,1 54,9 50,2 51,6 57,8 51,9 52,1
Júlí 49,1 48,0 48,1 52,0 56,2 49,2 49,4 54,4 57,4 59,3
Ágúst 55,3 57,0 51,6 46,1 56,0 53,4 56,6 54,2 57,6 61,1
September 58,9 54,0 55,2 55,6 55,8 58,4 57,1 55,5 56,9 55,7
Október 57,2 53,7 60,5 52,4 55,4 58,6 60,5 52,2 59,9 56,9
Nóvember 56,7 54,5 52,9 53,8 54,1 57,8 57,9 52,4 51,9 52,2
Desember 58,5 52,8 52,2 56,1 61,2 57,7 58,4 56,7 62,6 60,6

Mánuðir Ár

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Janúar 0,0 74,8 75,0 64,5 95,1 62,8 67,3 67,9 89,1 102,9
Febrúar 0,0 61,0 74,1 71,5 83,7 74,0 79,5 67,8 78,2 67,6
Mars 0,0 73,9 73,2 66,4 91,9 88,7 82,0 76,9 76,8 64,6
Apríl 30,2 26,2 79,4 79,3 78,5 94,0 66,8 106,7 72,4 92,7
Maí 76,2 58,2 53,5 108,1 56,9 88,6 103,7 95,3 88,3 86,9
Júní 73,9 66,6 66,1 85,3 65,8 53,7 84,4 86,0 83,6 94,7
Júlí 86,2 53,6 74,8 73,7 59,0 69,1 76,6 93,6 80,0 72,1
Ágúst 102,7 58,6 54,7 67,1 47,4 76,4 58,6 82,7 84,7 57,2
September 68,8 63,6 67,1 61,9 66,4 61,2 91,0 87,0 67,7 75,8
Október 69,5 56,4 74,5 74,6 46,7 87,0 96,8 96,0 74,1 78,5
Nóvember 57,5 76,3 43,6 52,9 50,6 85,8 99,2 55,9 79,4 62,6
Desember 87,9 73,1 43,8 70,7 56,5 101,8 70,5 74,8 71,3 75,4

ÁrMánuðir
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Ársþróun á sýklalyfjaflokkum sem ekki var gert greint fyrir í niðurstöðum.  
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Mynd D5. Árleg þróun á DDD/100 legudaga fyrir ákveðna sýklalyfjaflokka á LSH og SAK. 
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Tafla D7. Samanlögð notkun sýklalyfja (ATC-J01) á forminu DDD/100 legur á völdum legudeildum á     
 tveimur stærstu sjúkrahúsum á Íslandi á árunum 2010-2019. 

 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
J01A-TETRACÝKLÍNSAMBÖND 3,3 3,8 3,7 4,0 3,9 5,7 4,5 4,9 6,5 7,0
J01AA-Tetracýklínsambönd 3,3 3,8 3,7 4,0 3,9 5,7 4,5 4,9 6,5 7,0
J01C-β-LAKTAM BAKTERÍULYF 137,1 137,8 131,0 149,7 147,8 170,3 171,7 157,7 161,5 159,4
J01CA-Breiðvirk penicillín 10,8 12,6 15,0 16,1 16,2 22,6 21,7 24,8 25,8 25,0
J01CE-β-laktamasanæm penicillín 7,6 11,4 9,8 8,7 8,6 9,6 12,5 11,4 17,9 17,2
J01CF-β-laktamasaþolin penicillín 60,5 58,9 49,3 62,4 63,1 79,6 76,5 66,0 65,8 72,5
J01CR-Blöndur penicillína, þ.m.t. 
β-laktamasa hemlar 

58,1 54,9 56,8 62,5 59,8 58,5 60,9 55,5 52,1 44,8

J01D-ÖNNUR β-LAKTAM BAKTERÍULYF 61,4 63,4 70,2 74,2 82,3 87,9 82,9 73,6 75,0 77,7
J01DB-Fyrsta kynslóð cefalósporína 15,0 15,0 17,6 18,1 20,1 20,4 22,7 20,8 23,4 29,3
J01DC-Önnur kynslóð cefalósporína 22,9 22,9 23,8 22,5 21,0 21,8 20,9 8,0 6,6 3,8
J01DD-Þriðja kynslóð cefalósporína 15,4 15,6 18,5 22,9 27,2 31,4 28,7 33,7 33,2 32,6
J01DE-Fjórða kynslóð cefalósporína - - - - - - - - - -
J01DF-Mónóbaktamsambönd 1,5 0,1 0,1 0,04 0,05 0,03 0,1 0,2 0,02 0,03
J01DH-Karbapenemsambönd 6,6 9,8 10,2 10,7 13,9 14,3 10,6 10,9 11,8 11,9
J01DI-Önnur cefalósporín og
 penemsambönd

