
  

 

 

 

 

Lokaverkefni til meistaraprófs 

í lyfjafræði 

 

 

 

 

 

Áhrifaþættir í vali heilsugæslulækna á lyfjameðferð 

Yrsa Ívarsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Júní 2020 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Áhrifaþættir í vali heilsugæslulækna á lyfjameðferð 

Yrsa Ívarsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meistararitgerð í lyfjafræði 

Umsjónarkennari: Anna Bryndís Blöndal 

 

Lyfjafræðideild 

Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð þessi er til meistaragráðu í lyfjafræði og er óheimilt að afrita ritgerðina á 

nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

 

© Yrsa Ívarsdóttir 2020 

 

  



 

 
 
 
 
Höfundur    Yrsa Ívarsdóttir 

 

 

 

 

Umsjónarkennari   Anna Bryndís Blöndal 

     Lektor 

                                                     Lyfjafræðideild Háskóla Íslands 

 

Leiðbeinendur   Kristján Linnet 

     Lyfjafræðingur 

     Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins 

 

     Jón Steinar Jónsson 

     Yfirlæknir Þróunarmiðstöðvar íslenskrar heilsugæslu 

     Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins



 
 

i 

ÁGRIP 

Áhrifaþættir í vali heilsugæslulækna á lyfjameðferð 

Inngangur: Lyf eru notuð til að lækna og meðhöndla sjúkdóma. Einnig til að greina, 

koma í veg fyrir eða draga úr einkennum sjúkdóms. Hvernig heimilislæknar taka 

ákvörðun um val á lyfjameðferð skiptir miklu máli. Hingað til hafa engar rannsóknir 

verðið gerðar á Íslandi á því hvernig heimilislæknar taka ákvörðun um val á 

lyfjameðferð. Jafnframt hefur ekki verið kannað hvað sé hægt að gera til að bæta 

ákvarðanatöku lækna og þar með auka öryggi í lyfjanotkun og mögulega takmarka 

lyfjakostnað.  

Markmið: Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvort og hvernig ákveðin atriði 

hafa áhrif á ákvarðanatöku varðandi lyfjameðferð hjá læknum í heilsugæslu á Íslandi. 

Jafnframt hvaða atriði það eru sem hindra rétta ákvarðanatöku. Að lokum hvaða þættir 

væru mikilvægastir til að auðvelda ákvarðanatöku. 

Aðferð: Við framkvæmd rannsóknar var megindlegum aðferðum beitt. Sendur var 

rafrænn spurningalisti með tölvupósti á alla starfandi heimilislækna í landinu. 

Spurningalistinn var samsettur úr lokuðum spurningum, opnum textaboxum og 

röðunarspurningu. Excel var notað við greiningu gagnanna.  

Niðurstöður: Alls svöruðu 93 læknar spurningalistanum og var svarhlutfallið 40,7%. 

Niðurstöðurnar sýna að læknar telja að klínískar leiðbeiningar, upplýsingar í 

sérlyfjaskrá og eigin reynsla séu mikilvægastar við val á lyfjameðferð. Þá er skortur á 

milliverkanaforriti sem tengist sjúkraskrá sjúklings eitthvað sem læknar eru mjög 

sammála um að sé hamlandi þáttur í ákvarðanatöku. Þau atriði sem mikilvægast væri 

að laga til að auðvelda ákvarðanatöku lækna eru innlendir lyfjalistar og 

milliverkanaforrit sem tengist sjúkraskrá sjúklings.  

Ályktun: Niðurstöður benda til að margir þættir gætu stutt heimilislækna í dag til að 

taka réttar ákvarðanir við val á lyfjameðferð. Þessar niðurstöður ættu að hvetja 

viðeigandi stofnanir til að vinna með þessi atriði í því skyni að styðja við lækna í 

heilsugæslu til að bæta gæði í lyfjameðferð.  

 

https://is.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%BAkd%C3%B3mur
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ABSTRACT 

Factors affecting general practitioners choice of drug therapy  

Introduction: Medicine is used to cure and treat diseases and illnesses. Different 

medicines can also be used to diagnose, prevent or reduce the symptoms of disease. 

How general practitioners decide on the choice of medication is of great importance. 

To date, no research has been conducted in Iceland on how general practitioners 

decide on the choice of drug treatment. Furthermore, what has been done to improve 

physicians' decision-making, thereby increasing drug safety and potentially limiting 

drug costs, has not been explored. 

Objective: The objective of this study is to investigate whether and how certain 

factors influence decision-making regarding drug treatment by healthcare practitioners 

in Iceland. The study is also meant to identify the factors that hinder proper decision-

making. Finally, which factors help the most in the decision making. 

Method: Quantitative methods were used in the research. An electronic 

questionnaire was emailed to all working general practitioners in Iceland. The 

questionnaire was composed of closed questions, open text boxes and ranking 

questions. Excel was used to analyse the data. 

Results: A total of 93 physicians answered the questionnaire making the response 

rate 40.7%. The results show that physicians believe that clinical guidance, prescribing 

information and personal experience are the most important factors when choosing 

medication. The doctors strongly agree on that the lack of an interaction program 

associated with the patient's medical record is a decisive factor in decision-making. 

The most important issues that need to be addressed in order to facilitate physicians' 

decision-making are national drug lists and a drug-related interaction program. 

Conclusion: Results indicate that many factors could improve the decision making 

when choosing medication. The findings should encourage appropriate agencies to 

support physicians to improve the quality of medication in treating illnesses.  
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LISTI YFIR SKAMMSTAFANIR 

 

AAFP American Academy of Family Physicians 

AWMF 
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen 
Fachgesellschaften, Vinnusamfélag vísindalækna 

DEGAM 
Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, 
Þýska félagið fyrir almennar lækningar og heimilislækningar 

EBM Evidence based medicine, gagnreynd ákvarðanataka 
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EURACT 
European Academy of Teachers in General Practice / Family Medicine, 
Evrópska akademía kennara í heimilislækningum 

Fass 
Läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer, 
Lyfjaupplýsingar fyrir heilbrigðisstarfsmenn, sjúklinga og dýralækna 

GP General practicioner, heimilislæknir 

HH Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins 

HÍ Háskóli Íslands 

NHS National Health Service 

NICE 
The National Institute for Health and Care Excellence, Landsstofnun fyrir 
ágæti heilsu og umönnunar 

OBM Opinion based medicine, skoðanatengd ákvarðanataka 

OECD 
The Organisation for Economic Co-operation and Development, Samtök 
fyrir efnahagslegt samstarf og þróun 

SDM Shared decision making, sameiginleg ákvarðanataka 

Strama 
Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad 
antibiotikaresistens, núna Sanverkan mot antibiotikaresistens, Saman 
gegn sýklalyfjaónæmi.  

USPTF 
US Preventive Services Task Force, Verkefnisstjórn forvarnaþjónustu 
Bandaríkjanna 

WHO World Health Organization, Alþjóða heilbrigðismálastofnunin 

ÞÍH Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu 
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Um verkefnið og framlag nemanda 

Meistaraverkefnið var unnið í samvinnu við Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu. 

Þar starfa umsjónarleiðbeinandinn Anna Bryndís Blöndal, lyfjafræðingur og lektor og 

meðleiðbeinendurnir Kristján Linnet, lyfjafræðingur og Jón Steinar Jónsson, 

heimilislæknir og lektor.  

Nemandi, umsjónarleiðbeinandi og meðleiðbeinendur unnu að gerð spurningalista. 

Spurningalistinn var sendur út sem vefslóð til lækna á landsvísu. Niðurstöður 

spurningalistans voru vistaðar á Google Sheets og þaðan færðar yfir í Microsoft Excel 

þar sem þær voru unnar. Aðstoð við tölfræðiúrvinnslu fékkst hjá Tölfræðiráðgjöf 

Heilbrigðisvísindasviðs. 

Nemandinn setti saman fræðilegan inngang, vann úr gögnunum, setti fram 

niðurstöður sem bornar voru saman við aðrar rannsóknir í umræðum. Að lokum voru 

ályktanir dregnar fram. Nemandinn sá um alla uppsetningu á ritgerðinni. 

Umsjónarleiðbeinandi og meðleiðbeinendur aðstoðuðu nemandann við skrif með 

yfirlestri og ábendingum. Úrvinnsla gagna var unnin að heiman og því hafði Covid-19 

engin áhrif á framgang verkefnisins.  
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1 INNGANGUR 

1.1 Heilbrigðiskerfið á Íslandi  

Grunnhugmyndafræði íslenska heilbrigðiskerfisins er að allir eigi rétt á 

heilbrigðisþjónustu óháð efnahag eða öðrum aðstæðum. Heilbrigði er skilgreint sem 

líkamleg, andleg og félagsleg vellíðan samkvæmt Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni 

(WHO), en ekki eingöngu að lifa án sjúkdóma og örorku (Ágúst Einarsson, 2003; 

Baum, 1995; Heilbrigðisráðuneyti, 2019). 

Fjármögnun heilbrigðiskerfisins er að stærstum hluta úr sameiginlegum sjóðum.  

Mikilvægt er að fylgja skýrri stefnu þar sem fjárveitingum er forgangsraðað eftir þörf 

(Heilbrigðisráðuneyti, 2019; Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir o.fl., 2014). Eftirspurn eftir 

heilbrigðisþjónustu er afleidd eftirspurn þar sem að fólk er ekki að sækjast í þjónustuna 

sjálfa heldur heilbrigðið sem fæst úr þjónustunni (Ágúst Einarsson, 2003). 

Hluti af kostnaði heilbrigðiskerfisins er innheimtur með komugjöldum (Ingimar 

Einarsson, 2013). Fjórðungur af útgjöldum ríkisins eru útgjöld til heilbrigðismála og 

sjúkragreiðslukerfin eru mikilvægt tæki til að stýra þeim fjármunum. Á Íslandi er áætlað 

að sjúklingar greiði um 17% af heildarútgjöldum til heilbrigðismála, sem er stærri hluti 

samanborið við Noreg, Danmörku og Svíþjóð (Heilbrigðisráðuneyti, 2019). 

Samkvæmt nýrri skýrslu heilbrigðisráðuneytisins voru útgjöld til heilbrigðiskerfisins 

um 200 milljarðar króna sem samsvara 8,7% af vergri landsframleiðslu. Hlutfallið hefur 

farið lækkandi frá aldamótum þegar það var um 10% af landsframleiðslu. 

(Heilbrigðisráðuneyti, 2019). Um aldamót var Ísland á meðal ríkja í fremstu röð með 

mest útgjöld til heilbrigðismála en árið 2011 var það komið í 19.-20. sæti (Ingimar 

Einarsson, 2013). Árið 2011 var 9,0% af vergri landsframleiðslu Íslands varið til 

heilbrigðismála á meðan meðaltal OECD-ríkjanna var 9,3%, samkvæmt efnahags og 

framfarastofnuninni (OECD).  

Síðan 2012 hefur hlutfall fjármuna til heilbrigðiskerfisins hækkað á Íslandi. Árið 2017 

var það orðið aðeins hærra en meðaltal OECD-ríkjanna en var samt lægra en á öllum 

Norðurlöndunum að Finnlandi undanskildu (OECD, 2017). 
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Til að tryggja öruggt aðgengi að heilbrigðisþjónustu er mikilvægt að kostnaður 

einstaklinga sé aldrei það mikill að fólk hætti við að leita sér nauðsynlegrar 

heilbrigðisþjónustu (Ingimar Einarsson, 2013). Talið var að einstaklingar árið 2003 

hefðu varið um 3,9% útgjalda sinna í heilbrigðismál, sem var svipað og þeir vörðu í 

kjöt- og fiskkaup (Ágúst Einarsson, 2003).  

Í dag fer heilbrigðisvandi vegna lífstílstengdra sjúkdóma, til dæmis offitu, 

fíknisjúkdóma og geðsjúkdóma, sífellt vaxandi. Þessi skortur á heilbrigði eykur talsvert 

álag á heilbrigðiskerfið (Andersen o.fl., 2013; Heilbrigðisráðuneyti, 2019) 

Breytingar á heilbrigðiskerfinu eru nauðsynlegar til að bregðast við þróun 

samfélagsins. Langvinnir sjúkdómar eru að verða algengari og koma þeir til með að 

sliga heilbrigðiskerfið ef ekkert verður aðhafst. Heilbrigðiskerfið er hannað til að 

meðhöndla og bregðast við sjúkdómum og bráðatilfellum (OECD, 2010; World Health 

Organisation, 2009). Þegar kerfið er hannað til meðhöndlunar en ekki forvarna þá er 

alltaf verið að bregðast við eftir á, en ekki að fyrirbyggja vinnutap, skerta heilsu, skerta 

færni og almennt heilsutap. Miðað við tölur ársins 2013 hefur Ísland verið að setja 1,5% 

af útgjöldum til heilbrigðismála í forvarnir sem er helmingur þess sem er gert í Evrópu 

(Andersen o.fl., 2013). 

Meðalaldur þjóða er að hækka, við það eykst byrði heilbrigðiskerfisins þar sem 

algengt er að aldraðir þurfi meiri þjónustu. Miðað við mannfjöldaspá og framreikning á 

aldurshlutfalli þjóðarinnar mun samsetning íbúa breytast þar sem einstaklingar eldri en 

65 ára eru um 11,5% en munu verða um 20,5% árið 2050. Á sama tíma verða 

einstaklingar yfir 80 ára orðnir um 7,5% af þjóðinni (Elísabet Benedikz, 2009; Hagstofa 

Íslands, 2007). 

1.1.1 Heilbrigðisstefna 2030 

Í nýrri heilbrigðisstefnu sem heilbrigðisráðherra lagði fram í júní 2019 eru sett fram 

markmið um að íslenskt heilbrigðiskerfi verði framarlega í samanburði við önnur lönd. 

Til að ná því markmiði þarf heilbrigðiskerfið að vera heildrænt, öruggt, skilvirkt og 

hagkvæmt. Í stefnunni eru settar fram leiðir til að ná því markmiði og þar kemur fram 

að flokka á heilbrigðisþjónustu í þrjú stig eftir þjónustustigi: fyrsta stigs þjónusta er 

heilsugæslan, annars stigs heilbrigðisþjónusta er sérfræðiþjónusta utan 

háskólasjúkrahúss og þriðja stigs þjónusta er veitt á háskólasjúkrahúsi. Þetta er gert til 

að gera kerfið skilvirkara og bæta þjónustu við sjúklinga (Heilbrigðisráðuneyti, 2019). 
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Til að meta heilbrigðiskerfi er hægt að skoða ýmsa þætti. Gæði þjónustu út frá því 

hvort hún er veitt í samræmi við bestu þekkingu sem er í boði og hversu mikið 

þjónustan eykur líkur á betri heilsu og lífsgæðum. Þegar horft er til ungbarna- og 

mæðradauða ásamt útrýmingu sjúkdóma með bólusetningum hefur verið sýnt fram á 

að Ísland stendur vel í samanburði við aðrar þjóðir (Heilbrigðisráðuneyti, 2019).   

1.1.2 Heilsugæslustöðvar 

Heilsugæslustöðvar eru almennt fyrsti viðkomustaður sjúklinga í heilbrigðiskerfinu 

(Fjármála- og efnahagsráðuneyti, 2019; Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir, 2018; 

Heilbrigðisráðuneyti, 2019). Heilsugæsluþjónusta er í öllum heilbrigðisumdæmum 

landsins og er skipulögð af heilbrigðisstofnun hvers heilbrigðisumdæmis. Aðgengi að 

heilsugæslustöðvum er mjög gott á höfuðborgarsvæðinu og yfirleitt gott á 

landsbyggðinni. Nema á allra strjálbýlustu svæðunum þar sem erfitt hefur verið að 

manna stöðvarnar. Við þessari manneklu er brugðist með verksamningum við lækna 

sem starfa tímabundið á stöðvunum í stuttan tíma í senn (Company, 2016; 

Heilbrigðisráðuneyti, 2019). Á höfuðborgarsvæðinu eru starfræktar 19 

heilsugæslustöðvar og á landsbyggðinni eru þær 56. Af þeim 75 heilsugæslustöðvum 

eru fjórar einkareknar (Embætti landlæknis, 2020). 

Á heilsugæslustöðvum er starfsemin fjölbreytt, einstaklingum er veitt heildræn 

þjónusta þar sem ástæða komu er skoðuð út frá sögu og aðstæðum sjúklings. 

Almennar lækningar og hjúkrun eru þar í aðalhlutverki (Ríkisendurskoðun, 2017). 

Heilsugæslan sér einnig um að sinna heimahjúkrun, heilsuvernd, forvörnum, 

sálfræðiþjónustu og fleiru. Áherslur fara þó talsvert eftir staðsetningu og starfsfólki 

(Fjármála- og efnahagsráðuneyti, 2019; Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti, 2007; 

Heilbrigðisráðuneyti, 2019).  

Ef aðgengi að heilsugæslu er ófullnægjandi þá hefur það áhrif á aðra starfsemi í 

heilbrigðiskerfinu. Einfaldari tilfelli hjá sjúklingum sem fara á bráðamóttöku valda þar 

óþarfa álagi. Árið 2015 áttu 20% þeirra sem komu á bráðamóttöku frekar að fara á 

heilsugæslustöð. Í viðtölum við sérfræðinga í heimilislækningum sem höfðu starfað á 

Læknavaktinni kom fram að þangað leituðu margir einstaklingar sem heilsugæslan 

hefði verið betur í stakk búin að sinna (Ríkisendurskoðun, 2017). 

Í fjárlögum 2020 kemur fram að fjölga eigi fagstéttum sem starfa í heilsugæslunni 

og auka fjárframlög til að efla heilsugæsluna sem fyrsta viðkomustað 
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heilbrigðiskerfisins. Verja á 3 milljörðum króna í lýðheilsu, forvarnir og eftirlit eða um 

1,5% af heilbrigðisútgjöldum (Fjármála- og efnahagsráðuneyti, 2019; 

Heilbrigðisráðuneyti, 2019). 

Þverfaglegt samstarf á að auka til að stuðla að samfelldri þjónustu einstaklings 

innan heilbrigðiskerfisins (Heilbrigðisráðuneyti, 2019). Samkvæmt skýrslu 

Ríkisendurskoðunar 2017 um Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins hefur verið sýnt 

fram á að aukin teymisvinna í heilsugæslu getur bætt þjónustu við sjúklinga, aukið 

afköst heilsugæslunnar og nýtt betur tíma fagaðila (Ríkisendurskoðun, 2017). 

Heilsugæslan er mikilvægur hlekkur í heilbrigðiskerfi landsins. Þá sérstaklega í 

þeim árangri sem hefur náðst í ungbarnavernd, mæðravernd og öðrum forvörnum 

(Heilbrigðisráðuneyti, 2019). Í umræðu um heilbrigðisstefnuna á heilbrigðisþingi 2018 

kom fram að heilsugæsla framtíðarinnar væri starfsstaður fjölda starfsstétta. Starfið 

einkenndist af teymisvinnu með hagsmuni notenda í forgrunni. Heilsuefling og ráðgjöf 

um heilbrigðan lífsstíl yrði mikilvægur hluti starfsins í heilsugæslunni (Gunnhildur Arna 

Gunnarsdóttir, 2018).  

1.1.3 Heimilislæknar  

Læknir er sá sem er sérfræðingur í sjúkdómum mannslíkamans og lækningu þeirra 

samkvæmt Íslenzku orðabókinni 1980, og heimilislæknir er sérfræðingur í 

heimilislækningum, veitir almenna læknisþjónustu og heilsufarsráðgjöf samkvæmt 

Íslensku orðabókinni frá 2002. Heimilislæknar sjá um almenna greiningu og 

meðhöndlun sjúklinga ásamt því að vera tengiliðir þeirra við heilbrigðiskerfið og að 

upplýsa sjúklinga svo þeir geti verið virkir þátttakendur í eigin meðferð og tekið 

upplýstar ákvarðanir um eigin heilsu (Heilbrigðisráðuneyti, 2019). Heimilislæknar sem 

starfa á heilsugæslustöðvum eru yfirleitt þeir sem hafa lengst nám að baki af starfsfólki 

stöðvarinnar (Embætti landlæknis, 2017; EURACT, 2011; Ríkisendurskoðun, 2017). 

Stöðugleiki umönnunar er ómissandi hluti af þjónustu heimilislækna. Þar sem 

uppsöfnuð þekking læknisins er mikilvæg fyrir hámarksgæði þjónustunnar (Hjortdahl, 

1992).  

Menntunin á bak við starfsheitið heimilislæknir er 6 ára nám í læknisfræði, 

kandídatsár og 5 ára sérnám. Jafnframt þarf að fá leyfi landlæknis til notkunar 

starfsheitisins (Velferðarráðuneyti, 2015). Hægt er að starfa sem heimilislæknir þó 
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læknir hafi ekki lokið sérfræðinámi í heimilislækningum, ef hann er að mennta sig í 

heimilislækningum, eða hefur lokið öðru sérfræðinámi, með nokkrum undantekningum.  

Áætlað var að árið 2019 væru 215 heimilislæknar starfandi hér á landi, reiknað út 

frá læknaskrá og þeirri nálgun að þeir sem hafi fengið lækningaleyfi, séu 70 ára og 

yngri og búi á Íslandi í árslok séu starfandi heimilislæknar (Embætti landlæknis, 2020). 

Á Íslandi árið 2015 voru 3,8 læknar á hverja 1000 íbúa en meðaltal OECD-ríkjanna 

er 3,4. Einungis eru 15% af öllum læknum á Íslandi sérmenntaðir í heimilislækningum. 

Nýliðun hefur verið lítil undarfarin 10-15 ár og einungis verið að útskrifa 8 heimilislækna 

á ári þegar þörf væri á að útskrifa 15 heimilislækna (OECD, 2017). Verkefnum 

heimilislækna er að fjölga, þá sérstaklega ef næst að gera heilsugæsluna að fyrsta 

stoppi í heilbrigðiskerfinu (Ríkisendurskoðun, 2017). 

Samkvæmt rannsókn í Danmörku voru margir heimilislæknar að nálgast 

eftirlaunaaldur og að myndast skortur á læknum. Erfitt var að fá heimilislækna til að 

starfa í minni byggðarlögum (Pedersen o.fl., 2012).   

Samkvæmt Ríkisendurskoðun þarf að endurskoða það fjármagn sem Heilsugæsla 

höfuðborgarsvæðisins fær til að sjá um sérnám heimilislækna. Núverandi fjármagn 

dugar ekki fyrir þeim kostnaði sem fellur til við menntun þeirra (Ríkisendurskoðun, 

2017).  

 Frá árinu 1990 hefur fjöldi heimilislækna verið skráður, eða áætlaður, og þær 

skráningar sýna að meðaltal starfandi heimilislækna eru 186 læknar á ári. Árið 1990 

voru starfandi 162 heimilislæknar og má því sjá að fjölgun er í stéttinni. Fjölgunin er þó 

ekki næg til að þola aukið álag á heilbrigðiskerfið (Embætti landlæknis, 2011). Miðað 

við mannfjöldatölur hagstofunnar hefur fjölgum heimilislækna ekki haldið í við breytingu 

mannfjöldans. Árið 1990 voru 0,064% af þjóðinni heimilislæknar, en nú um áramót 

2019-2020 var hlutfallið 0,059% (Hagstofa Íslands, 2020). 

Skortur er á heimilislæknum á Íslandi samanborið við hin Norðurlöndin en hvergi 

annarsstaðar er fjöldi einstaklinga á hvern heimilislækni jafn hár og á Íslandi 

(Ríkisendurskoðun, 2017; Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir o.fl., 2014). Miðað við tölur frá 

2013 þyrfti að fjölga heimilislæknum á Íslandi um 24% eða um 50 til að ná hinum 

Norðurlöndunum. Sett hefur verið það faglega markmið almennt að hver heimilislæknir 

geti sinnt 1500 manns. Miðað við fjölda Íslendinga 1. janúar 2020 þyrftu að vera 

starfandi 243 heimilislæknar á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2020). 
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1.2 Lyf . 

Lyf eru notuð til að lækna sjúkdóma og bjarga mannslífum. Þau eru eitthvað sem nota 

má við meðferð sjúkdóma, forvörn gegn sjúkdómum eða til að endurheimta, lagfæra 

eða breyta lífeðlisfræðilegri starfsemi. Það er vegna eiginleika efnis eða 

efnasamsetningar sem er sögð búa yfir hjálpandi eiginleikum (Alþingi, 1994). Lyf eru 

algengasta meðferð notuð af heimilislæknum til að bæta líðan, hindra veikindi, 

meðhöndla langvinn einkenni og lækna sjúkdóma (Barnes, 2018).  

Hægt er að flokka lyf í tvo flokka: lausasölulyf má afgreiða án lyfjaávísunar en 

ávísunarskyld lyf krefjast þess að lyfseðill sé til staðar með lyfjaheiti og styrkleika 

(Velferðarráðuneyti, 2016).  

Lyfjakostnaður fer sífellt vaxandi, lyfjanotkun eykst og á markað koma dýrari og 

almennt talin betri lyf. Yfirleitt er hægt að finna ódýrari samheitalyf fyrir eldri lyf (Wouters 

o.fl., 2017). 

Lyfjakostnaður ræðst af vali lyfja og læknar hafa þar með mikil áhrif á lyfjakostnað 

heilbrigðiskerfisins. Klínískar leiðbeiningar, lyfjanefndarstarf og þróun lyfjalista er það 

sem Alþjóða heilbrigðismálastofnunin mælir með til að sporna við aukningu 

lyfjakostnaðar (Bjarni B Arthursson, 2003; Bourke, 2015; Ingimar Einarsson, 2013). 

Kennsla í skynsamlegu lyfjavali bætir ávísanavenjur lækna og með því er hægt að hafa 

áhrif á lyfjanotkun til framtíðar (Orme o.fl., 2010). 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur gefið út leiðbeiningar varðandi ávísanavenjur 

sem hafa verið notaðar víða í læknaháskólum. Mælst er til þess að nemendur séu 

þjálfaðir í að leysa raunveruleg klínísk vandamál með tilliti til þekkingar og gildandi 

lyfjalista (Bjarni B Arthursson, 2003; De Vries o.fl., 1994) 

Framboð nauðsynlegra lyfja þarf að vera nægilegt fyrir alla landsmenn og getur það 

verið mikil áskorun fyrir heilbrigðiskerfið. Samhliða því að tryggja nægt lyfjaframboð 

þarf að gæta þess að ofnotkun lyfja eigi sér ekki stað (Heilbrigðisráðuneyti, 2019). Sem 

dæmi má nefna átak heilsugæslunnar í að minnka notkun sýklalyfja (Embætti 

landlæknis, 2018).  

1.2.1 Lyfjastefna 

Lyfjastefna er sett fram til að hvetja til markvissrar lyfjanotkunar og ættu allar 

heilbrigðisstofnanir að setja fram lyfjastefnu, jafnvel heilu löndin. Markmið lyfjastefnu 

er að tryggja að lyfjanotkun hæfi ástandi sjúklinga, sé í réttum skömmtum og 
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meðferðarlengd hæfileg þar sem þannig má tryggja sem lægstan kostnað á 

heilbrigðiskerfið. Lyfjastefnan þarf að fylgja lögum og reglugerðum og leggja skal 

áherslu á gæði lyfjameðferða, aðgengi að lyfjum, gæði lyfja og skynsamlega notkun 

þeirra (Bjarni B Arthursson, 2003). Á Íslandi væri það Lyfjanefnd sem hefði það hlutverk 

að hanna lyfjastefnu þar sem sú nefnd sér um að vera ráðgjafi Lyfjastofnunar um 

lyfjamál. Eitt aðalhlutverk lyfjastefnu er að auka gæði í notkun lyfja en það má gera 

með því að innleiða, þróa og viðhalda klínískum leiðbeiningum, tryggja að 

upplýsingagjöf, eftirlit og skráning lyfjafyrirmæla sé nákvæm og skipulögð. Velja lyf á 

lyfjalista sem eru hagkvæm fyrir heilbrigðiskerfið og vera ráðgjafar um gæða- og 

kostnaðarmál (Bjarni B Arthursson, 2003). 

Þegar lyfjastefnu er fylgt er auðveldara að tryggja aðgengi lyfja og koma þannig í 

veg fyrir lyfjaskort (World Health Organization, 2019). 

Nú eru í vinnslu ný lyfjalög sem áætlað er að taki gildi 1. janúar 2021. Þá falla úr 

gildi lyfjalög frá 1994. Markmið nýju laganna er að tryggja framboð nauðsynlegra lyfja 

með öryggi sjúklinga í forgangi og í samræmi við þær reglur sem gilda á Evrópska 

efnahagssvæðinu. Einnig á að tryggja gæði og öryggi lyfja, auka fræðslu og sporna við 

óhóflegri lyfjanotkun (Alþingi, 2019). 

1.2.2 Lyfjameðferð 

Þegar sjúklingar eru meðhöndlaðir með lyfjum kallast það lyfjameðferð. Lyfjameðferð 

(e. drug therapy) er meðferð með efni sem notað er til að hindra, greina, meðhöndla 

sjúkdóm eða einkenni sjúkdóms (National Cancer Institute). Til að fá ávísað lyfi þarf 

alltaf að byrja á viðtali eða símaviðtali við lækni. Endurnýjun lyfja getur farið fram í 

skilaboðum á heilsuveru (Heilsugaeslan.is). 

Lyfjameðferð er alltaf að verða flóknari og sérhæfðari og því mikilvægt að samstarf 

lækna, hjúkrunarfræðinga og klínískra lyfjafræðinga sé gott til að tryggja sem besta 

heilbrigðisþjónustu. Klínískir lyfjafræðingar koma að ráðgjöf varðandi lyf og 

samræmingu þeirra. Með góðri lyfjasögu má tryggja betri lyfjameðferð og öryggi 

sjúklinga (Alþingi, 2019). Klínísk reynsla og þekking lyfjafræðinga gegnir hlutverki í að 

draga úr fjöllyfjanotkun, fara yfir lyfjasögu og greina lyfjatengd vandamál (Alþingi, 

2017).  

Rannsókn framkvæmd árið 1981 sýndi að með aðkomu lyfjafræðings jókst 

meðferðarheldnin, tvöföldum lyfjaávísunum fækkaði sem gat minnkað líkur á 
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ofskömmtun og lækkað kostnað (Monson o.fl., 1981). Aðgengi lækna að 

lyfjafræðingum og klínískum lyfjafræðingum getur því bætt þjónustu við sjúkling.  

Klínísk þekking á lyfjum er eitthvað sem þarf að afla sér og viðhalda. Vegna nýrra 

rannsókna og nýrra lyfja á markaði breytast meðmæli um lyfjameðferðir hratt til að 

hámarka nýtni þeirra (Greenblatt o.fl., 1975).  

Í norskri rannsókn kom fram að í 50-60% tilfella sem sjúklingar leituðu til 

heimilislæknis fengu þeir ávísað lyfi. Rannsókn á starfsháttum lækna í Skotlandi 

skoðaði rúmlega 7.000 viðtöl og í 65% tilfella var læknirinn að skrifa upp á eitt eða fleiri 

lyf fyrir sjúkling (Berkeley o.fl., 1973).  

1.3 Lyfjakynnar  

Lyfjakynning er öll upplýsinga- og auglýsingastarfsemi frá framleiðenda og 

dreifingaraðila þar sem markmiðið er að hafa áhrif á uppáskriftir, kaup og notkun lyfja 

(Jacob, 2018).  

Lyfjakynningar hafa verið stundaðir í lengri tíma þar sem lyfjakynnir hittir lækni, eða 

annað heilbrigðisstarfsfólk, segir frá lyfi, við hverju það er, kostum þess og göllum og 

hver er ráðlagður skammtur uppáskriftar (Jacob, 2018; Thomson o.fl., 1994). 

Lyfjakynningar snúast að mestu leyti um markaðssetningu og snýr því meira að því að 

sannfæra lækna, frekar en að mennta þá og kynna þeim lyfið sem væri hagur læknisins 

en með markaðssetningu er hagur söluaðila tryggður (Saultz, 2019). Lyfjakynningar 

eru nauðsynlegur og ómissandi hluti lyfjaiðnaðarins í því skyni að afla tekna þar sem 

hvert lyfjafyrirtæki fjárfestir mikið í lyfjaframleiðslu (Jacob, 2018). Lyfjafyrirtæki hafa 

mjög mikil áhrif á efnahag og heilbrigðiskerfi landsins en aðalmarkmið þeirra er að auka 

gróða sinn sem felur í sér að sannfæra lækna að skrifa upp á meira af dýrustu lyfjunum 

(Brody, 2005; Salmasi o.fl., 2016). 

Lyfjakynningar eru sjaldan óháðar og því er nauðsynlegt að heilbrigðisyfirvöld hvetji 

til útgáfu gagnreyndra upplýsinga um lyf. Kynningar á lyfjum geta samt haft hlutverki 

að gegna og geta leitt til betri meðferða sjúklinga. Um þær gilda reglur og mikilvægt að 

virða þær (Bjarni B Arthursson, 2003). Kynningarnar skulu vera nákvæmar, sannar og 

í samræmi við reglugerð um lyfjaauglýsingar (Velferðarráðuneyti, 2016).  

Á kynningarfundi er heimilt fyrir lyfjakynna að afhenda kynningarefni en slíkt má 

ekki skilja eftir á almennum svæðum, óheimilt er að bjóða gjafir og auk þess að fylgja 

reglugerð um lyfjaauglýsingar þarf að fylgja reglum um samskipti lækna og 
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lyfjafyrirtækja sem koma fram í samningi milli Læknafélags Íslands og Samtaka 

verslunar og þjónustu (Bjarni B Arthursson, 2003). 

Lyfjakynnar geta haft áhrif á hegðun lækna til að skrifa upp á lyf. Sýnt hefur verið 

fram á í fjölda rannsókna að áhrifa verður vart. Þó er ekki komin skýr mynd á það 

hversu mikil áhrif lyfjakynnar geta haft (Jacob, 2018; Lexchin, 1993; Thomson o.fl., 

1994). Læknar sem eyða meiri tíma með lyfjakynnum eru líklegri til að verða fyrir 

áhrifum (Brody, 2005). Læknar gera sér þó lítið grein fyrir því hversu mikil áhrif 

lyfjakynnar hafa á þá og telja flestir að þeir verði fyrir litlum áhrifum, vegna þekkingar 

sinnar á fræðunum. Hinsvegar trúa læknarnir því að kynnarnir hafi mikil áhrif á 

samstarfsmenn þeirra (Brody, 2005; Fickweiler o.fl., 2017; Salmasi o.fl., 2016). 

Eftir fund með lyfjakynni aukast líkur talsvert að læknir skrifi upp á lyf frá 

kynningunni, gæði uppáskrifta minnka og fjöldi uppáskrifta eykst. Vegna þessara áhrifa 

er mikilvægt að fylgjast með uppáskriftum þar sem óviðeigandi uppáskriftir auka líkur 

á mistökum, skaða fyrir sjúklinga, auka kostnað fyrir heilbrigðiskerfið og minnka 

heiðarleika lækna (Fickweiler o.fl., 2017; Salmasi o.fl., 2016). 

Áhrif lyfjakynna eða lyfjaframleiðenda eru ekki bara í gegnum lyfjakynningar þar 

sem þeir geta líka haft áhrif með því að kosta klínískar rannsóknir, gæði klínískra 

rannsókna geta verið takmörkuð og ber því að hafa varann á við notkun þeirra gagna 

(Lexchin, 1993). Einnig hafa lyfjafyrirtæki verið að sjá um símenntum sem er þá oft 

kostuð eða studd og því ekki óháð (Bjarni B Arthursson, 2003). 

Að hitta lyfjakynni er þægileg leið fyrir lækni til að fá upplýsingar varðandi ný og eldri 

lyf og hvatar því fundi þeirra. Læknar hafa líka áhuga á gjöfum sem lyfjakynnar eru 

gjarnir á að vera með bæði til að minna á lyf og að fá læknana til að líka vel við sig. 

Yngri læknar telja lyfjakynna vera mikilvæga kennara miðað við þá eldri og reyndari 

sem horfa ekki á þá sem kennara frekar kynna (Fickweiler o.fl., 2017; Prosser o.fl., 

2003; Salmasi o.fl., 2016; Thomson o.fl., 1994; Wazana, 2000). Þeir læknar sem hafa 

minni stuðning af samstarfslæknum voru líklegri til að hitta fleiri lyfjakynna (Thomson 

o.fl., 1994). 

Þegar horft er til þess hversu siðferðislega rétt það er af læknum að hitta lyfjakynna 

þarf að huga að þeirri hlutdrægu sýn sem lyfjakynnar eru yfirleitt með. Þar sem í stað 

funda með lyfjakynni gætu læknar notað tímann í gagnaleit og skoðað sjálfir rannsóknir 

og upplýsingar sem væru þá hlutlaust mat (Brody, 2005). 
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Til að bregðast við öðru siðferðilegu vandamáli við lyfjakynningar setti WHO reglur 

um það að lyfjakynnar þurfa að vera þjálfaðir með nægilega þekkingu á efninu til að 

geta heiðarlega kynnt lyfin óháð, ábyrgt og nákvæmlega (Session, 1988). Koma þarf 

meira gagnsæi á samskipti lækna og lyfjakynna til að útrýma vafasömum 

kynningaraðferðum þar sem þær eru aðeins til þess fallnar að skerða það traust sem 

er milli sjúklings og læknis (Jacob, 2018). 

1.4 Lyfjatengd vandamál 

Allt sem tengist því að meðferð sé ekki árangursrík eða valdi skaða vegna lyfja og 

ávísana þeirra er talið sem lyfjatengd vandamál. Það eru mörg atriði á mörgum stigum 

þjónustu sem geta valdið vandamálum með lyf. Framleiðsla og merking lyfja, 

uppáskriftir lækna, tölvukerfi fyrir lyfjaávísanir samhliða meðferðum annarra lækna, 

afgreiðsla og afhending lyfja, inntaka sjúklings, ásamt fræðslu til sjúklings (J. K. 

Aronson, 2009; Koppel o.fl., 2005; World Health Organization, 2016) 

Tæknilega nákvæmni þarf að hafa við lyfjagjöf. Heilbrigðisstarfsfólk getur skort 

þjálfun í meðhöndlun lyfja, vantað skilning á virkni þeirra, áhættuþáttum og áhrifum 

lyfja á sjúkling. Þekking umönnunaraðila á sjúklingi, óskum hans og samskipti þeirra á 

milli getur verið háð tungumálaskilningi, persónuleika og andlegu ástandi bæði 

umönnunaraðila og sjúklings. Þreyta og mikið vinnuálag eykur líkur á mistökum (World 

Health Organization, 2016). 

Aðstæður og væntingar sjúklings, lyfjasaga og skilningur á ástandi sínu ásamt fyrri 

reynslu getur haft áhrif á vilja til að taka ákveðin lyf eða lyf almennt. Áreiðanleiki 

upplýsinga frá sjúklingi getur verið háður öllu ofangreindu en oft eru fæðubótarefni ekki 

skráð í lyfjasöguna þar sem sjúklingur telur þau skaðlaus að öllu leyti þó mikið af 

vítamínum og fæðubótarefnum geti milliverkað við lyf og valdið misalvarlegum 

afleiðingum (World Health Organization, 2016). 

Lyfjaávísun er skriflegt form þar sem fram koma nákvæmar leiðbeiningar hvaða lyf 

á að gefa hverjum, í hvaða formi, eftir hvaða leið, hversu oft og hversu lengi. Villa í 

lyfjaávísun er að skrifa rangar leiðbeiningar eða þegar upplýsingar vantar (J. Aronson, 

2006). 

Sænsk rannsókn í sjúkrahúsapóteki fann að 42% lyfjaávísana voru rangar, og í 

64% tilfella þá vantaði tilgang meðferðar, einungis 1% var með frávik sem gat haft 

neikvæð áhrif á sjúkling eins og rangur skammtur (Claesson o.fl., 1995). 
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Í Bretlandi var gerð rannsókn þar sem skoðuð voru frávik lyfjaávísana. Þar kom í 

ljós að 5% lyfjaávísana voru með villu, en 12% allra sjúklinga gátu orðið fyrir áhrifum. 

Hjá sjúklingum sem taka inn 5 lyf eða fleiri voru 30% líkur á að frávik væri til staðar en 

áhættan jókst talsvert hjá þeim sem voru að taka 10 eða fleiri lyf þar sem þá voru 47% 

líkur á lyfjatengdu vandamáli. Hjá einstaklingum eldri en 75 ára sem fengu að lágmarki 

eitt lyf voru 38% líkur á villu á lyfjaávísun. Algengustu villurnar voru að það vantaði 

upplýsingar, rangur skammtur eða styrkur eða röng tímasetning skammta (Avery o.fl., 

2012). Á spítölum í Bandaríkjunum var talið að í heild væru 0,4-1,9% lyfjaávísana með 

villum sem olli skaða hjá um 1% sjúklinga (Dean o.fl., 2000). 

Mikill breytileiki er á algengi frávika eftir rannsóknum en rangur skammtur, rangur 

styrkur, lyf hættulegt sjúklingi, ekki rétt blanda, skortur á upplýsingum og ekki tekið tillit 

til ofnæmis sjúklings eru þær helstu sem koma fram (Anna Bryndís Blöndal, 2017; 

Avery o.fl., 2012; Muhammad o.fl., 2017; Vittery o.fl., 2018; World Health Organization, 

2016). 

1.4.1 Lyfjaskortur 

Lyfjaskortur er þegar lyf er ófáanlegt í lengri eða skemmri tíma. Lyfjaskortur getur orðið 

af ýmsum ástæðum. Vandamálum í framleiðsluferli, aukinni eftirspurn, afskráningum, 

vandamálum í flutningi, breytingum á lyfjalöggjöf og fleiri ástæðum (Lyfjastofnun, 

2018).  

Lyfjastofnun heldur utan um lista yfir lyf sem eru ófáanleg. En þar má líka finna 

ráðleggingar til lyfjanotenda, lækna og apóteka um lausnir á því ef lyf eru ekki fáanleg 

(Lyfjastofnun, 2020). Lyfið gæti verið fáanlegt í einhverju apóteki landsins þó það sé 

ekki til hjá innflytjanda.  

Ef lyfið er hvergi fáanlegt og ekki hægt að nota annan styrkleika eða annað lyf sem 

er á markaði hérlendis, þá er hægt að óska eftir því að nota lyf sem er ekki á markaði 

hér, en getur verið á markaði erlendis. Það getur verið vegna þess að lyfjafyrirtæki 

markaðssetja ekki lítið notuð lyf á Íslandi. Læknir þarf þá að skrifa upp á 

undanþágulyfseðil. Þar sækir hann um leyfi til að nota lyf sem er ekki með markaðsleyfi 

á Íslandi en þarf sjálfur að taka ábyrgð á notkun lyfsins (Lyfjastofnun). 
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1.5 Klínískar ákvarðanir 

Heimilislæknar taka á hverjum degi fjölda ákvarðana út frá þekkingu sinni og sögu 

sjúklings. Þeir horfa á einstaklinginn í heild og meðhöndla hann út frá veikindasögu, 

sálrænum, menningarlegum og félagslegum þáttum. Einstaklingurinn er ekki bara 

heimili sjúkdóms heldur þekkja heimilislæknar til fjölskyldu og fyrri sögu og geta með 

þeim upplýsingum fundið bestu úrræði fyrir sjúkling (Embætti landlæknis, 2017; 

EURACT, 2011).  

Ákvarðanir lækna eru að miklu leiti byggðar á líkum. Það fer eftir umhverfi og 

samfélagi hvert algengi sjúkdóma og heilsuvandamála er og hverjar líkurnar eru á þeim 

sem hefur áhrif á ákvarðanatöku varðandi greiningu (EURACT, 2011; Hjortdahl, 1992). 

Ákvarðanataka verður erfiðari með árunum. Sjúkdómssaga verður lengri og fleiri þættir 

tvinnast saman. Sjúklingur getur verið viðkvæmari fyrir meðferðum vegna aldurs 

(Mears o.fl., 2000).  

Eigin reynsla heimilislækna hefur talsverð áhrif á áherslur þeirra og hvernig 

ákvarðanir þeir taka. Þeir þurfa þó líka að taka til greina bakgrunn og skoðanir sjúklinga 

þar sem það getur haft mikil áhrif á hverskonar meðferð þeir vilja (Mears o.fl., 2000). 

Ákvarðanatökuferli er hægt að skipta í nokkur stig. Fyrsta stig er að ræða við 

sjúklinginn til að gefa honum tíma til að taka inn og meta upplýsingar og möguleika á 

að ræða valmöguleikana sem eru í boði. Næsta stig er að tryggja að sjálfræði sjúklings 

sé virt og að læknirinn sé sáttur við ákvörðunina sem er tekin. Þriðja og síðasta stig er 

að gefa sjúklingi tíma til að hugsa hvernig og af hverju ákvörðun var tekin til að tryggja 

að þeir skilji rökin (Ford o.fl., 2003). Á fyrsta stigi er gott að ræða við sjúkling um fyrri 

lyf og leiða hann þannig inn í umræðu um meðferð, þetta er varfærin leið til að ná 

upplýsingum án þess að hafa áhrif á skoðanir sjúklings. Með þessu er hægt að komast 

að því hvaða sýn sjúklingur hefur á meðferð sína og vita hvaða lyf hafa verið reynd og 

hvernig þau virkuðu að hans mati. Spurningar skulu orðaðar hlutlaust til að hvorki hvata 

né draga úr vilja til áframhaldandi meðferðar (Barnes, 2018). 