- - - - - - - 0,2 - -

J01E-SÚLFÓNAMÍÐ OG TRÍMETÓPRÍM 5,2 6,1 5,5 4,5 4,7 5,7 5,8 4,6 5,4 6,6
J01EA-Trímetóprím og afleiður 2,2 2,9 3,0 1,6 1,7 1,6 1,0 1,1 1,1 1,3
J01EC-Meðallangvirk súlfónamíð - - - - - - 0,7 - 0,6 -
J01EE-Blöndur súlfónamíða og 
trímetópríms, þ.m.t. afleiður 

3,0 3,2 2,5 2,9 3,0 4,1 4,0 3,5 3,8 5,3

J01F-MAKRÓLÍÐAR OG LINKÓSAMÍÐ 19,3 20,9 22,3 26,2 25,0 28,7 28,6 25,7 24,0 22,4
J01FA-Makrólíðar 11,8 12,8 13,2 15,2 15,6 18,4 17,5 17,6 16,5 15,2
J01FF-Linkósamíð 7,5 8,1 9,0 11,1 9,3 10,4 11,1 8,1 7,5 7,2
J01G-AMÍNÓGLÝKÓSÍÐA-BAKTERÍULYF 6,3 5,9 5,2 5,1 3,1 3,3 2,7 2,6 3,2 3,2
J01GB-Önnur amínóglýkósíð 6,3 5,9 5,2 5,1 3,1 3,3 2,7 2,6 3,2 3,2
J01M-KÍNÓLÓNA-BAKTERÍULYF 22,1 17,9 19,9 20,3 20,8 20,5 18,2 16,1 13,8 10,7
J01MA-Flúórókínólónar 22,1 17,9 19,9 20,3 20,8 20,5 18,2 16,1 13,8 10,7
J01X-ÖNNUR BAKTERÍULYF 25,5 25,9 28,2 33,7 34,9 40,7 40,7 39,6 39,0 35,7
J01XA-Glýkópeptíð 6,4 6,1 6,2 8,3 9,2 10,2 11,9 9,2 11,0 9,6
J01XB-Pólýmýxin 0,01 0,03 0,02 - - 0,02 0,01 - - 0,1
J01XD-Ímídazólafleiður 15,7 14,7 16,2 17,1 18,2 21,2 18,9 18,5 18,2 17,3
J01XE-Nítrófúranafleiður 2,3 3,0 4,3 5,7 6,1 6,5 7,0 5,9 3,8 3,3
J01XX-Önnur bakteríulyf 1,0 2,0 1,4 2,6 1,3 2,8 2,9 6,1 6,0 5,4
Samtals 280,2 281,6 286,0 317,8 322,4 362,7 355,0 324,8 328,5 322,7

ATC Flokkur-ATC Heiti
Ár
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Tafla D8. Samanlögð notkun sýklalyfja (ATC-J01) á forminu DOT/100 legudaga á völdum legudeildum á    
     tveimur stærstu sjúkrahúsum á Íslandi á árunum 2010-2019. 

 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
J01A-TETRACÝKLÍNSAMBÖND 3,0 3,4 3,2 3,5 3,2 4,5 4,0 4,0 5,2 5,6
J01AA-Tetracýklínsambönd 3,0 3,4 3,2 3,5 3,2 4,5 4,0 4,0 5,2 5,6
J01C-β-LAKTAM BAKTERÍULYF 113,4 114,7 117,1 125,2 117,4 123,8 126,4 119,3 115,3 112,1
J01CA-Breiðvirk penicillín 13,9 15,7 17,9 18,9 17,8 23,4 22,1 23,8 24,5 25,8
J01CE-β-laktamasanæm penicillín 5,2 6,6 6,2 5,4 5,3 5,7 6,7 6,8 8,8 8,5
J01CF-β-laktamasaþolin penicillín 32,6 32,8 31,4 33,9 29,1 30,5 31,1 27,3 26,0 27,5
J01CR-Blöndur penicillína, þ.m.t. 
β-laktamasa hemlar 