Í ákvarðanatökuferli hafa nokkur atriði mjög mikil áhrif. Tími, opinber umfjöllun og 

kostnaður. Umhverfi, væntingar sjúklings og tengsl læknis við sjúkling. Yfirleitt er 

takmarkaður tími til upplýsingaleitar og ákvarðanir þarf að taka hratt og örugglega. 

Fjölmiðlar geta haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif á þekkingu, upplifun og traust 

sjúklinga og læknis til lyfja, meðferða og framleiðenda (Ford o.fl., 2003; Mears o.fl., 

2000). Þegar verið er að huga að kostnaði sem hindrun er ekki einungis verið að tala 
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um kostnaðinn sem kerfið verður fyrir heldur líka kostnaðinn sem fellur á sjúklinginn 

(Ford o.fl., 2003; Mears o.fl., 2000; Weiss o.fl., 1996). 

Bakland læknis og aðgangur að samstarfsmönnum og sérgreinalæknum hefur áhrif 

á ákvarðanatöku. Af 66 læknum sem tóku þátt í rannsókn Thomson, Craig og fleiri í 

nýja Sjálandi voru 77% sem sögðust hafa aðgang að samstarfsmönnum á venjulegum 

vinnutíma til að ræða ávísanir lyfja. En fram hefur komið að samtal við samstarfsmenn 

er talinn mikilvægur þáttur sem stuðningur við ákvarðanatöku um lyfjameðferð 

(Thomson o.fl., 1994). Trevena komst að þeirri niðurstöðu að læknar starfandi á 

heilsugæslustöðvum í dreifbýli voru líklegri til taka ákvörðun eftir samráð við 

samstarfsmenn á stöðinni þar sem þeir starfa (Trevena o.fl., 2008). 

1.5.1 Heilsulæsi 

Heilsulæsi gegnir mikilvægu hlutverki í lífi einstaklinga. Það er geta fólks til að lesa, 

skilja og tileinka sér upplýsingar um heilbrigði og heilbrigðisþjónustu. Þeir einstaklingar 

sem hafa gott heilsulæsi geta betur tekið upplýstar ákvarðanir um eigið heilbrigði 

(Embætti landlæknis, 2019; Heilbrigðisráðuneyti, 2019). Einstaklingar með takmarkað 

heilsulæsi geta síður tekið þátt í ákvarðanatöku með læknum og skilja síður stöðu sína 

og möguleika. Takmarkað heilsulæsi er tengt verri útkomum í krónískum sjúkdómum 

(Trevena o.fl., 2017). 

Mikilvægt atriði til að tryggja gott heilsulæsi er að sjá til þess að fræðsluefni um lyf 

og lyfjatengd málefni sé aðgengilegt almenningi. Með því er hægt að auka öryggi í 

lyfjanotkun og stuðla að virkari þátttöku sjúklinga í ákvörðunum á lyfjameðferð.  

Búa þarf til fræðsluefni þar sem fjallað er um lyf og áhrif þeirra, bæði á sjúkdóma 

og heilsu fólks en einnig áhrif lyfja á samfélagið. Fræðsluefnið þarf að vera hlutlaust 

og mætti fjalla um lyf í skólum þar sem aukin þekking er lykilatriði í eflingu heilsulæsis 

(Bjarni B Arthursson, 2003).  

1.5.2 Þáttur sjúklinga í ákvarðanatöku 

Sameiginleg ákvarðanataka, (e. shared decision-making, SDM) er þegar læknir og 

sjúklingur vinna sama til að taka ákvörðun tengda heilsunni. Sameiginleg 

ákvarðanataka er ekki aukaskref í viðtali læknis, heldur má hugsa það sem góðan 

ramma til að ræða ákvarðanir sem þarf að taka. Fara þarf yfir aðalvalmöguleika, kosti, 

galla, óskir og væntingar sjúklings. Með þessari aðferð er sjúklingur upplýstur og 
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meðferðin sjúklingsmiðuð (Bakhit o.fl., 2018; Bujold o.fl., 2017; Hoffmann o.fl., 2014; 

Kredo o.fl., 2016). 

Þessa aðferð er eðlilegt að viðhafa í ákvörðun um rannsóknir og meðferð sjúklinga 

á heilsugæslum. Að taka ákvarðanir með einstaklingi er mikilvægt fyrir sjálfræði 

einstaklinga þar sem það er siðferðislega rétt að leyfa einstaklingnum að taka þátt í 

ákvörðun um eigin heilsu (Hoffmann o.fl., 2014; Stiggelbout o.fl., 2012).  

Heimilislæknar þurfa að hafa þann hæfileika að hlusta, þar sem virk hlustun getur 

gefið mun meiri upplýsingar en bara nákvæmlega það sem sjúklingar segja, hvernig 

segja þeir hluti, hvaða orð nota þeir. Læknir þarf geta túlkað það sem hann heyrir út 

frá því sem hann veit um sjúklinginn. Sjúklingur þarf líka að geta hlustað þar sem hann 

þarf að geta tekið við upplýsingum. Mikilvægt er fyrir góð samskipti að báðir aðilar hlusti 

(Ford o.fl., 2003).  

Sjúklingar hafa mjög mismunandi skoðun á því hversu mikið þeir vilja taka þátt í vali 

á meðferð, flestir vilja þó upplýsingar þó þeir sjái ekki alfarið um að taka ákvörðunina, 

en samkvæmt rannsókn Cox o.fl. eru aðeins um 6% einstaklinga sem vilja að læknirinn 

sjái alfarið um að taka ákvörðunina. Finna þarf rétt jafnvægi þess hversu mikið 

einstaklingar vilja taka þátt í ákvarðanatöku og hversu mikil áhrif þeir fá að hafa. 

Ójafnvægi í þessu getur valdið því að sjúklingur verði ekki nógu sáttur við meðferðina 

sem valin er. Erfitt getur verið fyrir heimilislækna að gera sér grein fyrir 

ákvarðanatökuvilja hjá sjúklingum en rannsóknir benda til þess að það sé sérstaklega 

erfitt þegar einstaklingur kemur með nýtt vandamál til læknis sem hefur ekki verið rætt 

áður. Það er líklega vegna þess að þekking læknisins á óskum og vilja sjúklings er ekki 

til staðar (Cox o.fl., 2007). 

Ef sjúklingar eru virkjaðir í að hugsa um og hafa áhrif á ákvarðanir tengdar umönnun 

þeirra má gera ráð fyrir að einstaklingar fylgi betur meðferð, árangur meðferðar verði 

betri og einstaklingar verði sáttari með þær ákvarðanir sem eru teknar (Cox o.fl., 2007; 

Ford o.fl., 2003; Hoffmann o.fl., 2014; Stiggelbout o.fl., 2012). Það hefur jákvæð áhrif 

að sjúklingur fái upplýsingar og tækifæri til að ræða þær þar sem til verður 

nokkurskonar aðgerðalýsing þar sem sjúklingur skilur og upplifir ákvarðanatökuna 

jákvæða þar sem hann er hluti af henni (Bjarni B Arthursson, 2003; Bujold o.fl., 2017). 

Í aðstæðum þar sem taka þarf ákvarðanir varðandi flókna eða fjölþætta meðferð er 

gott að taka sameiginlega ákvarðanatöku í nokkrum skrefum. Byrja á að skoða 

möguleika, ákveða út frá því hvað skal gera, ræða við sjúklinginn veita honum 
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upplýsingar, meta upplýsingarnar og tryggja að vilji sjúklingsins sé virtur. Meta þarf 

hvort ákvörðunin sé góð, framkvæma hana og meta svo niðurstöður hennar (Bujold 

o.fl., 2017; Hoffmann o.fl., 2014).  

Misjafnt er þó hversu mikið læknar vilja að sjúklingar taki þátt í ákvarðanatökunni. 

Flestir heimilislæknar vilja að sjúklingur taki einhvern þátt í ákvörðuninni en enginn vill 

að sjúklingar sjái alfarið um ákvarðanatöku. Í rannsókn Trevena o.fl. kom í ljós að 5% 

lækna vildu taka ákvörðun án þess að sjúklingur taki þátt. Engin marktæk tengsl var 

að finna hvort læknar vildu að sjúklingar tækju þátt í ákvörðun við kyn, starfslengd eða 

staðsetningu vinnustaðar (Trevena o.fl., 2008).  

Ef aðstæður eru þannig að mjög erfitt er að velja milli möguleika sem eru til staðar, 

vegna skoðana sjúklings eða þar sem ekkert val er augljóslega rétt, þá er gott að fara 

yfir það með sjúklingi að velja þurfi eitthvað þrátt fyrir að stundum sé valið að gera ekki 

inngrip (Hoffmann o.fl., 2014; Stiggelbout o.fl., 2012). 

Til að meta það hvort kostir og gallar meðferðar séu ásættanlegir út frá sjónarhorni 

sjúklings er gott að vita við hverju sjúklingurinn býst miðað við ástand sitt, vita hvað 

það er sem skiptir mestu máli við ákvarðanatöku og bjóða sjúklingi að hafa samband 

við aðra aðila sem hann vill að aðstoði við ákvarðanatökuna (Stiggelbout o.fl., 2012).  

Að leyfa sjúklingum að taka þátt í ákvarðanatöku getur takmarkað óþarfa mun á 

milli lækna, hindrað ofgreiningu og ofmeðferð þar sem sjúklingar taka yfirleitt varkárari 

valkostinn. Sýnt hefur verið fram á að skurðaðgerðum vegna góðkynja stækkaðs 

blöðruhálskirtils fækkaði þegar sjúklingar fengu að taka þátt í ákvörðun (Ford o.fl., 

2003; Hoffmann o.fl., 2014).  

Þó læknar eigi samtalið við einstaklingana er þó ekki öruggt að þeir verði sammála 

og eigi auðvelt með að finna rétta meðferð sem sjúklingurinn vill og læknirinn telur að 

muni virka (Fried o.fl., 2011). Talið hefur verið að sameiginleg ákvarðanataka henti 

aðallega vel menntuðu millistéttarfólki, en sjúklingar sem hafa ekki gott heilsulæsi geta 

líka notið góðs af sameiginlegri ákvarðanatöku ef læknirinn veitir góðar, skýrar og vel 

framsettar upplýsingar. Því er mikilvægt að læknar hafi aðgang að vel uppsettum, 

skýrum gögnum sem hægt er að kynna fyrir sjúklingum (Hoffmann o.fl., 2014; 

Stiggelbout o.fl., 2012).  
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1.5.3 Ákvarðanataka út frá gagnreyndum gögnum 

Gagnreynd ákvarðanataka, (e. evidence-based medicine, EBM) hefur verið skilgreind 

sem ferlið við að finna, meta og nota nýjar rannsóknarniðurstöður sem grundvöll fyrir 

klínískar ákvarðanir (Straus o.fl., 2000). Þetta er afdráttarlaus og varkár notkun 

núverandi bestu vísindagagna við að taka ákvarðanir um umönnun (Tomlin o.fl., 1999). 

Gagnreynd gögn eru meðal annars klínískar leiðbeiningar, gagnabankar, sérlyfjaskrár, 

lyfjalistar og fræðibækur. 

Notkun EBM krefst þess að læknar geti leitað upplýsinga, sannreynt þær og að 

upplýsingagjöf til sjúklings sé góð. Þekking læknis, viðhorf og færni í greiningu hvers 

sjúkdóms og upplýsingagjöf til sjúklings hefur því áhrif á hversu gagnleg aðferðin er. 

Samband læknis við sjúkling getur haft mikil áhrif á upplýsingaflæði og þar af leiðandi 

á meðferð (Ford o.fl., 2003; Hjortdahl, 1992).  

Helstu þættir gagnreyndrar ákvarðanatöku eru eins og í sameiginlegri 

ákvarðanatöku en aðalmunurinn er að læknirinn tekur ákvörðunina sjálfur og þarf svo 

að miðla upplýsingunum til sjúklings svo hann sé sáttur og fylgi meðferðinni. 

Grunnþættir gagnreyndrar ákvarðanatöku eru að klínískar ákvarðanir ættu alltaf að 

vera byggðar á bestu vísindalegu gögnum, sem meta þarf með tilliti til sjúklings, 

umhverfis og faraldsfræði. Það einkenni sem á að vinna úr eða sá sjúkdómur sem á 

að lækna hefur áhrif á það hvaða gagna er leitað. Þegar gögn eru fundin eru dregnar 

ályktanir af þeim og þær notaðar til ákvarðanatöku (Ford o.fl., 2003). 

Helstu takmarkanir við notkun gagnreyndrar ákvarðanatöku er skortur á 

sannreyndum gögnum, ófullnægjandi sannanir, erfiðleikar við að einstaklingsmiða 

gögnin, takmarkaður tími og fjármagn og þörf á nýrri færni. Ekki hefur verið staðfest að 

leiðir sem notaðar eru til að kenna gagnreynda ákvarðanatöku séu markvissar og því 

þyrfti að þróa nýjar aðferðir við kennslu til að auka færni lækna í notkun á sannreyndum 

gögnum (Straus o.fl., 2000). Hluti af færni sem þarf er sá eiginleiki að geta veitt 

upplýsingar án þess þær verði of yfirþyrmandi og þá fráhrindandi og flæki 

ákvarðanatökuferlið (Ford o.fl., 2003). Krafa sjúklinga um meðferð þrátt fyrir skort á 

sönnunum um árangur er ein af algengustu hindrunum við notkun EBM (Young o.fl., 

2001). 
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1.5.4 Klínískar leiðbeiningar 

Klínískar leiðbeiningar hafa verið notaðar í nokkra áratugi sem grunnur fyrir góða 

læknisþjónustu. Þær byggja á gagnreyndum upplýsingum, þar sem notuð er besta 

þekking sem er til staðar á hverjum tíma. Leiðbeiningarnar eru gagnleg leið til að koma 

miklu af nauðsynlegum upplýsingum á sama stað. Þær leiðbeina hvernig á að taka á 

klínískum vandamálum, veita bestu meðferð án óhóflegs kostnaðar. Með notkun 

klínískra leiðbeininga er hægt að stuðla að ákveðnum gæðum og skynsamlegu 

lyfjavali. Hægt er að stuðla að því að munur milli lækna sé í lágmarki, draga úr hættu 

á mistökum og skaðlegum áhrifum. Leiðbeiningarnar verða að vera vel uppsettar, 

auðskiljanlegar og endurskoðaðar reglulega til að tryggja gagnsemi þeirra (Bjarni B 

Arthursson, 2003; Kredo o.fl., 2016). 

Klínískar leiðbeiningar eru hluti af þeim gögnum sem hægt er að nota við 

ákvarðanatöku. Klínískar leiðbeiningar eru mikilvæg tenging milli gagnreyndrar 

ákvarðanatöku og klínískrar vinnu. Ef þeim leiðbeiningum er fylgt er hægt að bæta 

nýtingu auðlinda, minnka óþarfan breytileika í starfi, bæta lífsgæði og auka hagkvæmni 

umönnunar. Klínískar leiðbeiningar beina læknum að leiðum sem búið er að sanna að 

virki og takmarka notkun aðferða sem hafa ekki sýnt jafn góðar niðurstöður (Rogers, 

2002; Woolf o.fl., 1999). 

Klínískar leiðbeiningar hafa líka veikleika þar sem ráðleggingarnar geta verið 

rangar. Skaði fyrir sjúklinga vegna rangra klínískra leiðbeininga er það versta. Getur 

verið vegna ósveigjanlegra ráðlegginga eða þar sem leiðbeiningarnar henta ekki 

sjúklingnum. Gallaðar klínískar leiðbeiningar geta haft áhrif á heilbrigðisstarfsfólk þar 

sem þær geta takmarkað gæði þjónustu (Woolf o.fl., 1999). 

Við umönnun eldri sjúklinga þarf að hafa í huga að klínískar leiðbeiningar eru yfirleitt 

miðaðar við yngri sjúklinga og geta því haft takmarkað gildi. Ákvarðanataka er oft 

flóknari vegna fjölda lyfja og sjúkdóma sem taka þarf með í reikninginn. Hæfileiki eldri 

einstaklinga til að fylgja meðferð getur verið takmarkaður og því mikilvægt að velja 

meðferð þar sem auðvelt er að fylgja leiðbeiningum (Fried o.fl., 2011). 

1.5.5 Kerfið núna 

Eins og kerfið er núna býður það ekki upp á þann tíma sem læknar segjast þurfa til að 

geta notað gagnreynda ákvarðanatöku. Rannsókn frá 2002 segir að lengdur tími 

viðtals við heimilislækni geti borgað sig fyrir heilbrigðiskerfið (Rogers, 2002). Þar sem 

það tekur tíma að finna gögnin, útskýra þau fyrir sjúklingum, tryggja að sjúklingarnir 
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skilji valmöguleikana og styðja þá í ákvarðanatöku út frá gögnunum er mikilvægt að 

læknarnir fái nægan tíma til að sinna hverjum einstaklingi. Einungis hluti af klínískum 

ákvörðunum hefur eitthvað með gagnaleit að gera og því mikilvægt að gleyma ekki 

mannlega þættinum þar sem reynsla læknisins er mikilvægur þáttur í öllum 

ákvörðunum (Ford o.fl., 2003; Fried o.fl., 2011; Mears o.fl., 2000; Rogers, 2002). 

1.6 Lyfjalistar  

Markmið lyfjalista er að bæta lyfjaval og lækka lyfjakostnað. Listinn er byggður á 

gagnreyndum upplýsingum þar sem öryggi, gæði og verð eru áhrifaþættir. Lyfjafjöldi 

er með þessu takmarkaður sem auðveldar birgðahald og dreifingu. Listarnir eru þó ekki 

tæmandi yfir öll lyf en fylgja lyfjastefnu landsins. Yfirleitt er lyfjalisti útbúinn af 

lyfjanefndum stofnunar eða lands (Bjarni B Arthursson, 2003; Laing o.fl., 2003; 

Murawski o.fl., 2005; World Health Organization, 2019). 

1.6.1 Uppbygging WHO listans 

Alþjóða heilbrigðismálastofnunin setti fyrst fram lyfjalista 1977 en hann er uppfærður á 

um það bil tveggja ára fresti. Þar koma fram gagnreyndar upplýsingar (Bjarni B 

Arthursson, 2003; Laing o.fl., 2003; Murawski o.fl., 2005; World Health Organization, 

2019). Grunnlistinn inniheldur lágmarksfjölda lyfja sem þarf til að sinna 

grunnheilbrigðisþjónustu. Lyf sem eru áhrifarík, örugg og hagkvæm. Listinn er byggður 

á upplýsingum um ástand þjóðar og sjúkdóma sem hrjá hana. Í viðbótarlista eru lyf 

sem eru nauðsynleg fyrir ákveðna sjúkdóma þar sem þörf er á sérhæfðri greiningu eða 

meðferð. Þar geta líka verið lyf sem eru hagkvæm en mjög dýr. Aðrar þjóðir geta notað 

WHO listann sem grunn að sínum lista (Eriksen o.fl., 2017; Laing o.fl., 2003; World 

Health Organization, 2019). Hlutverk listans er að stuðla að notkun ódýrari lyfja sem 

virka jafn vel og dýrari valmöguleikar (Murawski o.fl., 2005).  

1.6.2 Kloka listan  

Svíþjóð setti upp lyfjalista árið 2000 fyrir heilbrigðisumdæmið í Stokkhólmi. Listinn var 

gefinn út sem vasahandbók og einnig aðgengilegur á netinu. Læknar, lyfjafræðingar 

og hjúkrunarfræðingar tóku þátt í gerð listans sem var unninn út frá gagnreyndum 

upplýsingum til að ná fram hagkvæmustu og árangursríkustu meðferð. Í byrjun voru á 

listanum um 200 grunnlyf og 100 lyf ætluð sérhæfðri umönnun og sá fjöldi lyfja hefur 
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haldist stöðugur þrátt fyrir aukningu á skráðum lyfjum í Svíþjóð (Eriksen o.fl., 2017; 

Sjoqvist o.fl., 2002).  

Með því að halda takmörkuðum fjölda lyfja á lyfjalista eru læknar hvattir til að þekkja 

öll lyfin á listanum og geta upplýst einstaklinga um möguleika þeirra (Orme o.fl., 2010). 

Jafnt og þétt hefur aukist hversu mikið læknar fylgja grunnlistanum en árið 2000 

voru 75% að fylgja listanum. Árið 2015 var fylgnin komin upp í 84%. Fylgni viðbótarlista 

árið 2015 var 90% en hún var 80% árið 2005. Breytileiki uppáskrifta milli lækna hefur 

einnig minnkað talsvert, úr 32% árið 2005 í 13% tíu árum síðar (Eriksen o.fl., 2017). 

Markmið listans var aldrei að ná 100% eftirfylgni þar sem breytileiki milli sjúklinga, 

ofnæmi og aðrar aðstæður geta valdið því að lyf á listanum henti ekki. Læknar eiga að 

fá að nota klíníska þekkingu sína til að meðhöndla sjúkling með sinni bestu þekkingu 

án þess að vera takmarkaðir af lyfjalista. Annað markmið listans var að vera stuttur listi 

fyrir bestu lyf sem ætti að nota við meðhöndlun algengari sjúkdóma sett upp af 

reyndum, menntuðum einstaklingum (Eriksen o.fl., 2017; Orme o.fl., 2010). 

Með lyfjalistanum í Svíþjóð hefur tekist að takmarka skort á meðhöndlun en hindrun 

ofmeðferðar hefur ekki verið árangursrík, hluti af ástæðu fyrir því er fjöldi nýrra lyfja 

sem lofa bættum árangri (Eriksen o.fl., 2017; Wettermark o.fl., 2010). 

1.7 Sambærilegar rannsóknir  

Fáar rannsóknir sambærilegar þessari hafa verið gerðar en þó hefur notkun 

gagnreyndrar ákvarðanatöku verið skoðuð talsvert og viðhorf lækna gagnvart notkun 

hennar (Bianco o.fl., 2005; Gupta o.fl., 2016; McKibbon, 1998; Mears o.fl., 2000; 

Straus o.fl., 2000; Young o.fl., 2001; Zwolsman o.fl., 2012).  

Í Ástralíu var gerð svipuð rannsókn þar sem grunnhugmyndin var að skoða 

ákvarðanatöku heimilislækna. Aðallega var verið að skoða hversu mikið læknar nota 

gagnreynda ákvarðanatöku og hverjir helstu tálmar væru við notkunina. Hvernig 

læknarnir sjá fyrir sér að hægt sé að auka notkun gagnanna og hversu mikinn þátt 

sjúklingar ættu að eiga í ákvarðanatökunni (Trevena o.fl., 2008). Í rannsókninni var 

hringt í 155 heimilislækna (e. general practicioner) slembivaldna úr New South Wales 

medical board register þar sem rúmlega 100 svöruðu. Spurningalistinn samanstóð af 

þrem opnum spurningum og einni spurningu sem var sköluð. Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar hafa verið settar fram leiðir til að vinna í því að auka notkun 

gagnreyndra upplýsinga en áhrif þeirra er ekki búið að rannsaka (Trevena o.fl., 2008) 
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Í Wessex Englandi fékk fjórðungur heimilislækna sendan spurningalista í pósti þar 

sem um 67% þeirra svöruðu (302 læknar). Spurt var um svipaða þætti og í rannsókn 

Trevena. Þar var einnig verið að skoða hvernig má fara úr því að nota skoðanaháða 

ákvarðanatöku (e. opinion-based medicine, OPM) yfir í að nota gagnreynda 

ákvarðanatöku (McColl o.fl., 1998).  

Rannsókn McColl er um 10 árum eldri en Trevena en niðurstöður beggja rannsókna 

sýna að skortur á tíma er helsta hindrunin við notkun gagnreyndrar ákvarðanatöku.  

 

Heilbrigðiskerfið er sífellt í þróun og í nýrri heilbrigðisstefnu eru áform um að auka 

hlutverk heilsugæslunnar og fjölga starfstéttum þar. Skortur er á heimilislæknum sem 

takmarkar gæði þjónustu við sjúklinga og eykur kostnað heilbrigðiskerfisins. 

Lyfjastefna stjórnvalda styður við hagkvæma og skynsamlega lyfjanotkun. Velja þarf 

lyfjameðferðir með hag sjúklinga að leiðarljósi. Til að tryggja rétta ákvarðanatöku um 

lyfjameðferð þarf aðgengi að gagnreyndum gögnum að vera gott. Auka þarf aðgengi 

að lyfjalistum og klínískum leiðbeiningum frá opinberum stofnunum til að bæta þjónustu 

sjúklinga og auka öryggi lyfjanotkunar.  
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2 MARKMIÐ 

Aðalmarkmið rannsóknarinnar er þríþætt. Í fyrsta lagi að kanna atriði sem kunna að 

hafa áhrif á ákvarðanatöku lækna um lyfjameðferð, í öðru lagi hvað helst torveldar 

ákvörðun um val á lyfjameðferð og í þriðja lagi hvaða þættir gætu helst gagnast 

heilsugæslulæknum við val á lyfjameðferð.  

Þeir bakgrunnsþættir sem skoðaðir voru í úrvinnslu gagna voru eftirfarandi: kyn, 

staðsetning vinnustaðar, tegund reksturs, starfsreynsla og menntun.  
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3 EFNI OG AÐFERÐIR 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Tilgangur rannsókna almennt er leit að nýrri þekkingu. Kerfisbundin athugun er notuð 

til að safna upplýsingum með vísindalegri aðferð. Út frá niðurstöðum eru tilgátur 

sannreyndar og tengsl breyta skoðuð (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). Velja þarf 

rannsóknaraðferð út frá þeirri rannsóknarspurningu sem verið er að skoða (Casebeer 

o.fl., 1997). 

3.1.1 Megindleg aðferð  

Megindleg rannsókn er formleg, hlutlæg og kerfisbundin aðferð þar sem töluleg gildi 

eru notuð til að safna upplýsingum (Hissong o.fl., 2014). Megindleg rannsókn er yfirleitt 

tengd því að vísindi eru sönn og rétt og óháð skoðunum (Casebeer o.fl., 1997).  

Mikilvægir eiginleikar megindlegrar rannsóknar er að hún sé magngreinandi, án 

fordóma, óháð túlkunum og að gögnin séu á tölulegu formi en ekki í formi orða 

(Allwood, 2012). 

Megindleg rannsókn er yfirleitt notuð til að lýsa breytum, skoða samband milli breyta 

og greina orsakasamband (Hissong o.fl., 2014). Hægt er að sýna fram á tengsl í 

stjórnuðum aðstæðum (Casebeer o.fl., 1997).  

Niðurstöður megindlegrar rannsóknar eru nákvæmar mælingar og er því hægt að 

segja „niðurstöður sýna“ og „niðurstöður rannsóknar gefa til kynna“ þar sem verið er 

að vitna í nákvæman raunveruleika. (Sale o.fl., 2002). Niðurstöður eru oft settar fram í 

töflum og myndum (Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). 

3.1.2 Eigindleg rannsókn 

Aðalmarkmið eigindlegra rannsóknaraðferða er að skilja eitthvað, ná heildarmynd af 

tilteknu fyrirbæri og tengsl þess við aðra þætti umhverfisins (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013b). Eigindlegar rannsóknir eru yfirleitt opnar spurningar þar sem verið er að skoða 

þættina hvernig og af hverju (Casebeer o.fl., 1997). Þá er ekki vitað fyrirfram hverjar 

niðurstöðurnar gætu verið (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Eigindlegar rannsóknir 

þarfnast túlkunar (Sale o.fl., 2002) og eru notaðar til að skoða upplifanir einstaklinga 

(Hennink o.fl., 2020). Gagnagreining byggir á túlkun og þemagreiningu niðurstaðna 

(Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013).  
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3.1.3 Tengt snið 

Bæði eigindlegar og megindlegar rannsóknar aðferðir deila því markmiði að skilja betur 

heiminn. Þær bæta upp veikleika hvor annarrar og því tilvalið að nota þær saman í 

tengdu sniði (e. embedded design). Til að fá fram allar þær upplýsingar sem gætu 

aðstoðað við úrvinnslu og túlkun gagnanna eru notaðar saman opnar og lokaðar 

spurningar á listanum. Með því formi má ná fram öllum kostum lokaðra spurninga þar 

sem boðið er upp á textabox til nánari útskýringa ef þarf. Öryggi þeirra upplýsinga sem 

er aflað er aukið með samtvinnun þessara spurninga (Hissong o.fl., 2014; Sale o.fl., 

2002; Sigurlína Davíðsdóttir o.fl., 2013). 

3.1.4 Valin rannsóknaraðferð 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er að afla þekkingar á starfsháttum og skoðunum 

heilsugæslulækna við val á lyfjameðferð. Megindleg rannsókn var talin henta 

markmiðum rannsóknarinnar vel. Afla á upplýsinga með kerfisbundnum hætti til að 

geta treyst því að upplýsingarnar sem safnast séu traustar og nákvæmar. Rannsóknin 

byggir á megindlegri aðferðafræði (e. quantatative). Þar sem verið er að safna gögnum 

frá stórum hópi staðsettum víðsvegar á landinu var ákveðið að leggja fyrir 

spurningalista. Með spurningalista er hægt að safna miklu af gögnum á stuttum tíma 

(Grétar Þór Eyþórsson, 2013). Spurningalistinn er settur upp eftir tengdu sniði þar sem 

bæði eru notaðar opnar og lokaðar spurningar.  

Skoða á hverjir þættir ákvarðanatöku eru og helstu tálmar hennar. Meta á hvort 

tengsl séu á milli bakgrunns, ákvörðunartöku, tálma og framtíðarsýnar þegar læknar 

taka ákvörðun um lyfjameðferð.  

3.2 Þátttakendur 

Þýði rannsóknarinnar voru allir þeir læknar sem starfa á heilsugæslustöðvum á Íslandi. 

Heildarúrtak var notað, þar sem þýðið er ekki svo stórt og því mikilvægt að takmarka 

ekki fjöldann til að tryggja að rannsóknin verði marktæk (Katrín Blöndal o.fl., 2013).  

Úrtakið getur haft áhrif á réttmæti og áreiðanleika. Ef dreifing í úrtaki lýsir ekki 

þýðinu takmarkast áreiðanleiki rannsóknar (Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður 

Harpa Arnardóttir, 2013; Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Í upphafi var sendur tölvupóstur á forstöðumenn allra heilbrigðisstofnana á landinu 

til að fá samþykki fyrir aðgengi að netföngum starfandi heimilislækna á landinu sem og 

yfirlækna á fjórum einkareknum stöðvum. Tölvupóstur var sendur beint á alla þá lækna 
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sem starfa hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins um 180 lækna. Til að ná til lækna 

sem starfa á öðrum stofnunum var annaðhvort fengin listi af netföngum eða að 

forstöðumenn stofnananna áframsendu á undirmenn sína. Heildarþýðið var talið um 

270 læknar.  

Stærð þýðis var óþekkt og þar sem tölvupóstur var ekki sendur beint á alla lækna 

þurfti að nota aðrar aðferðir til að finna stærð þýðis. Heildarfjöldi lækna sem starfa hjá 

heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins eru 180. Til að finna fjölda lækna starfandi á öðrum 

stöðvum voru heimasíður heilbrigðisstofnanna skoðaðar og tölvupóstsamskipti við þær 

ef ekki voru nægar upplýsingar á heimasíðum og fjöldi lækna fundinn út frá því. 

Heildarfjöldi lækna miðað við þá talningu voru 228 læknar þar sem sumir læknar voru 

skráðir á tvær stöðvar, ein stöð tók ekki þátt og talan því lægri en áætlað var í upphafi. 

3.3 Mælitæki 

Fyrir óreynt auga virðist spurningakönnun einungis vera röð af spurningum. En þeir 

sem þekkja betur vita að tegund spurninga, orðalag, uppsetning og svarmöguleikar 

geta haft áhrif á niðurstöður spurningalistans (Yaddanapudi o.fl., 2019). Spurningalisti 

er mælitæki sem við notum til að safna upplýsingum (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). 

Kostir spurningalista eru meðal annars sveigjanleiki í uppsetningu og nafnleynd 

þátttakenda (Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). 

Spurningar listans verða að vera viðeigandi, svo þær svari rannsóknarspurningu. Vel 

orðaðar og skýrar þar sem svarandi verður að skilja spurninguna eins og rannsakandi, 

óháðar svo ekki verði bjagi í rannsókninni. Spurningar mega ekki spyrja um tvo þætti í 

einu eða innihalda tvöfalda neitun (Yaddanapudi o.fl., 2019).  

Flestar spurningar falla í tvo flokka, opnar og lokaðar spurningar. Opnar spurningar 

eru þess háttar að svarmöguleikar eru ekki ákveðnir fyrirfram. Þar er hægt að skrifa 

niður eina eða fleiri setningar til að koma svari á framfæri. Lokaðar spurningar hafa 

fyrirfram ákveðna svarmöguleika og mikilvægt er að svarkostirnir skarist ekki (Grétar 

Þór Eyþórsson, 2013; Sigríður Halldórsdóttir, 2013a).  

Röðunarspurning er tegund af lokaðri spurningu þar sem gefnir eru upp valkostir og 

þeim raðað eftir mikilvægi (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). 

Galli spurningalista er að það getur verið erfitt er að hanna þá frá grunni. Þar er 

treyst á að þátttakendur svari satt og rétt (Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa 

Arnardóttir, 2013). Nafnlausar spurningakannanir hafa sýnt að það eru mikil tengsl á 
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milli þess sem fólk gerir og segist gera. Kostir þess að nota spurningalista á netinu er 

að þeir eru ódýrir og geta verið skilvirkir í framkvæmd (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). 

Við notkun vefspurningalista er hægt að takmarka galla sem fylgja póstsendum 

spurningalistum. Þar er hægt að losna við þá vinnu sem fylgir því að prenta út og senda 

í pósti. Einnig að gagnaskráning verður mun einfaldari (Nulty, 2008).  

3.3.1 Hönnun  

Í hönnun spurningalista þarf að huga að ýmsu. Hönnunin er flókið verkefni þar sem 

leiðbeiningar eru yfirleitt listi af atriðum sem hafa gengið vel eða illa frá öðrum 

rannsakendum (Crawford, 1997). Hannaður var spurningalisti (Viðauki A og Á) 

sérstaklega fyrir þetta verkefni. Spurningalistinn var að hluta byggður á spurningalista 

úr rannsókn Trevena en aðlagaður að íslenskum aðstæðum (Trevena o.fl., 2008). 

Spurningalistinn var sendur út í Zoho Survey® þar sem það bauð upp á alla 

möguleika sem óskað var eftir. Spurningalistinn var unninn í Microsoft Word 2019 

tölvuforriti og spurningarnar færðar þaðan yfir í netkönnunarforritið Zoho Survey þegar 

listinn var fullkláraður.  

Fyrst var forritið Typeform® prófað en ekki valið þar sem skorti uppsetningu á 

röðunarspurningu sem var talið mikilvægt fyrir spurningalistann.   

Spurningalistinn samanstendur af fjórum flokkum spurninga. Fyrsti flokkur 

spurninga er bakgrunnsflokkur sem inniheldur 5 krossaspurningar. Þar er spurt um 

kyn, menntun, starfsaldur, staðsetningu og rekstrarform heilsugæslustöðvar.  

Næst voru spurningar sem skoða hvaða tengiliði og upplýsingar heilsugæslulæknar 

nota til að taka ákvarðanir um lyfjameðferð sjúklings. Þar eru 11 spurningar með 5 

punkta raðkvarða svarmöguleikum. Þeir eru þó meðhöndlaðir sem flokkakvarðar þar 

sem öflug tölfræðipróf skortir fyrir raðkvarða (Þórarinn Sveinsson, 2013). Af þessum 

11 spurningum voru 5 spurningar sem buðu upp á lítið textabox, ef merkt var við „mjög 

sammála“ eða „frekar sammála“ til að koma á framfæri hvaða upplýsingar það væru 

sem þeir notuðu helst. Í lok kaflans var boðið upp á að skrifa hvort læknar taki ákvörðun 

út frá öðru en því sem kom fram í spurningunum að framan. 

Þriðji hlutinn, tálmar, snýr að því hvað helst kemur í veg fyrir að heilsugæslulæknar 

geti tekið bestu ákvörðun um val á lyfjameðferð. Þar eru 11 raðkvarða spurningar og 

textabox í lokin til að segja hvort eitthvað torveldi val á lyfjameðferð sem kom ekki fram 

að framan.  
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Í fjórða og síðasta hlutanum, framtíðinni, er leitað eftir því hvaða þætti læknar telja 

að geti auðveldað þeim að taka ákvörðun um lyfjameðferð sjúklings. Þar eru 11 atriði 

sem þeir eru beðnir að raða eftir mikilvægi.  

Í lok spurningalistans er boðið upp textabox þar sem hægt er að skrifa annað sem 

læknarnir vilja koma á framfæri.  

Svarmöguleikar við fjölvalsspurningum voru krossar, yfirleitt á raðkvarðaformi. 

Spurningalistinn var þannig að svarendur gátu svarað honum í heild sinni eða sleppt 

einstökum spurningum ef þeir kusu það.  

Valið var að hafa blöndu af opnum og lokuðum spurningum, þar sem byrjað er á 

lokuðum spurningum til að halda svaranda við efnið og ná með því háu svarhlutfalli 

(Yaddanapudi o.fl., 2019).  

3.3.1.1 Likert skalinn 

Likerkvarði er mjög oft notaður með 5 gildum (Helga Jónsdóttir, 2013). Þar sem gildin 

eru frá mjög sammála til mjög ósammála. Niðurstöðum spurninga á likertkvarða er oft 

lýst með tíðnitölum (Þórarinn Sveinsson, 2013).  

Likertkvarðinn inniheldur hlutlausan vendipunkt (Guðrún Pálmadóttir, 2013). Ef 

hlutlaus svarmöguleiki er til staðar getur hann valdið því að niðurstöður verði óskýrar 

þar sem fólk vill ekki taka afstöðu. Sýnt var í rannsókn að þeir sem hafa ekki ákveðna 

skoðun voru líklegri til að velja hlutlausa valmöguleikann en þeir sem höfðu skoðun 

voru ekki líklegir til að velja hlutlausa svarmöguleikann og því skilar það betri 

niðurstöðum að hafa hlutlausa svarmöguleikann (Grétar Þór Eyþórsson, 2013).  

Likertkvarði er þægilegur í notkun og góður fyrir uppsetningu spurningalista þar sem 

það eru skýrir svarmöguleikar og líkur á mæliskekkju eru litlar (Wood o.fl., 1998). 

3.3.2 Forprófun 

Forprófun var gerð til að stuðla að réttmæti spurningalistans. Listinn var sendur til 

fjögurra heimilislækna sem fóru yfir uppsetningu, orðalag og efni listans. Eftir 

athugasemdir frá þeim voru gerðar smávægilegar breytingar. Einn þeirra las yfir aftur 

eftir breytingar og eftir samþykki frá honum var lokaútgáfa listans send út. 
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3.4 Framkvæmd 

Rannsóknin var framkvæmd í janúar og febrúar 2020. Til að fá leyfi til notkunar á 

netfangalista heimilislækna sem starfa hjá heilsugæslustöðvum var sótt um leyfi til 

forstöðumanna eða yfirlækna heilsugæslustöðva. 

3.4.1 Upplýsingablað 

Upplýsingabréf (Viðauki B) var sent til formanna heilbrigðisstofnana, yfirlækna 

Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (HH) og einkarekinna heilsugæslustöðva. Þeir 

voru beðnir um leyfi fyrir þátttöku undirmanna þeirra í rannsókninni. Að fengnu leyfi 

þeirra var spurningalistinn sendur til starfsmanna ýmist beint frá leiðbeinenda eða í 

gegnum yfirlækni.  

Þar sem læknar eru líklegri til svara spurningalista ef þeir hafa upplýsingar um 

verkefnið og spurningalistann var útbúið upplýsingabréf og það látið fylgja með til 

þátttakenda (Viðauki C)(McAvoy o.fl., 1996). Þar sem upplýsingabréfið er kynning á 

könnuninni og með því ætlað til að sannfæra viðtakandann um að taka þátt þarf það 

að vera vel upp sett (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). 

3.4.2 Áminningarbréf  

Áminningarbréf er ætlað til þess að minna þá á sem eiga eftir að svara að taka þátt. Ef 

áminningarbréfið er gott gæti það dugað til að sannfæra þá sem ætluðu ekki að taka 

þátt til að breyta um skoðun (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). Áminningarbréf (Viðauki D) 

var sent út 2 vikum seinna í byrjun viku þar sem rannsóknir benda til þess að 

spurningalistar sem gerðir séu til að svara í vinnunni fái betra svarhlutfall ef sendir út í 

byrjun viku (C. Morris o.fl., 2001). 

Seinna áminningarbréfið (Viðauki E) var sent þegar einungis 5 dagar voru eftir af 

gagnasöfnun. Þar var gefin upp lokadagssetning gagnasöfnunar til að fá sem flesta til 

að svara fyrir lokun spurningalistans.  

3.5 Svarhlutfall 

Lengd spurningalista hefur áhrif á svarhlutfall. Lengri listar fá yfirleitt minni svörun en 

þeir sem eru styttri (Jepson o.fl., 2005). Þó er erfitt að kanna hversu mikil áhrif lengdin 

hefur því með aukinni lengd er meira magn gagna svo ekki er hægt að prófa bara 

aukna lengd án þess að vera með aukið gagnamagn (Rolstad o.fl., 2011). Með góðri 
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hönnun, fallegri uppsetningu, réttri röðun spurninga er hægt að gera spurningalistann 

áhugaverðari og auka þannig svarhlutfall (Dillman, 2011).  

Þegar talað er um lengd spurningalista er verið að tala um fjölda spurninga. Ekki 

verið að tala um tímann sem það tekur að svara eða hversu mikla byrði spurningalistinn 

setur á einstakling. Langur spurningalisti með margar stuttar spurningar getur fengið 

betri svörun en stuttur spurningalisti með flóknar eða erfiðar spurningar þar sem byrði 

hans er meiri. Auðsvaraðar spurningar skila því yfirleitt besta svarhlutfallinu (Rolstad 

o.fl., 2011).  

Til að auka líkur á svörun og með því gildi og áreiðanleika niðurstaðna var ákveðið 

að hafa listann ekki of langan. Án þess að takmarka þær upplýsingar sem áttu að nást 

úr niðurstöðum listans.  

Til að ná háu svarhlutfalli má senda áminningu, lengja tímann sem listinn er opinn, 

fullvissa svarendur um að könnunin sé nafnlaus og gæta lengdar spurningalistans 

(Nulty, 2008). Fyrri rannsóknir sem unnu með vefkannanir til heimilislækna náðu 41,8% 

svarhlutfalli að meðaltali (Campbell o.fl., 2009; Cohen o.fl., 2005; Lugtenberg o.fl., 

2011; McInnes o.fl., 2006; C. Morris o.fl., 2001; Nulty, 2008; Pirotta o.fl., 2010; Rhee 

o.fl., 2008; Schattner o.fl., 2010). Byggt á sögu um svarhlutfall fyrri rannsókna væri 

svarhlutfall yfir 40% ásættanlegt fyrir niðurstöður að mati rannsakenda. Til að ná því 

þurftu 92 læknar að svara af þeim 228 sem eru í þýðinu.  

3.6 Gagnasöfnun 

Við uppsetningu spurningalistans í forritinu ZohoSurvey var valið að öll svör væru 

nafnlaus. Engar rekjanlegar upplýsingar voru því geymdar með gögnunum. Forritið sá 

um að safna svörum jafn óðum og hlaða þeim í Excel skjal á netinu. Hægt var að 

fylgjast með fjölda svara og heimsókna á könnunina.  

Hægt hefði verið að byrja úrvinnslu gagna um leið, þar sem gögnin voru strax 

aðgengileg. Til að tryggja áreiðanleika gagnanna var ákveðið að vinna ekki úr þeim 

fyrr en spurningalistanum hafði verið lokað. Niðurstöður voru því ekki opnaðar af 

rannsakenda fyrr en könnuninni var lokið.  

Þegar 33% svörun hafði verið náð var síðasta áminningu send út vegna 

spurningalistans. Gagnasöfnun var lokið viku síðar. 
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3.7 Úrvinnsla gagna 

Lýsandi tölfræði var notuð til að fá heildarmynd af niðurstöðunum.  

Forritið sem notað var við spurningalistann safnaði öllum gögnum í Microsoft Excel 

2019 sem notað var við úrvinnslu. Excel var einnig notað við myndræna framsetningu, 

gröf, töflur og myndir.  

Við úrvinnslu voru niðurstöður hverrar spurningar settar upp á þann hátt að talið var 

hversu margir svöruðu hverjum svarmöguleika og hversu margir skildu spurninguna 

eftir auða. Þetta var notað til að fá fram heildarmynd af niðurstöðunum.  

Niðurstöður voru skoðaðar út frá helstu bakgrunnsupplýsingum. Til að greina hvort 

einhverjir þættir hefðu skýr áhrif á niðurstöður spurningalistans. 

Kí-kvaðrat-próf var valið þar sem niðurstöðurnar spurningalistans voru ekki 

normaldreifðar. Notaðar voru samtalstölur hversu oft hver svarmöguleiki var valinn.  