61,7 59,7 61,6 67,0 65,2 64,3 66,6 61,3 56,0 50,2

J01D-ÖNNUR β-LAKTAM BAKTERÍULYF 70,8 73,6 82,6 88,8 96,1 105,0 98,3 93,3 94,2 95,0
J01DB-Fyrsta kynslóð cefalósporína 20,2 19,6 23,8 25,5 25,2 26,2 28,3 27,0 28,9 33,4
J01DC-Önnur kynslóð cefalósporína 22,7 23,2 23,7 22,3 20,7 21,0 19,7 8,1 6,8 4,2
J01DD-Þriðja kynslóð cefalósporína 19,1 19,1 23,2 28,3 33,7 41,6 37,6 44,9 44,5 43,8
J01DE-Fjórða kynslóð cefalósporína - - - - - - - - - -
J01DF-Mónóbaktamsambönd 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,03 0,03
J01DH-Karbapenemsambönd 8,5 11,5 11,7 12,6 16,6 16,2 12,6 13,0 13,9 13,6
J01DI-Önnur cefalósporín og
 penemsambönd

- - - - - - - 0,1 - -

J01E-SÚLFÓNAMÍÐ OG TRÍMETÓPRÍM 7,7 8,9 8,7 7,5 7,7 8,9 7,7 7,1 8,3 10,8
J01EA-Trímetóprím og afleiður 3,4 4,3 4,8 2,8 2,4 2,9 1,9 1,9 2,4 2,6
J01EC-Meðallangvirk súlfónamíð - - - - - - 0,1 - 0,1 -
J01EE-Blöndur súlfónamíða og 
trímetópríms, þ.m.t. afleiður 

4,2 4,6 3,9 4,7 5,3 6,0 5,7 5,2 5,8 8,2

J01F-MAKRÓLÍÐAR OG LINKÓSAMÍÐ 18,2 19,4 20,7 24,7 23,2 25,9 26,2 22,7 21,3 19,8
J01FA-Makrólíðar 8,3 8,3 8,8 10,6 10,8 12,6 12,1 11,6 11,2 10,3
J01FF-Linkósamíð 9,9 11,1 11,9 14,1 12,4 13,3 14,1 11,1 10,1 9,5
J01G-AMÍNÓGLÝKÓSÍÐA-BAKTERÍULYF 4,9 4,7 4,3 4,1 2,7 3,0 2,2 2,3 2,8 2,8
J01GB-Önnur amínóglýkósíð 4,9 4,7 4,3 4,1 2,7 3,0 2,2 2,3 2,8 2,8
J01M-KÍNÓLÓNA-BAKTERÍULYF 28,5 23,9 25,1 25,8 25,6 26,1 22,7 20,6 17,2 12,6
J01MA-Flúórókínólónar 28,5 23,9 25,1 25,8 25,6 26,1 22,7 20,6 17,2 12,6
J01X-ÖNNUR BAKTERÍULYF 34,0 35,0 39,6 45,0 48,2 54,3 52,4 50,5 48,4 45,7
J01XA-Glýkópeptíð 8,1 8,2 8,0 9,8 11,8 12,7 12,4 10,2 11,3 9,9
J01XB-Pólýmýxin 0,03 0,1 0,1 - - 0,1 0,03 - - 0,1
J01XD-Ímídazólafleiður 20,2 19,3 21,4 22,4 23,8 27,2 24,5 24,7 24,6 23,0
J01XE-Nítrófúranafleiður 4,6 5,5 8,2 10,0 11,2 11,8 12,6 10,4 6,9 6,8
J01XX-Önnur bakteríulyf 1,1 2,0 2,0 2,8 1,5 2,4 2,8 5,2 5,6 6,0
Samtals 280,5 283,6 301,2 324,6 324,1 351,4 339,9 319,7 312,6 304,5

ATC Flokkur-ATC Heiti
Ár
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Viðauki E: Breytingar á DDD  
 
 
Tafla E1. Breytingar á DDD frá 2005-2020 ATC-J01 tekin af (World Health Organization, 2020) 

Substance Previous 
DDD 

New 
DDD 

Present 
ATC code 

Year 
changed                   

amoxicillin and beta-lactamase inhibitor 1 g O 1.5 g O J01CR02 2019 

amoxicillin and enzyme inhibitor 1 g P 3 g P J01CR02 2005 

amoxicillin 1 g O 1.5 g O J01CA04 2019 
amoxicillin 1 g P 3 g P J01CA04 2019 
ampicillin and enzyme inhibitor 2 g P 6 g P J01CR01 2017 

ampicillin 2 g P 6 g P J01CA01 2019 
cefepime 2 g P 4 g P J01DE01 2019 
ceftezole 6 g P 3 g P J01DB12 2008 
ciprofloxacin 0.5 g P 0.8 g P J01MA02 2019 
colistin 3 MU P 9 MU P J01XB01 2019 
meropenem 2 g P 3 g P J01DH02 2019 
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Viðauki F: Leyfi 
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