Kí-kvaðrat-próf var notað til að reikna fylgni milli breyta. Þar sem skoðað var hvort 

konur væru að svara öðruvísi en karlar, læknar starfandi á höfuðborgarsvæðinu 

svöruðu öðruvísi en þeir sem starfa á landsbyggðinni og hvort marktækur munur væri 

á svörum eftir starfsreynslu og menntun.  

Kí-kvaðrat er reiknað út frá raungildum (O) og væntigildum (E). Tölur mismunandi 

hópa voru til að fá mat á marktækinni fylgni. Sett var fram núlltilgátan : enginn munur 

er á svörum hópanna. Rannsóknartilgátan : munur er á svörum hópanna. Kí-kvaðrat-

próf var sett upp í Excel. Gerðar voru töflur fyrir hverja spurningu og svarmöguleikarnir 

fimm bornir saman.  

Settar voru upp þrjár töflur við útreikninga, fyrsta taflan innihélt fjölda þeirra sem 

svöruðu hverjum svarmöguleika eftir hóp sem er raungildi. Önnur taflan, innihélt 

reiknuð væntigildi, o og e. Þriðja taflan innihélt svo útreiknuð gildi 
(𝑂+𝐸)2

𝐸
 sem gaf 

framlag til prófstærðar.  

Með gildum úr töflunum þrem var hægt að kanna hvort hafna eða samþykkja ætti 

núlltilgátuna. Öll gildin í töflu 3 voru lögð saman. Frígráðurnar voru mismunandi eftir 

spurningum og hópum. Þær eru reiknaðar út frá fjölda dálka og lína í fyrstu töflunni. 

Frígráður = (línur-1)(dálkar-1). Valið var að nota =0,05 með öryggisbil 95%. Þegar 

frígráðurnar voru tvær þá var viðmið 2= 5,99. 

Χ1−𝛼,((𝑙−1)×(𝑑−1))
2 = Χ0,95,(2)

2 = 5,99 
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Ef kí-kvaðrat-prófstærðin er stærri en 5,99 þá skal hafna núlltilgátu. Ef núlltilgátu er 

hafnað er ályktað að það sé munur á því hvernig hóparnir svöruðu (TutorWeb). 

Röðunarspurningin var skoðuð og meðaltal summu röðunar hvers svarmöguleika 

notað til að bera saman hópana með kí-kvaðrat-prófi.  

Svör við opnum spurningum voru hreinsuð til að auðvelda úrvinnslu. Ósamræmi í 

stafsetningu var lagfært. Svör með fleiri en einu svari voru aðskilin til að auðvelda 

talningu. Eftir hreinsun voru svörin sett upp og talin. Opnu spurningarnar voru síðan 

túlkaðar út frá rannsóknarspurningum. Tilgangur þeirra var að styðja við og útskýra 

nánar niðurstöður lokuðu spurninganna.  

3.8 Siðfræði 

Helstu siðferðislegu álitamál í þessari rannsókn varða öryggi þátttakenda og trúnað við 

þá. Í kynningarbréfi sem sent var út með spurningalistanum kom fram að trúnaðar 

skyldi gætt og að gögn yrðu ekki rekjanleg til þátttakenda. Fram kom að svörun við 

könnuninni feli í sér samþykki fyrir notkun gagnanna. Frjálst er að sleppa því að svara 

einstaka spurningum eða öllum listanum í heild sinni.  

Rannsóknin var þess eðlis að ekki þurfti að sækja um leyfi fyrir henni. Hún var 

tilkynnt til Vísindanefndar Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og Háskóla Íslands, 

Vísindanefndar Háskóla Íslands og Vísindasiðanefndar sem gáfu vilyrði fyrir 

framkvæmd hennar. 

3.8.1 Upplýst samþykki þátttakenda 

Upplýstu samþykki er aflað til að tryggja og vernda réttindi og hagsmuni þátttakenda. 

Upplýst samþykki þarf að liggja fyrir áður en þáttakandi tekur þátt í rannsókn.  

Til að gefa upplýst samþykki þarf þátttakandi að hafa fengið upplýsingar um tilgang, 

ávinning og áhættu rannsóknarinnar og í hverju þátttakan er fólgin. Gefa skal 

upplýsingarnar á því formi að þátttakandi skilji þær (E. Morris, 2015; Ólöf Ýrr Atladóttir, 

2013). Ekki má beita einstakling þrýstingi til að fá samþykki þar sem það þarf að vera 

veitt af fúsum og frjálsum vilja (Ingelfinger, 1979). Í upplýsingabréfinu sem fylgdi 

spurningalistanum komu þessi atriði fram, og að með því að svara spurningalistanum 

væri þátttakandi að veita samþykki.  
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3.9 Áreiðanleiki og réttmæti 

Áreiðanleiki og réttmæti er mælikvarði á gæði rannsóknarinnar. Áreiðanleiki er hversu 

mikið má treysta niðurstöðunum, eru niðurstöðurnar þær sömu milli mælinga. Ef 

áreiðanleiki er ekki til staðar er ekki að marka niðurstöðurnar (Sigríður Halldórsdóttir 

og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Réttmæti er hversu nálægt sannleikanum niðurstöðurnar eru. Réttmæti má skipta í 

innra og ytra réttmæti. Innra réttmæti er hversu gott tilraunasnið er og hvert 

sannleiksgildi niðurstaðna er (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a; Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Ytra réttmæti er hvort niðurstöðurnar væru þær sömu á 

öðru þýði. Réttmæti segir til um hvort við erum að mæla það sem ætlað var að mæla 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013a) 

Bæði réttmæti og áreiðanleiki þurfa að vera til staðar svo treysta megi niðurstöðum 

rannsóknar (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Rannsóknaraðferð var valin út frá rannsóknarspurningum með réttmæti og 

áreiðanleika í huga varðandi gagnasöfnun og tegund upplýsinga sem var aflað. Þar 

sem heildarúrtak var notað má áætla að réttmæti og áreiðanleiki sé ekki takmarkað. 

Spurningalistinn var hannaður fyrir íslenskar aðstæður og forprófaður af íslenskum 

heimilislæknum til að tryggja réttmæti hans. Lok gagnasöfnunar var háð svarhlutfalli 

þar sem markmið var að ná 40% svörun. Einungis fjöldatölur svara voru skoðaðar og 

gögnin ekki opnuð fyrr en spurningalistanum hafði verið lokað. Rannsakandi gat þá 

ekki haft áhrif á niðurstöður gagnanna og réttmæti og áreiðanleiki þeirra tryggt með 

því.  
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4 NIÐURSTÖÐUR 

Af þeim 228 læknum sem fengu sendan spurningalista svöruðu 93 læknar. 

Svarhlutfallið var 40,7%.  

4.1 Niðurstöður krossaspurninga 

4.1.1 Bakgrunnsspurningar 

Tafla 1. Niðurstöður bakgrunnsspurninga. 

 
Fjöldi Hlutfall 

Kyn     

Karlar 54 58% 

Konur 34 37% 

Ekki svar 5 5% 

Menntun     

Sérfræðingur í heimilislækningum 62 67% 

Kandídatspróf í læknisfræði - Sérnámslæknir 12 13% 

Kandídatspróf í læknisfræði - Kandídat 9 10% 

Sérfræðingur í annarri grein en heimilislækningum 5 5% 

Læknanemi 2 2% 

Ekki svar 3 3% 

Starfsreynsla     

0-5 ár 22 24% 

6-10 ár 12 13% 

11-19 ár 14 15% 

20 ár eða lengur 39 42% 

Ekki svar 6 6% 

Staðsetning     

Höfuðborgarsvæðið 39 42% 

Landsbyggðin 27 29% 

Ekki svar 27 29% 

Tegund reksturs     

Opinber rekstur 84 90% 

Einkarekstur 4 4% 

Ekki svar 5 5% 
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4.1.2 Kyn 

Könnuninni svöruðu 54 karlar og 34 konur af 93 læknum. Fimm læknar tilgreindu ekki 

kyn. Þar sem nægjanleg svörun var í spurningunni um kyn er hægt að bera saman 

hópana og svör þeirra (Mynd 1). 

 

Mynd 1. Bakgrunnsupplýsingar – Kyn. 
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4.1.3 Menntun 

Mikill meirihluti (67%) þeirra sem svöruðu eru menntaðir sem sérfræðingar í 

heimilislækningum. Í samanburði á svörum var ekki hægt að bera saman öll stig 

menntunar vegna stærðar á hópum. Samanburðurinn var því gerður í tveimur hópum, 

þeir læknar sem eru menntaðir sem sérfræðingar í heimilislækningum og aðrir læknar 

sem svöruðu spurningalistanum (Mynd 2). 

 

Mynd 2. Bakgrunnsupplýsingar – Menntun. 
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4.1.4 Starfsreynsla 

Af þeim læknum sem svöruðu listanum voru 39 (42%) sem höfðu starfað 20 ár eða 

lengur. 12 læknar (13%) hafa starfað í 6-10 ár. 14 læknar (15%) höfðu starfað í 11-19 

ár. Minnsta reynslu höfðu 22 læknar (24%) sem höfðu starfað í 0-5 ár. Svörun var 

nægjanleg til að bera saman svör eftir starfsreynslu í fjórum hópum (Mynd 3). 

 

Mynd 3. Bakgrunnsupplýsingar – Starfsreynsla. 
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4.1.5 Staðsetning 

Um 40% lækna sem svöruðu segjast starfa á höfuðborgarsvæðinu og um 30% á 

landsbyggðinni. Tæp 30% lækna svöruðu ekki hvar þeir starfa og þess vegna var ekki 

hægt að bera saman staðsetningu sem tvo hópa. Hóparnir þrír voru bornir saman til 

að skoða hvort marktækur munur væri á hópunum (Mynd 4).  

 

Mynd 4. Bakgrunnsupplýsingar – Staðsetning. 
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4.1.6 Tegund reksturs 

Af þeim læknum sem svöruðu voru rúm 90% sem störfuðu á heilsugæslu rekinni af 

hinu opinbera. Einungis voru 4 læknar sem svöruðu sem störfuðu á einkarekinni 

heilsugæslu. Það voru 5 læknar sem svöruðu ekki á hvers konar heilsugæslustöð þeir 

starfa. Þar sem fáir læknar sem störfuðu á einkarekinni heilsugæslustöð svöruðu 

spurningalistanum er ekki hægt að bera saman svörun eftir tegund reksturs (Mynd 5). 

 

Mynd 5. Bakgrunnsupplýsingar - Tegund reksturs. 
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4.1.7 Heildarmynd af niðurstöðum krossaspurninga  

Þegar heildarniðurstöður lokaðra spurninga eru skoðaðar (Mynd 6) má sjá að læknar 

eru flestir sammála öllum fullyrðingum á spurningalistanum að undanskildum 

spurningum 8 og 16. Þar víxlast línurnar þar sem fjöldi þeirra sem eru sammála 

minnkar talsvert og á móti auknum fjölda þeirra sem eru ósammála. 

 

Mynd 6. Samantekt lokaðra spurninga. 
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Skýrari munur á sammála og ósammála sést þegar lagður er saman fjöldi þeirra sem 

völdu frekar sammála og mjög sammála annarsvegar og hinsvegar frekar ósammála 

og mjög ósammála (Mynd 7).  

 

Mynd 7. Krossaspurningar – sammála miðað við ósammála. 
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Þegar heildarmynd svarmöguleika (Mynd 6) var skoðuð sást ekki mikill munur á mjög 

eða frekar sammála. Þegar munurinn er skoðaður á sér mynd (Mynd 8) sést að það 

eru nokkrar spurningar þar sem munar miklu.   

 

Mynd 8. Samantekt lokaðra spurninga – mjög sammála miðað við frekar sammála. 

 

Þau atriði sem læknar telja að séu mikilvægust varðandi klínískar ákvarðanir eru 

klínískar leiðbeiningar, upplýsingar í sérlyfjaskrá og eigin reynsla. Þá er skortur á 

milliverkanaforriti sem tengist sjúkraskrá sjúklings eitthvað sem læknar eru mjög 

sammála um að sé hamlandi þáttur í ákvarðanatöku. Flestir læknar eru þá frekar 

sammála því að þeir taki ákvörðun út frá upplýsingum í vísindagreinum.  
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4.1.8 Ákvarðanataka 

Þeir tengiliðir eða upplýsingar sem læknar nota til að taka ákvarðanir um lyfjameðferð 

sjúklinga eru fjölbreyttar.   

Flestir lækna, eða fjórir af hverjum fimm eru mjög eða frekar sammála því að 

klínískar leiðbeiningar skipti miklu máli við val á lyfjameðferð. Enginn læknanna er 

ósammála því að klínískar leiðbeiningar skipti máli. Samtals 18% voru hlutlaus eða 

höfðu ekki svarað (Mynd 9).  

Þeim læknum sem völdu mjög eða frekar sammála gafst kostur á að tiltaka hvaða 

leiðbeiningar þeir styddust við. Læknarnir gátu skilið boxið eftir autt eða skrifað fleiri en 

eitt atriði.  

4.1.8.1 Klínískar leiðbeiningar skipta miklu máli við val á lyfjameðferð 

 

Mynd 9. Spurning 1 - Klínískar leiðbeiningar skipta miklu máli við val á lyfjameðferð. 
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Í fyrstu opnu spurningunni voru 84 atriði nefnd sem skiptast milli 23 leiðbeininga. NICE, 

Embætti landlæknis og Strama voru þær leiðbeiningar sem oftast var minnst á. Þær 

leiðbeiningar voru samtals helmingur af öllum þeim atriðum sem á var minnst (Tafla 2). 

Heildarniðurstöður spurningarinnar má sjá í töflu 2 að undanskildu því sem var 

minnst á einu sinni: American family practicioner, Skånelistan, AWMF, DEGAM, Fass, 

Intremetmedicin, Legemiddelhandboken, NHS, SIGN, Start-Stop, USPTF, evrópskar 

leiðbeiningar.  

 

Tafla 2. Hvaða leiðbeiningar styðst þú oftast við? 

Hvaða leiðbeiningar styðst þú oftast við? Fjöldi Hlutfall 

NICE 17 20% 

Embætti landlæknis 14 17% 

Strama 11 13% 

UpToDate 7 8% 

Íslenska Sérlyfjaskrá 6 7% 

Ýmsar 4 5% 

Danska sérlyfjaskrá 3 4% 

Kloka listann 3 4% 

Laegehaandbogen.dk 3 4% 

Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins 2 2% 

LSH 2 2% 

Annað 12 (1) 14% (1%) 
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4.1.8.2 Lyfjalistar sbr. Kloka listan frá Svíþjóð, Rationel Farmakoterapi frá Danmörku 
skipta miklu máli við val á lyfjameðferð 

Tæplega helmingur lækna er mjög eða frekar sammála því að lyfjalistar skipti miklu 

máli. Samtals 11% eru ósammála þessari fullyrðingu og fjórðungur hlutlaus (Mynd 10). 

 

Mynd 10. Spurning 2 - Lyfjalistar sbr. Kloka listann frá Svíþjóð, Rationel Farmakoterapi frá 
Danmörku skipta miklu máli við val á lyfjameðferð. 

Læknarnir 46 sem voru sammála mikilvægi lyfjalista tiltóku 8 lista (Tafla 3). Sænski 

listinn, Kloka listinn, er sá lyfjalisti sem flestir nota til að taka ákvarðanir.  

 

Tafla 3. Hvaða erlenda lyfjalista styðst þú oftast við? 

Hvaða erlenda lyfjalista styðst þú oftast við? Fjöldi Hlutfall 

Kloka listann 15 48% 

Dönsku sérlyfjaskránna (ekki í raun listi) 4 13% 

Engan 3 10% 

NICE 2 6% 

Rationel Farmakoterapi 2 6% 

Ýmsar 2 6% 

Läkemedelsboken, Skånelistan, Strama 3 (1) 10% (3%) 
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4.1.8.3 Upplýsingar í gagnabönkum á netinu sbr. UpToDate, Micromedex eða annar 
skiptir miklu máli við val á lyfjameðferð 

Rúmlega sjö af hverjum 10 læknum eru sammála notkun á gagnabönkum. Þegar horft 

er á mikilvægi upplýsinga í gagnabanka eru einungis tveir læknar sem eru ósammála 

(Mynd 11).  

 

Mynd 11. Spurning 3 - Upplýsingar í gagnabönkum á netinu sbr. UpToDate, Micromedex eða 
annar skiptir miklu máli við val á lyfjameðferð. 

Af þeim 70 svörum sem komu inn í opnu spurningunni voru 80% sammála um að 

gagnabankinn UpToDate væri notaður. Hin 20% dreifðust milli 10 gagnabanka (Tafla 

4). 

Tafla 4. Hvaða gagnabanka styðst þú oftast við? 

Hvaða gagnabanka styðst þú oftast við? Fjöldi Hlutfall 

UpToDate 55 79% 

Laegehaandbogen.dk 4 6% 

Intermetmedicin 2 3% 

Micromedex 2 3% 

Aafp, Fass, Fpnotebook.com, Íslenska Sérlyfjaskrá, Danska 
sérlyfjaskrá, Livertox, Strama 

7 (1) 
9% (1%) 
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4.1.8.4 Upplýsingar í sérlyfjaskrá sbr. íslensku sérlyfjakrána, sænska FASS eða 
annarri sérlyfjaskrá skiptir miklu máli við val á lyfjameðferð 

Tæplega níu af hverjum tíu læknum eru sammála því að sérlyfjaskrá skipti máli við val 

á lyfjameðferð (Mynd 12).  

 

Mynd 12. Spurning 4 - Upplýsingar í sérlyfjaskrá sbr. íslensku sérlyfjakrána, sænska FASS 
eða annarri sérlyfjaskrá skipta miklu máli við val á lyfjameðferð. 

Það voru sex sérlyfjaskrár sem minnst var á í opnu spurningunni varðandi hvaða 

sérlyfjaskrá læknar væru að styðjast við (Tafla 5). 

Tafla 5. Hvaða sérlyfjaskrá styðst þú oftast við? 

Hvaða sérlyfjaskrá styðst þú oftast við? Fjöldi Hlutfall 

Íslensku sérlyfjaskrána 59 63% 

Fass 24 26% 

Dönsku sérlyfjaskrána 7 7% 

Kloka listann 2 2% 

Felleskatalogen.no, Rote liste 2 (1) 2% (1%) 
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4.1.8.5 Upplýsingar í dreifibréfum/netpóstum frá stofnunum hérlendis, sbr. 
Lyfjastofnun og Embætti landlæknis skipta miklu máli við val á lyfjameðferð 

Innan við 10% eru mjög sammála en þriðjungur er frekar sammála. Tæp 30% svöruðu 

hlutlaus og 13% völdu að svara ekki. Tæplega helmingur lækna er mjög eða frekar 

sammála mikilvægi dreifibréfa, þar sem dreifibréf frá Embætti landlæknis voru oftast 

nefnd (Mynd 13). Lyfjastofnun, Fass, sóttvarnarlæknir og íslenska sérlyfjaskráin er það 

sem læknar nefndu einu sinni (Tafla 6).  

 

Mynd 13. Spurning 5 - Upplýsingar í dreifibréfum/netpóstum frá stofnunum hérlendis, sbr. 
Lyfjastofnun og Embætti landlæknis skipta miklu máli við val á lyfjameðferð. 

 

Tafla 6. Hvaða stofnanir styðst þú oftast við? 

Hvaða stofnanir styðst þú oftast við? Fjöldi Hlutfall 

Embætti landlæknis 14 67% 

Lyfjastofnun 3 13% 

Fass, Sóttvarnarlækni, Ýmsar, Ísl Sérlyfjaskrá 4 (1) 20% (5%) 
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4.1.8.6 Ég tek ákvörðun út frá ráðleggingum sérgreinalækna 

Næstum sex af hverjum 10 læknum eru mjög eða frekar sammála því að þeir taki 

ákvörðun út frá ráðleggingum sérgreinalækna. Fjórðungur er hlutlaus. Einungis 4% eru 

frekar ósammála og 13% svöruðu ekki (Mynd 14).  

Í heildina eru læknar sammála því að þeir taki ákvörðun út frá ráðleggingum 

sérgreinalækna. 

 

Mynd 14. Spurning 6 - Ég tek ákvörðun út frá ráðleggingum sérgreinalækna. 
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4.1.8.7 Ég tek ákvörðun að höfðu samráði við samstarfsmenn á stöðinni sem ég 
starfa hjá 

Tæplega sex af hverjum 10 læknum sem eru mjög eða frekar sammála því að þeir taki 

ákvörðun að höfðu samráði við samstarfsmenn sína. Það eru um 15% lækna sem eru 

hlutlaus, frekar ósammála og sem svara ekki. Einungis 2% eru mjög ósammála þessari 

fullyrðingu (Mynd 15). 

Það eru rúmlega tvöfalt fleiri læknar sem telja samstarfsmenn frekar mikilvæga 

miðað við mjög sammála í hlutverki við ákvarðanatöku.  

 

 

Mynd 15. Spurning 7 - Ég tek ákvörðun að höfðu samráði við samstarfsmenn á stöðinni sem 
ég starfa hjá. 
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4.1.8.8 Ég tek ákvörðun út frá kynningum lyfjafyrirtækja 

Mjög lítill hluti lækna virðist taka ákvörðun út frá kynningum lyfjafyrirtækja. Samtals 

45% lækna eru ósammála því að þeir taki ákvörðun út frá kynningum lyfjafyrirtækja. 

14% eru mjög ósammála en 31% eru frekar sammála. Langflestir læknar velja að vera 

hlutlausir (37%) varðandi ákvarðanatöku út frá kynningum lyfjafyrirtækja. Mjög lítið 

hlutfall lækna, 6% eru frekar sammála því að þeir taki ákvörðun út frá kynningum 

lyfjafyrirtækja (Mynd 16).  

Ákvarðanataka út frá lyfjakynnum er sú fullyrðing sem læknar voru að mestu leyti 

ósammála að skipti máli. Þessi spurning skar sig úr miðað við aðrar spurningar listans.  

 

 

Mynd 16. Spurning 8 - Ég tek ákvörðun út frá kynningum lyfjafyrirtækja. 
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4.1.8.9 Ég tek ákvörðun út frá upplýsingum í vísindagreinum 

Ríflega sex af hverjum 10 læknum taka ákvarðanir út frá upplýsingum í vísindagreinum 

til að ákveða lyfjameðferð. 5% eru frekar ósammála (Mynd 17).  

 

Mynd 17. Spurning 9 - Ég tek ákvörðun út frá upplýsingum í vísindagreinum. 
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4.1.8.10 Ég tek ákvörðun út frá upplýsingum í fræðibókum 

Ákvarðanataka út frá fræðibókum virðist svipuð og ákvarðanataka út frá 

vísindagreinum.  

Tæplega sex af hverjum 10 læknum eru sammála því að þeir taki ákvarðanir út frá 

upplýsingum í fræðibókum. Einungis 16% eru ósammála því að þeir taki ákvörðun út 

frá fræðibókum (Mynd 18). 

 

Mynd 18. Spurning 10 - Ég tek ákvörðun út frá upplýsingum í fræðibókum. 
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4.1.8.11 Ég tek ákvörðun út frá eigin reynslu í starfi 

Rúmlega 80% prósent lækna eru sammála því að þeir taki ákvörðun út frá eigin reynslu 

í starfi. 44% eru mjög sammála og 37% lækna eru frekar sammála (Mynd 19).  

 

Mynd 19. Spurning 11 - Ég tek ákvörðun út frá eigin reynslu í starfi. 

 

4.1.8.12 Önnur atriði sem hafa áhrif á ákvarðanatöku 
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Ástand og saga hans þar sem hugað var að frábendingum vegna fyrri notkunar og 

hvaða lyf hafa virkað.  
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4.1.9 Tálmar 

Niðurstöður þess hvað helst kemur í veg fyrir að læknar geti tekið bestu ákvörðun um 

lyfjameðferð að þeirra mati. Hlutfall þeirra sem svara ekki er jafnt í öllum spurningum.  

4.1.9.1 Viðtalstíminn er of stuttur 

Tæplega helmingur lækna er sammála því að viðtalstíminn sé of stuttur. Tæplega 

fjórðungur er hlutlaus og 15% eru ósammála (Mynd 20).  

 

Mynd 20. Spurning 12 - Viðtalstíminn er of stuttur.  
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4.1.9.2 Tími til upplýsingaleitar takmarkaður eftir að viðtali er lokið 

Læknar eru sammála því að tíma skorti til upplýsingaleitar. Um sjö til átta af hverjum 

10 læknum eru mjög eða frekar sammála að skortur á tíma til upplýsingaleitar sé 

hindrun fyrir bestu ákvarðanatöku um lyfjameðferð (Mynd 21).  

Fáir eru ósammála. Sama hlutfall er ósvarað í þessari spurningu og öðrum 

spurningum listans.  

 

Mynd 21. Spurning 13 - Tími til upplýsingaleitar takmarkaður eftir að viðtali er lokið. 
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4.1.9.3 Yfirsýn skortir um núverandi lyfjameðferð sjúklings í sjúkraskrá 

Af þeim læknum sem svöruðu eru sex af hverjum 10 sammála því að yfirsýn skorti um 

núverandi lyfjameðferð sjúklings í sjúkraskrá. Samtals 16% lækna eru ósammála og 

13% lækna eru hlutlaus (Mynd 22).  

 

Mynd 22. Spurning 14 - Yfirsýn skortir um núverandi lyfjameðferð sjúklings í sjúkraskrá. 
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4.1.9.4 Skortur á aðgengilegum gagnreyndum upplýsingum um ný lyf t.d. frá 
stofnunum hérlendis sbr. Lyfjastofnun og Þróunarmiðstöð íslenskrar 
heilsugæslu 

Aftur eru sex af hverjum 10 læknum sammála því að fullyrðingin tálmi bestu ákvörðun. 

6% lækna eru frekar ósammála að þá skorti þessar upplýsingar (Mynd 23). 

 

Mynd 23. Spurning 15 - Skortur á aðgengilegum gagnreyndum upplýsingum um ný lyf t.d. frá 
stofnunum hérlendis sbr. Lyfjastofnun og Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu. 
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4.1.9.5 Skortur á aðgengi að ráðgjöf sérgreinalækna 

Fjórðungur lækna er sammála því að skorti aðgengi en rúmur fjórðungur er frekar 

ósammála því að skorti aðgengi (Mynd 24). Þetta er önnur spurningin á listanum þar 

sem meirihluti lækna er ósammála frekar en sammála.  

 

Mynd 24. Spurning 16 - Skortur á aðgengi að ráðgjöf sérgreinalækna. 
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4.1.9.6 Skortur á aðgengi að ráðgjöf frá klínískum lyfjafræðingum 

Helmingur lækna er mjög eða frekar sammála. Fjórðungur þeirra sem svöruðu eru 

hlutlausir. Einn af hverju 10 læknum er mjög eða frekar ósammála (Mynd 25).  

 

Mynd 25. Spurning 17 - Skortur á aðgengi að ráðgjöf frá klínískum lyfjafræðingum. 
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4.1.9.7 Skortur á þekkingu á klínískri lyfjafræði (e.pharmacology) sbr. 
Milliverkanirlyfja 

Helmingur lækna er sammála því að skortur á þekkingu hamli bestu ákvörðun um 

lyfjagjöf. Rúm 10% eru frekar ósammála og það er enginn sem er mjög ósammála 

(Mynd 26).  

 

Mynd 26. Spurning 18 - Skortur á þekkingu á klínískri lyfjafræði (e.pharmacology) sbr. 
Milliverkanir lyfja. 
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4.1.9.8 Vandamál að geta aðlagað gagnreyndar upplýsingar um lyf og lyfjameðferð 
vegna fjölþætts vanda sjúklings 

Sjö af hverjum 10 læknum eru mjög eða frekar sammála því að eiga erfitt með að 

aðlaga gagnreyndar upplýsingar. Aðeins þrír læknar eru frekar ósammála því að þeir 

eigi í vanda með að aðlaga gagnreyndar upplýsingar um lyf og lyfjameðferð vegna 

fjölþætts vanda sjúklings (Mynd 27). 

 

Mynd 27. Spurning 19 - Vandamál að geta aðlagað gagnreyndar upplýsingar um lyf og 
lyfjameðferð vegna fjölþætts vanda sjúklings. 
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4.1.9.9 Vantar betri framsetningu/uppsetningu á íslensku sérlyfjaskránni 

Sex af hverjum 10 læknum eru mjög eða frekar sammála um að 

uppsetning/framsetning sérlyfjaskrár sé tálmi við ákvarðanatöku. Einn af hverjum 10 

læknum eru ósammála því að bæta megi uppsetninguna og tæp 20% eru hlutlaus 

(Mynd 28).  

 

Mynd 28. Spurning 20 - Vantar betri framsetningu/uppsetningu á íslensku sérlyfjaskránni. 

  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Mjög
sammála

Frekar
sammála

Hlutlaus Frekar
ósammála

Mjög
ósammála

Ósvarað

H
lu

tf
a
ll

Vantar betri framsetningu/uppsetningu á 
íslensku sérlyfjaskránni



 
 

62 

4.1.9.10 Vantar milliverkanaforrit sem tengist sjúkraskrá sjúklings 

Tæplega átta af hverjum 10 læknum eru mjög eða frekar sammála um það að 

milliverkanaforrit myndi hjálpa við ákvarðanatöku um lyfjameðferð. Einn af hverjum 10 

eru hlutlausir og 2% lækna eru frekar ósammála (Mynd 29).  

 

Mynd 29. Spurning 21 - Vantar milliverkanaforrit sem tengist sjúkraskrá sjúklings. 
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4.1.9.11 Skoðanir og viðhorf sjúklings um eigin lyfjameðferð hefur áhrif á val 
lyfjameðferðar 

Tæplega sex af hverjum 10 læknum eru sammála því að skoðanir sjúklinga hafi áhrif 

á val lyfjameðferðar. Fjórðungur svaraði hlutlaus (Mynd 30).  

 

Mynd 30. Spurning 22 - Skoðanir og viðhorf sjúklings um eigin lyfjameðferð hefur áhrif á val 
lyfjameðferðar. 

 

4.1.9.12 Önnur atriði sem torvelda val á lyfjameðferð 

Boðið var upp á textabox til að skrifa hvort eitthvað torveldi val á lyfjameðferð sem hafði 

ekki komið fram á spurningalistanum. Tímaskortur, lyfjaskortur og skortur á 

upplýsingum koma þar helst fram. 

Tímaskortur til að kynnast nýjungum og til að kynna sér sögu sjúklings. Finna hvaða 

lyf sjúklingur er skráður á, hvaða lyf hann tekur í raun og veru, hver skrifaði út lyfin á 

hvaða ábendingu. Eru milliverkanir milli lyfja, skert nýrna-/lifrarstarfsemi. Ef það eru 

margir læknar að sinna meðferð þá getur verið að öllum, eða engum finnist þeir bera 

ábyrgð. Hvenær á að endurmeta meðferðina og hver á að gera það. 

Upplýsingar í kerfinu þyrftu að vera betri þar sem að lyfjasaga væri skráð betur. 

Skortur er á skráðum breytingum lyfja og ástæðum þeirra. Einnig væri gott að hafa 

skráð hvar sjúklingar eru í skömmtun. Vantar miliverkanaforrit sem er tengt sjúkrasögu 

sjúklings og gefur góðar upplýsingar um þá möguleika sem eru bestir fyrir sjúkling.  

Læknar vilja að ávísanakerfið leyfi ekki að skrifa upp á ófáanlegt lyf. Samkvæmt 

læknum eru algeng lyf oft á undanþágulista og því mikil pressa á lækna að skrifa upp 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Mjög
sammála

Frekar
sammála

Hlutlaus Frekar
ósammála

Mjög
ósammála

Ósvarað

H
lu

tf
a
ll

Skoðanir og viðhorf sjúklings um eigin 
lyfjameðferð hefur áhrif á val lyfjameðferðar



 
 

64 

á undanþágulyfseðil en ekki er hugað að þeirri auknu ábyrgð sem læknirinn tekur á 

sig.  

Erfitt að breyta meðferð sem sérgreinalæknir skrifar upp á þar sem sjúklingar hafa 

mikla trú á á meðferðinni, þó meðferðin sé ekki að virka. 

4.2 Kí-kvaðrat-próf – niðurstöður 

Niðurstöður kí-kvaðrat-prófs.   

4.2.1 Niðurstöður kí-kvaðrat-prófs – munur á svörum karla og kvenna 

Þegar skoðaðar eru niðurstöður kí-kvaðrat-prófs eftir kyni má sjá að það eru þrjár 

spurningar þar sem er marktækur munur á svörum.  

4.2.1.1 Tími til upplýsingaleitar takmarkaður eftir að viðtali er lokið 

Munurinn á svörum við spurningu 13 „tími til upplýsingaleitar takmarkaður eftir að viðtali 

er lokið“ liggur aðallega í því að konur eru meira sammála fullyrðingunni en karlar 

(Mynd 31). Þetta er sú spurning þar sem mestur munur er á svörum karla og kvenna.  

2 =  12,92        p gildi = 0,0048 

Niðurstaðan er marktæk þar sem p <  0,05. 

 

 

Mynd 31. Munur á svörum karla og kvenna við spurningu 13. 
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4.2.1.2 Skortur á aðgengi að ráðgjöf frá klínískum lyfjafræðingum 

Um helmingur kvenna er mjög sammála spurningu 17 „Skortur á aðgengi að ráðgjöf 

frá klínískum lyfjafræðingum“ en einungis rúmlega 10% karla. Lítill munur er á hlutfalli 

þeirra sem völdu frekar sammála. Karlar völdu frekar hlutlausa svarmöguleikann miðað 

við konur (Mynd 32).  

2 =  10,22        p gildi = 0,036 

Niðurstaðan er marktæk þar sem p <  0,05. 

 

 

Mynd 32. Munur á svörum karla og kvenna við spurningu 17. 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Mjög sammála Frekar
sammála

Hlutlaus Frekar
ósammála

Mjög
ósammála

H
lu

tf
a
ll

Skortur á aðgengi að ráðgjöf frá klínískum 
lyfjafræðingum

Karlar Konur



 
 

66 

4.2.1.3 Vantar betri framsetningu/uppsetningu á íslensku sérlyfjaskránni 

Tæp 20% karla eru frekar ósammála því að betri framsetningu vanti á íslensku 

sérleyfjaskránni. En tæp 40% þeirra eru mjög sammála. Svör karla eru mun dreifðari 

en svör kvenna þar sem rúmlega 60% kvenna eru mjög sammála því að bæta þurfi 

framsetningu íslensku sérlyfjaskránnar (Mynd 33). 

2 =  8,00        p gildi = 0,046 

Niðurstaðan er marktæk þar sem p <  0,05. 

 

Mynd 33. Munur á svörum karla og kvenna við spurningu 20. 
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4.2.1.4 Vantar milliverkanaforrit sem tengist sjúkraskrá sjúklings 

Í svörum við spurningu 21 „Vantar milliverkanaforrit sem tengist sjúkraskrá sjúklings“ 

voru tæp 80% kvenna mjög sammála og um 20% frekar sammála. Karlar dreifðust 

hinsvegar jafnt milli þessara tveggja svarmöguleika þar sem um 40% karla svaraði 

mjög sammála og önnur 40% frekar sammála (Mynd 34). Karlar voru fleiri hlutlausir 

(14%) eða frekar ósammála (3%).  

2 =  9,24        p gildi = 0,026 

Niðurstaðan er marktæk þar sem p <  0,05. 

 

 

Mynd 34. Munur á svörum karla og kvenna við spurningu 21. 
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4.2.2 Niðurstöður kí-kvaðrat-prófs – munur á svörum eftir menntun 

Einungis ein spurning sýnir marktækan mun eftir því hvort það er sérfræðingur í 

heimilislækningum eða læknar með aðra menntun sem svara. 

4.2.2.1 Ég tek ákvörðun út frá ráðleggingum sérgreinalækna  

Sérfræðingar í heimilislækningum taka síður ákvarðanir út frá ráðleggingum 

sérgreinalækna. Tæplega sex af hverjum 10 læknum eru mjög eða frekar sammála. 

Rúmlega 50% lækna sem eru ekki sérfræðingar í heimilislækningum eru mjög 

sammála því að þeir taki ákvarðanir út frá ráðleggingum sérfræðilækna. Önnur 37% 

eru frekar sammála því (Mynd 35). 

 

2 =  16,90        p gildi = 0,0097 

Niðurstaðan er marktæk þar sem p <  0,05. 

 

  

Mynd 35. Munur á svörum sérfræðinga í heimilislækningum og lækna með aðra menntun við 
spurningu 6. 
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4.2.3 Niðurstöður kí-kvaðrat-prófs – munur á svörum eftir starfsreynslu 

Ef bornir eru saman fjórir hópar eftir starfsreynslu þá er munur á sex spurningum. 

4.2.3.1 Upplýsingar í gagnabönkum á netinu sbr. UpToDate, Micromedex eða annan 
gagnabanka skipta miklu máli við val á lyfjameðferð  

Læknar með minni starfsreynslu eru frekar sammála því að upplýsingar í 

gagnabönkum á netinu skipti máli við val á lyfjameðferð. Læknar með lengri 

starfsreynslu eru minna sammála því hversu miklu máli þeir skipta (Mynd 36).  

2 =  17,35        p gildi = 0,044 

Niðurstaðan er marktæk þar sem p <  0,05. 

 

 

Mynd 36. Munur á svörum eftir starfsreynslu við spurningu 3. 
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4.2.3.2 Upplýsingar í dreifibréfum/netpóstum frá stofnunum hérlendis, sbr. 
Lyfjastofnun og Embætti landlæknis skipta miklu máli við val á lyfjameðferð  

Upplýsingar úr dreifibréfum eru að mati lækna ekki jafn mikilvægar og aðrir tengiliðir. 

Læknar sem hafa starfað 6-10 ár er sá hópur sem er mest ósammála því að 

dreifibréf/netpóstar skipti máli við val á lyfjameðferð (Mynd 37).  

2 =  22,10        p gildi = 0,036 

Niðurstaðan er marktæk þar sem p <  0,05. 

 

 

Mynd 37. Munur á svörum eftir starfsreynslu við spurningu 5. 
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4.2.3.3 Ég tek ákvörðun út frá ráðleggingum sérgreinalækna 

Þeir óreyndu taka frekar ákvörðun út frá ráðleggingum sérgreinalækna en þeir læknar 

sem hafa meiri reynslu (Mynd 38).  

2 =  38,48        p gildi = 0,000014 

Niðurstaðan er marktæk þar sem p <  0,05. 

 

 

Mynd 38. Munur á svörum eftir starfsreynslu við spurningu 6. 
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4.2.3.4 Viðtalstíminn er of stuttur 

Læknar með starfsreynslu yfir 20 ár telja viðtalstímann síður vera of stuttan. Rúmlega 

helmingur þeirra lækna sem hafa starfað í 6-10 ár eru mjög sammála því að 

viðtalstíminn sé of stuttur (Mynd 39). 

  

2 =  21,46        p gildi = 0,044 

Niðurstaðan er marktæk þar sem p <  0,05. 

 

 

Mynd 39. Munur á svörum eftir starfsreynslu við spurningu 12. 
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4.2.3.5 Vantar betri framsetningu/uppsetningu á íslensku sérlyfjaskránni 

Enginn lækna með minna en 5 ára starfsreynslu er ósammála því að betri uppsetningu 

vanti á íslensku sérlyfjaskránni. Læknar með 6-10 ára starfsreynslu eru fleiri mjög 

sammála (56%) miðað við frekar sammála (11%)(Mynd 40).  

 

2 =  20,35        p gildi = 0,016 

Niðurstaðan er marktæk þar sem p <  0,05. 

 

Mynd 40. Munur á svörum eftir starfsreynslu við spurningu 20. 
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4.2.3.6 Skoðanir og viðhorf sjúklings um eigin lyfjameðferð hefur áhrif á val 
lyfjameðferðar 

Með aukinni reynslu minnkar það hversu mikið læknar telja skoðanir og viðhorf 

sjúklings hafa áhrif á val lyfjameðferðar (Mynd 41). 

 

2 =  17,63        p gildi = 0,040 

Niðurstaðan er marktæk þar sem p <  0,05. 

 

Mynd 41. Munur á svörum eftir starfsreynslu við spurningu 22. 

Læknar með lengsta starfsreynslu eru frekar og mjög ósammála því að skoðanir og 

viðhorf sjúklings, uppsetning sérlyfjaskrár og lengd viðtalstíma hafi áhrif á 

ákvarðanatöku varðandi lyfjameðferð.   
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4.2.3.7 Klínískar leiðbeiningar skipta miklu máli við val á lyfjameðferð 

Ef einungis eru bornir saman hóparnir sem hafa minnsta (0-5 ár) og mesta 

starfsreynslu (20 ár eða lengur) þá er einnig munur á spurningu 1 (Mynd 42). 

Læknar með minni reynslu en 5 ár treysta frekar á klínískar leiðbeiningar en læknar 

með starfsreynslu yfir 20 ár. 80% lækna með minni reynslu en 5 ár eru mjög sammála 

því að nota klínískar leiðbeiningar, 14% þeirra lækna eru frekar sammála. Einungis 

einn læknir með reynslu minni en 5 ár er hlutlaus í notkun klínískra leiðbeininga. 40% 

reyndari lækna eru mjög sammála og 50% þeirra eru frekar sammála. Þrír læknar með 

starfsreynslu yfir 20 ár eru hlutlausir gagnvart notkun klínískra leiðbeininga.  

2 =  8,49        p gildi = 0,014 

Niðurstaðan er marktæk þar sem p <  0,05. 

 

 

Mynd 42. Munur á svörum eftir starfsreynslu við spurningu 1. 
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4.3 Niðurstöður röðunarspurningar 

Í lok spurningalistans var röðunarspurning þar sem leitað var eftir því hvaða þætti 

læknar töldu geta auðveldað sér ákvarðanatöku um lyfjameðferð sjúklings. Þeir voru 

beðnir um að merkja við eftirfarandi fullyrðingar með tölu eftir mikilvægi.  

Niðurstaðan var eftirfarandi röðun þar sem 1 er mikilvægast. Þar sem það voru 78 

sem svöruðu var hámarksstigafjöldi sem hægt var að fá 858. Flestu stigin voru minnsta 

mikilvægið. Þau atriði sem voru mikilvægust fengu fæst stig þar sem þeim var oftast 

raðað í efstu sætin. Röðunin er birt eftir heildarstigafjölda hvers atriðis. Þar með er 

hægt að bera saman hversu mikill munur var á niðurstöðum sætaröðunar (Tafla 7).  

Tafla 7. Röðunarspurning. 

Sæti Atriði Stig 

1 
Innlendir lyfjalistar sbr. Kloka listan frá Sviðþjóð, Rationel Farmakoterapi frá 
Danmörku 271 

2 Milliverkannaforrit sem tengist sjúkraskrá sjúklings 275 

3 
Betra skipulag og upplýsingar um lyfjameðferð sjúklings þegar viðkomandi 
fer milli þjónustustiga 296 

4 Mismunandi tímalengd viðtala eftir þörfum sjúklings 345 

5 

Gagnreyndar upplýsingar um ný lyf frá stofnunum hérlendis sbr. 
Lyfjastofnun og Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu 403 

6 

Aukið aðgengi að klínískum lyfjafræðingum innan heilsugæslunnar til að 
sinna t.d. fjöllyfjanotendum og aðstoð við leit að gagnreyndum upplýsingum 
um lyf og meðferðir sbr. milliverkanir lyfja, jafngildisskammta, niðurtröppun 
og svo framvegis 448 

7 Bætt samvinna við sérgreinalækna og aðgengi að sérgreinalæknum 454 

8 Símenntun á sviði klínískrar lyfjafræði 587 

9 
Betri framsetning á upplýsingum til sjúklinga t.d. í gegnum sérlyfjaskrá eða 
Heilsuveru 616 

10 Bætt samvinna og aðgengi að lyfjafræðingum í apótekum 624 

11 Annað 829 
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Í niðurstöðum röðunarspurningar (Tafla 7, Mynd 43) kemur skýrt fram að 

valmöguleikarnir „Innlendir lyfjalistar sbr. Kloka listan frá Sviðþjóð, Rationel 

Farmakoterapi frá Danmörku“ og „Milliverkannaforrit sem tengist sjúkraskrá sjúklings“ 

eru mikilvægustu atriðin sem læknar telja að geti auðveldað þeim ákvarðanatöku um 

lyfjameðferð.  

Ef sama atriðinu hefði alltaf verið raðað í fyrsta sæti hefði það fengið að lágmarki 

78 stig og annað sætið 156 stig. Efsta sætið fékk 271 stig og annað sætið 275. Þegar 

horft er á sæti 3, 4 og 5 er meiri munur á stigum (296, 345, 403) og læknar því líklega 

meira sammála um þá röðun. Sæti 6 og 7 eru mjög svipuð (448 og 454) og svo eru 

sæti 8, 9 og 10 (587, 616 og 624) aftur svipuð. Valmöguleikinn „annað“ fékk 829 stig 

af 858 stigum mögulegum.  
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Mynd 43. Niðurstöður röðunarspurningar. Mesta mikilvægið með fæstu stigin. 
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5 UMRÆÐUR 

5.1 Svarhlutfall 

Svarhlutfall rannsóknarinnar var ásættanlegt sem 40,7%. Svarhlutfall heimilislækna í 

vefkönnunum hefur verið í kringum 40% í fyrri rannsóknum (Campbell o.fl., 2009; 

Cohen o.fl., 2005; Lugtenberg o.fl., 2011; McInnes o.fl., 2006; C. Morris o.fl., 2001; 

Nulty, 2008; Pirotta o.fl., 2010; Rhee o.fl., 2008; Schattner o.fl., 2010).  

5.2 Bakgrunnsupplýsingar 

Líkt og kom fram í innganginum þá hafa ekki margar sambærilegar rannsóknir sem 

skoða ákvarðanatöku heimilislækna verið framkvæmdar annars staðar. Meirihluti 

þeirra lækna sem svöruðu þessari rannsókn voru karlar, tæp 60% (Mynd 1), í fyrri 

rannsókn Trevena 2008, í Ástralíu, voru það 70%. Í þeirri rannsókn voru 91% lækna 

sem höfðu lengri en 10 ára reynslu og í þessari voru það 57% (Mynd 3). Fleiri 

unglæknar voru að svara þessari rannsókn sem er jákvætt. Mikilvægt er að fá breiðan 

hóp starfandi lækna til að fá sem marktækastar niðurstöður.  

Í bakgrunnsspurningum þar sem spurt er um kyn, menntun, starfsreynslu og tegund 

reksturs voru um 5% lækna sem völdu að svara ekki (5%, 3%, 6%, 5%). Ein ástæða 

þess að læknar hafi ekki valið svara öllum bakgrunnsspurningum gæti verið vegna 

þess að með því að svara öllu gætu svör þeirra verið persónugreinanleg. Það getur 

verið vegna fjölda starfsmanna, breytileika starfsmannahóps eða sérstöðu í menntun. 

Af þeim sem læknum sem fengu listann svöruðu hlutfallslega fleiri konur en karlar 

43% miðað við 37%.  

Tveir þriðju lækna sem svöruðu voru með sérfræðimenntun í heimilislækningum 

(Mynd 2). Það er eðlilegt miðað við markhóp rannsóknarinnar að þeir séu í meirihluta. 

Vonandi er það lýsing á því þýði sem starfa sem heimilislæknar, þar sem ekki eru til 

upplýsingar um hver hlutfallsleg skipting er milli sérmenntaðra heimilislækna og 

annarra lækna í heilsugæslunni á Íslandi. Gæti líka verið að sérfræðingar í 

heimilislækningum svari frekar spurningalistanum. 

Þegar horft er til staðsetningar eru tæp 30% sem velja að svara ekki (Mynd 4). Þar 

sem svarmöguleikar í staðsetningu voru póstnúmer getur verið að það hafi haft letjandi 

áhrif á lækna. Mögulega hefði verið betra að hafa svarmöguleika við spurningunni eftir 
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landssvæðum eða einfaldlega tvo þar sem valið er um höfuðborgarsvæðið eða utan 

þess.  

5.3 Krossaspurningar  

Í rannsókn Trevena, 2008 skipti staðsetning og tegund reksturs máli en í þessari 

rannsókn fannst enginn munur. Það gæti verið vegna fjölda þeirra sem svöruðu ekki 

spurningunni hvar þeir starfa í heilsugæslunni. Mjög fáir læknar starfandi á 

einkareknum heilsugæslustöðvum svöruðu spurningalistanum og því ekki marktækt að 

bera svör þeirra saman við þá sem starfa á opinberlega reknum heilsugæslustöðvum 

(Mynd 5).  

Tæplega níu af hverjum 10 læknum eru sammála því að upplýsingar í sérlyfjaskrá 

skipta máli við val á lyfjameðferð (Mynd 12). Íslenskir læknar nota einnig sænsku og 

dönsku sérlyfjaskrána sem og norræna gagnabanka, lyfjalista og leiðbeiningar (Tafla 

5).  

Mikilvægi klínískra leiðbeininga er skýrt (Mynd 9). Rúmlega átta af hverjum 10 

læknum eru sammála notkun þeirra. Almennt eru læknar mjög sammála um að 

klínískar leiðbeiningar skipti miklu máli við val á lyfjameðferð. Þó má sjá mun þegar 

bornir eru saman þeir sem hafa minna en 5 ára starfsreynslu eða lengri reynslu en 20 

ár (Mynd 42). Þeir sem hafa lengri reynslu telja það ekki jafn mikilvægt. Eftir því sem 

læknir starfar lengur  byggir hann upp sína eigin reynslu að leita í og þarf ekki bara að 

treysta á klínískar leiðbeiningar. Læknar í Noregi og Danmörku voru spurðir um notkun 

klínískra leiðbeininga árið 2010. Niðurstöðurnar voru að þeir nota helst þær 

upplýsingar sem eru aðgengilegar, vel uppsettar og gera vinnuna auðveldari ásamt því 

að velja helst stuttar leiðbeiningar (B. K. Carlsen, Pia K., 2010). 

Af hverjum 10 læknum voru átta sammála því að þeir taki ákvörðun út frá eigin 

reynslu í starfi (Mynd 19). Í rannsókn Trevena hafði verið sýnt fram á mun á 

ákvarðantöku lækna eftir eigin reynslu eftir því hvar þeir störfuðu, hvort það væri á 

höfuðborgarsvæðinu eða landsbyggðinni. Í þessari rannsókn sást þó enginn 

marktækur munur (Trevena o.fl., 2008). Í Suður-Englandi var skoðað hvað hefði áhrif 

á ákvarðanir lækna um að leggja sjúklinga inn. Þá hafði fyrri reynsla áhrif ásamt 

starfsálagi (McDermott o.fl., 2012). 

Tæplega átta af hverjum 10 læknum eru sammála að milliverkanaforrit sem tengist 

sjúkraskrá sjúklings væri mikilvægt fyrir ákvarðanatöku um lyfjameðferð (Mynd 29). 
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Forritið þarf að vera gott og finna allar milliverkanir sem eru til staðar. Ef forritið er ekki 

nógu gott þá gæti það veitt falskt öryggi. 

Þegar munur á svörum karla og kvenna er skoðaður má sjá að konur eru frekar 

sammála því að milliverkanaforritið geti hjálpað (Mynd 34). 

Sjö til átta af hverjum 10 læknum eru sammála því að tími til upplýsingaleitar sé 

takmarkaður (Mynd 21). Konur telja frekar að tími sé takmarkaður (Mynd 31). Það var 

í rannsókn Trevena (2008) sem sýndi að munur var á ákvarðanatöku karla og kvenna 

eftir sjálfsöryggi. Konur gætu verið að reyna skoða meira af gögnum eða gætu verið 

óöruggari í ákvarðanatöku og því viljað finna sannanir fyrir ákvarðanatöku. Í rannsókn 

Carlsen kom fram að lækna skorti tíma til að kynna sér meðal annars klínískar 

leiðbeiningar og notuðu því frekar þær leiðbeiningar sem voru stuttar (B. K. Carlsen, 

Pia K., 2010). 

Fjölgun starfsstétta á heilsugæslustöðvum getur bætt teymisvinnu þar. Hægt væri 

að takmarka álag á lækna og vísa sjúklingum til þeirra sérfræðinga sem við á. Hægt 

væri að vinna betur í forvörnum og takmarka slæm áhrif lífstíls á heilsu einstaklinga. 

Ef lyfjafræðingar væru starfandi á heilsugæslustöðvum gætu þeir tekið hluta af 

vinnu læknisins og gæti tímaskortur í viðtölum verið minni. Ef lyfjafræðingur sér um að 

taka lyfjasögu og afla þeirra upplýsinga sem þarf til að taka ákvarðanir um 

áframhaldandi meðferð minnkar tíminn sem læknirinn þarf að nota í viðtal við sjúkling. 

Upplýsingarnar væru þá til staðar fyrir lækninn. Læknirinn gæti lesið yfir upplýsingarnar 

frá lyfjafræðingnum og verið með uppfærðar og nýjar upplýsingar um lyf og bætiefni 

sjúklings. Læknar telja að aðstoð lyfjafræðinga geti aukið gæði lyfjameðferða hjá 

sjúklingum (Anna Bryndís Blöndal, Jón Steinar Jónsson, o.fl., 2017). 

Það styður við mikilvægi gagnabanka að sjö af hverjum 10 læknum eru sammála  

um mikilvægi þeirra (Mynd 11). Í þessari könnun sögðust langflestir læknanna nota 

UpToDate (Tafla 4). Læknar hafa ókeypis aðgang að gagnabankanum UpToDate, í 

gegnum IP-tölu á vinnustað þar sem heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins borgar fyrir 

aðganginn. Það getur útskýrt mikla notkun þess gagnabanka miðað við aðra. Í 

rannsókn sem var gerð á notkun UpToDate kom í ljós að sjúklingar fengu hraðari 

greiningu og meðferð. Heimilislæknar fengu hraðari og auðveldari aðgang að 

gagnreyndum gögnum. (Addison o.fl., 2013).  

Læknar með minni starfsreynslu nota gagnabanka frekar en þeir læknar sem hafa 

lengri starfsreynslu (Mynd 36). Þeir sem hafa lengri starfsreynslu geta tekið fleiri 
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ákvarðanir án þess að leita upplýsinga í gagnabönkum þar sem þeir geta byggt 

ákvarðanatöku á eigin reynslu. 

Sjö af hverjum 10 læknum svara því að þeir eiga í vanda með að aðlaga 

gagnreyndar upplýsingar að sjúklingi (Mynd 27). Læknar þurfa að þekkja og skilja 

gagnreyndar upplýsingar mjög vel til að geta unnið úr þeim og aðlagað að sjúklingum 

sínum. Þetta gæti einnig tengst tímaskorti þar sem með meiri tíma gætu læknar frekar 

unnið að því að aðlaga gagnreyndar upplýsingar. Meirihluti norskra lækna treystir 

gagnreyndum upplýsingum frá heilbrigðisyfirvöldum og opinberum stofnunum. Aðal 

hindrun í notkun þeirra er að geta ekki aðlagað gögnin að einstaklingum (B. Carlsen 

o.fl., 2011). 

Sex til sjö af hverjum 10 læknum eru sammála því að þeir noti vísindagreinar og 

upplýsingar úr fræðibókum til að taka ákvarðanir (Mynd 17 og 18). Mögulega væri hægt 

að búast við því að fleiri læknar væru sammála ef þeir hefðu meiri tíma til 

upplýsingaleitar eftir að viðtali lýkur. Tími til upplýsingaleitar er takmarkaður og því 

ólíklegt að læknar nái að lesa mikið af vísindagreinum til að bæta við þekkingu sína. 

Sex af hverjum 10 læknum eru sammála því að þeir taki ákvörðun út frá 

ráðleggingum sérgreinalækna (Mynd 14). Þó er munur á því hversu mikið læknar með 

mismunandi menntun og starfsreynslu nýta sér ráðleggingar sérgreinalækna. 

Sérfræðingar í heimilislækningum taka síður ákvarðanir út frá ráðleggingum 

sérgreinalækna þar sem þeir geta líklega betur tekið ákvarðanir út frá eigin reynslu og 

sérfræðimenntun í heimilislækningum (Mynd 35).  

Starfsreynsla hefur mikið að segja um það hvort læknar leiti til sérgreinalækna 

varðandi ákvarðanatöku (Mynd 38). Almennt mætti áætla að með aukinni reynslu taki 

læknar síður ákvörðun út frá ráðleggingum sérgreinalækna. Niðurstöður sýna að það 

passar en læknar með 6-10 ára starfsreynslu eru frábrugðnir hinum hópunum þar sem 

þeir eru meira hlutlausir. 

Sex af hverjum 10 læknum segja þá skorti yfirsýn um núverandi lyfjameðferð (Mynd 

22). Í athugasemdum í lok könnunarinnar kom fram að núverandi lyfjameðferð 

sjúklinga er ekki nægjanlega gagnsæ og að yfirsýn skorti. Tillögur að úrbótum voru 

nefndar. Bæta mætti framsetningu skömmtunarseðla. Gott væri ef breytingarsaga frá 

skömmtunarfyrirtækjum væru aðgengilegar læknum vegna einstaklinga með lyf í 

skömmtun. Ef ástæða breytinga kæmi fram væri öryggi sjúklings tryggt þar sem ekki 
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væri verið að reyna aftur að nota lyf sem virkuðu ekki fyrir sjúkling eða ollu 

óásættanlegum aukaverkunum eða ofnæmisviðbrögðum.  

Sex af hverjum 10 læknum eru sammála að nýjungar í lyfjameðferðum sem 

uppgötvaðar eru erlendis þyrftu að komast betur til skila til íslenskra lækna (Mynd 23). 

Þar mætti huga að símenntun í klínískri lyfjafræði þar sem reglulega er verið að setja 

á markað ný og breytt lyf. Símenntun í klínískri lyfjafræði gæti falið í sér samvinnu 

lækna með sérþekkingu á mismunandi sviðum. Slík samvinna ætti ekki að fela í sér 

viðkomu lyfjafyrirtækja þar sem hagsmunir fyrirtækjanna stýra menntuninni og eru þá 

ekki óháðar gagnreyndar upplýsingar. Horfa mætti til sænsku lyfjastofnunarinnar sem 

birtir reglulega upplýsingar um ný lyf á markaði á hlutlausan hátt (Läkemedelsverket). 

Sex af hverjum 10 læknum eru sammála því að bæta megi framsetningu íslensku 

sérlyfjaskrárinnar (Mynd 28). Í opna textaboxinu í lokin kom fram að frábært væri að fá 

inn myndir af töflum og pakkningum lyfja. Konur eru frekar sammála því að bæta þurfi 

uppsetninguna (Mynd 33). Þeir læknar sem hafa unnið lengur telja ekki jafn mikilvægt 

að breyta uppsetningu (Mynd 40). Meiri reynsla lækna þýðir yfirleitt að læknar hafa 

notað sérlyfjaskránna meira. Þeir kunna því betur á hana og eru líklegri til að finna það 

sem þeir leita að.  

Fimm til sex af hverjum 10 læknum telja að skoðanir sjúklinga hafi áhrif á val 

lyfjameðferðar sem bendir til þess að þeir séu að nýta sameiginlega ákvarðanatöku 

sem er mikilvæg aðferð í nútímalæknisfræði og eitt af því sem er mælt með að starfa 

eftir á heilsugæslustöðvum (Mynd 30) (Hoffmann o.fl., 2014). Ef athugað er hversu 

mikið læknum finnast skoðanir og viðhorf sjúklings um eigin lyfjameðferð hafi áhrif á 

val lyfjameðferðar má sjá marktækan mun þegar horft er til starfsreynslu læknanna. 

Óreyndari læknar virðist meira sammála um að það hafi áhrif á ákvarðanatöku en 

læknar með lengri starfsreynslu (Mynd 41).  

Fimm til sex af hverjum 10 læknum eru sammála að þeir taki ákvörðun eftir samráð 

við samstarfsmenn (Mynd 15). Í rannsókn Trevena 2008 var munur á því hvernig 

læknar sem störfuðu á höfuðborgarsvæðinu tóku ákvörðun miðað við þá sem starfa á 

landsbyggðinni. Niðurstöðurnar hér sýndu engan mun milli þessara hópa.  

Rúmlega fimm af hverjum 10 læknum eru sammála um að aðgengi að klínískum 

lyfjafræðingum sé takmarkað (Mynd 25). Auka gæti þurft fjölda menntaðra klínískra 

lyfjafræðinga til að bæta aðgengi að þeim. Jafnframt að þróa stöðu klínískra 

lyfjafræðinga innan heilsugæslunnar. Hefur það verið rannsakað hérlendis og læknar 
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telja að lyfjafræðingar eigi að vera hluti af því þverfaglega teymi sem starfa á 

heilsugæslunni í dag (Anna Bryndís Blöndal, Jón Steinar Jónsson, o.fl., 2017; Anna 

Bryndís Blöndal, Sporrong, o.fl., 2017). 

Konur eru frekar sammála því að þær skorti aðgengi að ráðgjöf frá klínískum 

lyfjafræðingum (Mynd 32).  

Fimm af hverjum 10 læknum eru sammála að ráðleggingar eins og á Kloka listanum 

væru líklegar til að auðvelda læknum ákvarðanatöku og tryggja öryggi sjúklinga (Mynd 

10). Unnið er að gerð lyfjalista fyrir lækna á Íslandi (Þróunarmiðstöð íslenskrar 

heilsugæslu). En samkvæmt frumvarpi að lyfjalögum þá á Þróunarmiðstöð íslenskrar 

heilsugæslu (ÞÍH) að skipa lyfjanefnd sem vinnur að öruggri og skynsamlegri notkun 

lyfja sem ávísað er eða notuð innan heilsugæslu og á hjúkrunar- og dvalarheimilum 

(Alþingi, 2019). Fylgja á sænska listanum, Kloka listanum, en aðlaga hann að 

íslenskum aðstæðum. Lyfjalistar eru eingöngu leiðbeinandi til að styðja við 

ákvarðanatöku um lyfjameðferð. Eins og í sænska listanum er ekki gert ráð fyrir 100% 

fylgni þar sem ekki á að taka af læknum möguleikann að skrifa upp á lyf eftir eigin 

reynslu og klínískri þekkingu. Niðurstöður spurningalistans eru að flestir læknar eru 

sammála um mikilvægi lyfjalista. Sá listi sem flestir læknar fylgja er Kloka listinn 

(Janusinfo, 2020). Niðurstöðurnar benda til þess að íslenskur lyfjalisti geti stutt við 

ákvarðanir um lyfjameðferð í heilsugæslunni. Danska sérlyfjaskráin er valin í 13% 

tilvika sem lyfjalisti þó það sé ekki beint lyfjalisti. Þrír læknar skrifuðu „enginn“ sem telja 

erlenda lyfjalista mikilvæga en eru líklega ekki að nota þá (Tafla 3). Einn læknir minntist 

á lista ÞSÍ, en hvaða listi það er fannst ekki og því er hann ekki með í töflunni. 

Næstum fimm af hverjum 10 læknum eru sammála um að þá skorti klíníska 

þekkingu sem ætti að vera mikill hvati að eflingu endurmenntunar lækna hér á landi 

(Mynd 26).  

Helstu niðurstöður spurningalistans eru í samræmi við fyrri rannsóknir þar sem tími 

er áhrifaþáttur í ákvarðanatöku. Næstum 5 af hverjum 10 læknum á Íslandi eru 

sammála rannsókn Rogers um að tímaskortur hafi hamlandi áhrif á þjónustu (Mynd 

20) (Rogers, 2002). Niðurstöðurnar sýna að skipulag heilbrigðiskerfisins er eitthvað 

sem mætti bæta. Margir læknar eru sammála um að viðtalstíminn sé of stuttur og að 

tímalengd viðtala mætti vera mismunandi eftir þörfum sjúklings.  
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Læknar með lengri starfsreynslu telja síður að viðtalstíminn sé of stuttur (Mynd 39). 

Líkum má leiða að því að læknar með lengri reynslu kunni betur að vinna með tímann 

og geta látið hann virka. 

Þegar horft er til skorts á tíma þá ættu allir læknar að vilja meiri tíma með sjúklingum 

sínum. Valmöguleikinn „frekar sammála“ gæti þá verið nær því að vera hlutlaust mat 

miðað við raunþarfir lækna. Það sem er þá skrítið er fjöldi lækna sem er ósammála. 

Þeir gætu verið reynslumeiri eða með einsleitari sjúklingahóp og því ekki þurft jafn 

mikinn tíma með sjúklingum.  

Við ákvarðanatöku virðast læknar ekki vera að nota upplýsingar í dreifibréfum jafn 

mikið og aðra þætti spurningalistans til ákvarðanatöku. Einn til tveir læknar eru 

ósammála því að dreifibréf séu mikilvæg og fjórir af hverjum 10 læknum eru sammála 

(Mynd 13).  

Það getur verið vegna þess að þær upplýsingar eru ekki til staðar í nægu magni frá 

stofnunum hérlendis eða aðrir staðir gegni mikilvægara hlutverki í upplýsingaveitu. 

Í samanburði á svörum eftir starfsreynslu þegar fjórir hópar voru skoðaðir var munur 

á notkun upplýsinga út dreifibréfum (Mynd 37). Þó var ekki munur á hópunum með 

mestu og minnstu starfsreynsluna. Það var eina spurningin þar sem ekki var 

marktækur munur á þessum tveimur hópum en samt munur á hópunum fjórum.  

Tveir til þrír af hverjum 10 læknum eru sammála því að þá skorti aðgengi að ráðgjöf 

sérgreinalækna (Mynd 24). Þrír af hverjum 10 læknum eru ósammála. Fleiri læknar eru 

ósammála mikilvægi þess en þeir sem eru sammála. Læknar eru sammála því að þeir 

taki ákvörðun út frá ráðleggingum sérgreinalækna en ekki sammála því að þá skorti 

aðgengi að þeim. Sérgreinalæknar hljóta að vera að mestu aðgengilegir þeim sem leita 

til þeirra. 

Næstum einn af hverjum 10 læknum eru sammála en fjórir til fimm af hverjum 10 

læknum eru ósammála því að kynningar lyfjafyrirtækja hafi áhrif á ákvarðanatöku 

(Mynd 16). Getur verið þar sem læknar fara ekki á lyfjakynningar eða að þeir telja að 

upplýsingarnar sem eru veittar séu ekki óháðar (Fickweiler o.fl., 2017).  

5.4 Röðunarspurning  

Í niðurstöðum röðunarspurningar fékk hver svarmöguleiki stig. Þegar stigafjöldi 

svarmöguleikanna var skoðaður sést að læknar voru ekki að öllu leiti sammála um 
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röðunina. Ef læknar hefðu verið alveg sammála hefði munað meiru á stigafjölda milli 

sæta. 

Af efstu fimm atriðunum eru fjögur þeirra sem mætti setja í sama flokkinn. Aðgengi 

bæði að lyfjalistum (1.sæti) og gagnreyndum upplýsingum (5.sæti), milliverkanaforrit 

(2.sæti) og upplýsingar um fyrri lyfjameðferð sjúklinga (3.sæti) er eitthvað sem 

auðveldar læknum ákvarðanatökuna. Ef þessi fjögur atriði væru bætt gæti það 

minnkað þörfina á auknum tíma í viðtölum og eftir þau (4.sæti) sem er eitt af þessum 

fimm atriðum sem er efst á listanum. 

Niðurstöður röðunarspurningar styðja við eftirspurn eftir íslenskum lyfjalista.  

Valmöguleikinn „annað“ var nær alltaf valinn í ellefta sæti sem bendir til þess að öll 

atriði sem geta aðstoðað við ákvarðanatöku hafi verið á listanum og því ekki þörf á 

valmöguleikanum annað. Hinsvegar ef hann hefði ekki verið til staðar hefði það ekki 

verið vitað að öll mikilvæg atriði hafi verið á listanum og því styrkti þessi möguleiki 

spurningalistann.  

Við röðunarspurninguna voru settar inn tvær athugasemdir þess efnis að spurningin 

væri full flókin. Spurt hafði verið um efni hennar áður í listanum en þá ekki flokkað eftir 

mikilvægi og það talið ruglandi. Rannsakendur telja að mikilvægt væri að fá röðun 

atriðanna til að geta túlkað niðurstöður betur. Af þeim sem svöruðu spurningalistanum 

voru 15 sem skildu röðunarspurninguna eftir auða.  

5.5 Annað 

Það hefur áhrif á ákvarðanatöku lækna að ekki er hægt að treysta því að öll lyf séu til 

staðar á landinu. Tryggja þarf framboð lyfja á landinu. Það er ekki alltaf auðvelt vegna 

ýmissa þátta sem geta haft áhrif á lyfjaskort. Líklega væri það þó auðveldara ef farið 

væri eftir lyfjalista. 

Finna þarf lausn til að auka upplýsingaflæði eða aðgengi að upplýsingum um 

fáanleg lyf. Ef hægt væri að fletta upp í gagnagrunni hvaða lyf eru ekki fáanleg, hvort 

það er tímabundið eða varanlegt þá gæti það gert vinnu lækna skilvirkari. Enn betra 

gæti verið að gagnvirkt lyfseðlakerfi sem setti athugasemd við það þegar læknar væru 

að skrifa upp á lyf sem eru skráð á lista sem ófáanleg hjá Lyfjastofnun. 

Ef lyf eru afskráð væri gott að gagnagrunnurinn byði upp á upplýsingar hvað gæti 

komið í stað þeirra til að auðvelda læknum starfið og tryggja þægindi og öryggi 

sjúklings við lyfjakaup. Aukið álag leggst á heilsugæsluna ef sjúklingur er kominn í 
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apótek, fær þá upplýsingar að lyfið sé ekki til og ekki sé til neitt samheitalyf til að nálgast 

í staðin. Þurfa þá að fara aftur til læknis til að finna annað lyf.  

5.6 Styrkleikar og takmarkanir 

Þessi rannsókn er sú fyrsta á Íslandi sem skoðar hvernig heimilislæknar taka 

ákvarðanir um lyfjameðferð.  

Helsti styrkur spurningakannana er talinn vera hversu vel þær henta til að safna 

fjölbreyttum gögnum á einfaldan, skjótan og hagkvæman hátt. Svörin eru talin vera 

réttmæt þar sem svarendur eru óhræddir við að svara eftir eigin reynslu. Ókostur 

vefspurningakannana getur verið að svarhlutfall er lægra en í póstkönnunum. Það er 

talið vera auðveldara að gleyma netpósti en umslagi sem kemur inn um bréfalúguna. 

(Grétar Þór Eyþórsson, 2013). 

Fjölbreytileiki svarenda er styrkur í rannsókninni. Þegar horft er á svarhlutfallið, 

40,7% var það talið ásættanlegt af rannsakenda en meiri svörun hefði gert niðurstöður 

áreiðanlegri. Áhugavert atriði er þó að sjá mátti að það voru mun fleiri sem opnuðu 

spurningalistann en þeir sem svöruðu listanum. Það voru um 40 einstaklingar sem 

opnuðu listann en svöruðu ekki. Læknarnir gætu hafa verið hræddir um að hægt væri 

að rekja svörin til þeirra. Spurningin um staðsetningu hefði átt að bjóða upp á 

svarmöguleikana höfuðborgarsvæðið og landsbyggðin, frekar en einstaka póstnúmer. 

Vegna þess hve fáar heilsugæslustöðvar eru einkareknar hefði átt að sleppa því að 

spyrja um tegund reksturs. 

Einn tölvupóstur barst rannsakanda þess efnis að ekki hefði tekist að svara listanum 

í fyrstu tilraun. Það tókst þegar læknirinn reyndi aftur. Það getur verið að fleiri læknar 

hafi lent í þessu og ekki reynt að svara aftur. Það gæti haft áhrif á svarhlutfallið.  

Í röðunarspurningunni voru fáir læknar sem völdu svarmöguleikann „annað“ sem 

bendir til þess að spurningalistinn sé í samræmi við veruleikann sem verið var að 

rannsaka. Þessi valmöguleiki („annað“) styrkti spurningalistann þar sem hann staðfesti 

mikilvægi hinna atriðanna. Uppsetning röðunarspurningar hefði mátt vera einfaldari þar 

sem tveir læknar gerðu athugasemd um hversu flókin hún væri og 15 læknar slepptu 

því að svara. 

Hugsanlegt er að þeir læknar sem hafa ákveðnari skoðanir á málefninu hafa frekar 

svarað.  
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5.7 Framtíðarrannsóknir 

Ef hugað er að rannsóknum sem mætti gera í framhaldi af þessari rannsókn og 

almennri þekkingu eru nokkur atriði sem koma upp.  

Rannsókn þessi er gott mat á stöðunni eins og hún er, endurtaka mætti rannsóknina 

síðar þegar notkun lyfjalista væri hafin. Þá næðist gott mat á áhrifum listans. Jafnframt 

væri hægt að rannsaka ákvarðanir lækna um val á lyfjameðferð með eigindlegri 

rannsóknaraðferð til að bæta við svarmöguleikum og dýpka skilninginn enn betur á 

efninu.  

Þessi rannsókn sýndi auk þess fram á nokkrar aðrar mikilvægar framhaldrannsóknir 

til að auka gæði og öryggi lyfjameðferða á Íslandi.  

Til að mynda:  

• Hversu mikið þekkja læknar ný lyf á markaði og hversu mikið af kynningarefni 

er til staðar fyrir læknana?  

• Hversu mikill er raunverulegur lyfjaskortur á Íslandi, hvað má gera til að koma í 

veg fyrir hann og hverjir verða fyrir mestum áhrifum?  

• Hvernig mætti bæta heilsulæsi almennings? Ef útbúið er fræðsluefni um lyf, 

skipulag heilbrigðiskerfisins og almennar forvarnir hvar ætti að kenna það? 

Hversu snemma mætti byrja?  

• Hluti af lyfjaaukningu er vegna lífstíls einstaklinga. Gott atriði til að takmarka 

lyfjainntöku væri að bæta lífstíl. Áhrif lífstílssjúkdóma á heilbrigðisþjónustu á 

Íslandi er eitthvað sem mætti skoða til að meta raunáhrif á kerfið.  
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6 ÁLYKTANIR 

Ljóst er að margir utanaðkomandi þættir geta hjálpað heimilislæknum í dag til að taka 

réttar ákvarðanir við val á lyfjameðferð.  

Þau atriði sem um átta til níu læknar af hverjum 10 voru sammála um að hafi áhrif 

á ákvarðanatöku eru upplýsingar í sérlyfjaskrá, klínískar leiðbeiningar, eigin reynsla, 

milliverkanaforrit og tímaskortur.  

Þeir þættir sem helst gagnast heilsugæslulæknum við val á lyfjameðferð eru 

lyfjalistar og milliverkanaforrit. Ásamt gagnreyndum upplýsingum og auknum tíma.   

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að auka þurfi framboð fræðsluefnis á 

íslensku. Vonast er til að niðurstöður rannsóknarinnar verði til að bæta framboð 

gagnreyndra upplýsinga fyrir heimilislækna. Mikilvægt er að stofnanir hérlendis styðji 

lækna með fjölþættum leiðbeiningum og upplýsingum. 
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VIÐAUKI A: SPURINGALISTINN 
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VIÐAUKI Á: NÚMERAÐAR SPURNINGAR   

1. Klínískar leiðbeiningar skipta miklu máli við val á lyfjameðferð 

2. Lyfjalistar sbr. Kloka listan frá Svíþjóð, Rationel Farmakoterapi frá Danmörku 

skipta miklu máli við val á lyfjameðferð 

3. Upplýsingar í gagnabönkum á netinu sbr. Uptodate, Micromedex eða annar 

skiptir miklu máli við val á lyfjameðferð 

4. Upplýsingar í sérlyfjaskrá sbr. íslensku sérlyfjakrána, sænska FASS eða annarri 

sérlyfjaskrá skiptir miklu máli við val á lyfjameðferð 

5. Upplýsingum í dreifibréfum/netpóstum frá stofnunum hérlendis, sbr. 

Lyfjastofnun og Embætti landlæknis skiptir miklu máli við val á lyfjameðferð 

6. Ég tek ákvörðun út frá ráðleggingum sérgreinalækna 

7. Ég tek ákvörðun að höfðu samráði við samstarfsmenn á stöðinni sem ég starfa 

hjá 

8. Ég tek ákvörðun út frá kynningum lyfjafyrirtækja 

9. Ég tek ákvörðun út frá upplýsingum í vísindagreinum 

10. Ég tek ákvörðun út frá upplýsingum í fræðibókum 

11. Ég tek ákvörðun út frá eigin reynslu í starfi 

12. Viðtalstíminn er of stuttur 

13. Tími til upplýsingaleitar takmarkaður eftir að viðtali er lokið 

14. Yfirsýn skortir um núverandi lyfjameðferð sjúklings í sjúkraskrá 

15. Skortur á aðgengilegum gagnreyndum upplýsingum um ný lyf t.d. frá stofnunum 

hérlendis sbr. Lyfjastofnun og Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu 

16. Skortur á aðgengi að ráðgjöf sérgreinalækna 

17. Skortur á aðgengi að ráðgjöf frá klínískum lyfjafræðingum 

18. Skortur á þekkingu á klínískri lyfjafræði (e.pharmacology) sbr. Milliverkanirlyfja 

19. Vandamál að geta aðlagað gagnreyndar upplýsingar um lyf og lyfjameðferð 

vegna fjölþætts vanda sjúklings 

20. Vantar betri framsetningu/uppsetningu á íslensku sérlyfjaskránni 

21. Vantar milliverkanaforrit sem tengist sjúkraskrá sjúklings 
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22. Skoðanir og viðhorf sjúklings um eigin lyfjameðferð hefur áhrif á val 

lyfjameðferðar 
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VIÐAUKI B: BRÉF TIL FORSTÖÐUMANNA 
HEILBRIGÐISSTOFNANA JANÚAR 2020 

       Reykjavík 8.janúar 2020 

Góðan dag, 

Vinna við gerð lyfjalista innan Þróunarmiðstöðvar íslenskrar heilsugæslu (ÞÍH) hófst 

síðastliðið sumar en í frumvarpi að nýjum lyfjalögum sem lagt var fram á Alþingi í maí 

s.l. segir að innan ÞÍH skuli starfa lyfjanefnd sem vinni að öruggri og skynsamlegri 

notkun lyfja. Hlutverk nefndarinnar skal meðal annars vera að meta hvort og með 

hvaða hætti lyf gagnist sjúklingum, og útbúa leiðbeiningar (lyfjalista) um notkun lyfja 

innan heilsugæslunnar og á hjúkrunar- og dvalarheimilum á Íslandi. 

Þar sem ekki er búið að innleiða lyfjalista innan heilsugæslunnar var ákveðið að gera 

könnun um:  

Áhrifaþættir í vali heilsugæslulækna á lyfjameðferð  

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvaða þættir hafa áhrif á ákvarðanatöku 

heilsugæslulækna um lyfjameðferð fyrir sjúklinga, hvað helst kemur í veg fyrir að þeir 

geti tekið bestu ákvörðun um lyfjameðferð, og að lokum: framtíðarsýn. Spurningalistinn 

er sendur á alla starfandi heilsugæslulækna á landinu.  

Það tekur um 5-10 mínútur að svara spurningalistanum og eru öll svör 

ópersónugreinanleg og órekjanleg til einstakra þátttakenda. Þar sem um rafrænan 

spurningalista er að ræða er ekki leitað eftir formlegu samþykki fyrir þátttöku í 

rannsókninni en litið er á það sem samþykki fyrir þátttöku að spurningalistanum sé 

svarað, öllum spurningunum eða hluta þeirra. 

Þessi spurningalisti er hluti af meistaraverkefni Yrsu Ívarsdóttur við lyfjafræðideild 

Háskóla Íslands. Leiðbeinandi við verkefnið er Anna Bryndís Blöndal, lektor við 

lyfjafræðideild Háskóla Íslands og lyfjafræðingur á Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins 

og Þróunamiðstöð íslenskrar heilsugæslu. Meðleiðbeinendur eru Jón Steinar Jónsson 

heimilislæknir og Kristján Linnet lyfjafræðingur sem starfa hjá Þróunarmiðstöð 

íslenskrar heilsugæslu. 

Engar afleiðingar eru taki menn ekki þátt í rannsókninni eða hætta þátttöku eftir að hún 

er hafin og engin óþægindi, áhætta eða skaði getur hlotist af þátttöku í rannsókninni. 

Engin laun, greiðslur eða vinningar verða veittir fyrir þátttöku.  

Mögulegur ávinningur rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvaða þættir geti auðveldað 

og stutt við ákvörðun um val á lyfjameðferð hjá heilsugæslulæknum í dag.  

Eftirfarandi vefslóð mun flytja þig á spurningalistann 

https://survey.zohopublic.eu/zs/m7B8Wg 

Gefur þú samþykki fyrir því að veita aðgang að netpóstum heilsugæslulækna 

starfandi á þinni heilbrigðisstofnun vegna þessarar tilteknu rannsóknar? 

Virðingarfyllst, 
Anna Bryndís Blöndal lyfjafræðingur, Ph.D., Lektor 

https://survey.zohopublic.eu/zs/m7B8Wg
https://www.google.is/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fmidstodframhaldsnams.hi.is%2Fsites%2Fmidstodframhaldsnams.hi.is%2Ffiles%2Fstyles%2F300_breidd%2Fpublic%2Fhi_hvs_vert.jpg%3Fitok%3D6ZP64mus&imgrefurl=http%3A%2F%2Fmidstodframhaldsnams.hi.is%2Ffrettir%2F2014-05-15%2Fmalthing-doktorsnema-vid-heilbrigdisvisindasvid-28-mai&docid=njSKw3NM3UG7-M&tbnid=IbDCHVk4W6LgNM%3A&vet=10ahUKEwio9L-jiOfmAhU0QUEAHd2jAOQQMwhEKAEwAQ..i&w=300&h=252&bih=817&biw=1920&q=logo%20h%C3%A1sk%C3%B3li%20%C3%ADslands%20heilbrig%C3%B0isv%C3%ADsindasvi%C3%B0s&ved=0ahUKEwio9L-jiOfmAhU0QUEAHd2jAOQQMwhEKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
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VIÐAUKI C: BRÉF TIL ÞÁTTTAKENDA JANÚAR 2020 

 
Áhrifaþættir í vali heilsugæslulækna á lyfjameðferð 

Kæri viðtakandi 

Vinsamlega íhugaðu neðangreindar upplýsingar áður en þú ákveður hvort þú viljir taka 

þátt í þessari könnun. Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvaða þættir hafa áhrif á 

ákvarðanatöku heilsugæslulækna um lyfjameðferð fyrir sjúklinga, hvað helst kemur í 

veg fyrir að þeir geti tekið bestu ákvörðun um lyfjameðferð, og að lokum: framtíðarsýn. 

Spurningalistinn er sendur á alla starfandi heilsugæslulækna á landinu.  

Það tekur um 5-10 mínútur að svara spurningalistanum og eru öll svör 

ópersónugreinanleg og órekjanleg til einstakra þátttakenda. Þar sem um rafrænan 

spurningalista er að ræða er ekki leitað eftir formlegu samþykki fyrir þátttöku í 

rannsókninni en litið er á það sem samþykki fyrir þátttöku að spurningalistanum sé 

svarað, öllum spurningunum eða hluta þeirra. 

Þessi spurningalisti er hluti af meistaraverkefni Yrsu Ívarsdóttur við lyfjafræðideild 

Háskóla Íslands. Leiðbeinandi við verkefnið er Anna Bryndís Blöndal, lektor við 

lyfjafræðideild Háskóla Íslands og lyfjafræðingur á Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins 

og Þróunamiðstöð íslenskrar heilsugæslu. Meðleiðbeinendur eru Jón Steinar Jónsson 

heimilislæknir og Kristján Linnet lyfjafræðingur sem starfa hjá Þróunarmiðstöð 

íslenskrar heilsugæslu. 

Engar afleiðingar eru taki menn ekki þátt í rannsókninni eða hætta þátttöku eftir að hún 

er hafin og engin óþægindi, áhætta eða skaði getur hlotist af þátttöku í rannsókninni. 

Engin laun, greiðslur eða vinningar verða veittir fyrir þátttöku.  

Mögulegur ávinningur rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvaða þættir geti auðveldað 

og stutt við ákvörðun um val á lyfjameðferð hjá heilsugæslulæknum í dag.  

Ef eitthvað er óskýrt við spurningalistann eða þátttakendur hafa athugasemdir, hikaðu 

þá ekki við að hafa samband við Yrsu Ívarsdóttur (yri1@hi.is). 

Ef þú ert fús til að leggja þessu lið með því að taka þátt mun meðfylgjandi vefslóð flytja 

þig á 

spurningalistann. 
https://survey.zohopublic.eu/zs/m7B8Wg 

 

Með von um jákvæð viðbrögð, 

 

Yrsa Ívarsdóttir (yri1@hi.is) 

Anna Bryndís Blöndal (anna.bryndis.blondal@heilsugaeslan.is) 

https://survey.zohopublic.eu/zs/m7B8Wg
mailto:anna.bryndis.blondal@heilsugaeslan.is
https://www.google.is/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fmidstodframhaldsnams.hi.is%2Fsites%2Fmidstodframhaldsnams.hi.is%2Ffiles%2Fstyles%2F300_breidd%2Fpublic%2Fhi_hvs_vert.jpg%3Fitok%3D6ZP64mus&imgrefurl=http%3A%2F%2Fmidstodframhaldsnams.hi.is%2Ffrettir%2F2014-05-15%2Fmalthing-doktorsnema-vid-heilbrigdisvisindasvid-28-mai&docid=njSKw3NM3UG7-M&tbnid=IbDCHVk4W6LgNM%3A&vet=10ahUKEwio9L-jiOfmAhU0QUEAHd2jAOQQMwhEKAEwAQ..i&w=300&h=252&bih=817&biw=1920&q=logo%20h%C3%A1sk%C3%B3li%20%C3%ADslands%20heilbrig%C3%B0isv%C3%ADsindasvi%C3%B0s&ved=0ahUKEwio9L-jiOfmAhU0QUEAHd2jAOQQMwhEKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
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Kristján Linnet (kristjan.linnet@heilsugaeslan.is) 

Jón Steinar Jónsson (jon.steinar.jonsson@heilsugaeslan.is) 
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VIÐAUKI D: FYRSTA ÁMINNINGARBRÉF TIL 
ÞÁTTTAKENDA JANÚAR 2020 

Góðan daginn,        Reykjavík 27.janúar 2020 
  
Á dögunum sendum við þér spurningalista um rannsókn: Áhrifaþættir í vali 
heilsugæslulækna á lyfjameðferð – sjá frekari upplýsingar um rannsóknina hér að 
neðan. 
Heimtur á svörum hafa verið þónokkrar fram að þessu og er úrvinnslan að hefjast 
fljótlega. Að okkar mati vantar þó herslumuninn til að marktækni niðurstaða verði 
nægjanleg og þurfa svör sem berast okkur helst að verða fleiri. 
Því leitum við enn og aftur til þín um að verða við beiðni okkar um að svara 
spurningalistanum. 
Mögulegur ávinningur rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvaða þættir geti auðveldað 
og stutt við ákvörðun um val á lyfjameðferð hjá heilsugæslulæknum í dag. 
  
Hafir þú þegar svarað spurningalistanum ertu beðin/n velvirðingar á ónæðinu og 
þökkum við sem að rannsókninni stöndum þér kærlega fyrir þátttökuna. 
  
Með samstarfskveðju, 
f.h. rannsóknarhópsins 
Anna Bryndís 
  
 
Kæri viðtakandi 
  
Vinsamlega íhugaðu neðangreindar upplýsingar áður en þú ákveður hvort þú viljir taka 
þátt í þessari könnun. Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvaða þættir hafa áhrif á 
ákvarðanatöku heilsugæslulækna um lyfjameðferð fyrir sjúklinga, hvað helst kemur í 
veg fyrir að þeir geti tekið bestu ákvörðun um lyfjameðferð, og að lokum: framtíðarsýn. 
Spurningalistinn er sendur á alla starfandi heilsugæslulækna á landinu. 
  
Það tekur um 5-10 mínútur að svara spurningalistanum og eru öll svör 
ópersónugreinanleg og órekjanleg til einstakra þátttakenda. Þar sem um rafrænan 
spurningalista er að ræða er ekki leitað eftir formlegu samþykki fyrir þátttöku í 
rannsókninni en litið er á það sem samþykki fyrir þátttöku að spurningalistanum sé 
svarað, öllum spurningunum eða hluta þeirra. 
Þessi spurningalisti er hluti af meistaraverkefni Yrsu Ívarsdóttur við lyfjafræðideild 
Háskóla Íslands. Leiðbeinandi við verkefnið er Anna Bryndís Blöndal, lektor við 
lyfjafræðideild Háskóla Íslands og lyfjafræðingur á Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins 
og Þróunamiðstöð íslenskrar heilsugæslu. Meðleiðbeinendur eru Jón Steinar Jónsson 
heimilislæknir og Kristján Linnet lyfjafræðingur sem starfa hjá Þróunarmiðstöð 
íslenskrar heilsugæslu. 
  
Engar afleiðingar eru taki menn ekki þátt í rannsókninni eða hætta þátttöku eftir að hún 
er hafin og engin óþægindi, áhætta eða skaði getur hlotist af þátttöku í rannsókninni. 
Engin laun, greiðslur eða vinningar verða veittir fyrir þátttöku. 
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Mögulegur ávinningur rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvaða þættir geti auðveldað 
og stutt við ákvörðun um val á lyfjameðferð hjá heilsugæslulæknum í dag. 
  
Ef eitthvað er óskýrt við spurningalistann eða þátttakendur hafa athugasemdir, hikaðu 
þá ekki við að hafa samband við Yrsu Ívarsdóttur (yri1@hi.is). 
Ef þú ert fús til að leggja þessu lið með því að taka þátt mun meðfylgjandi vefslóð flytja 
þig á spurningalistann. 
https://survey.zohopublic.eu/zs/m7B8Wg 

  

Með von um jákvæð viðbrögð, 

  

Yrsa Ívarsdóttir (yri1@hi.is) 

Anna Bryndís Blöndal (anna.bryndis.blondal@heilsugaeslan.is) 

Kristján Linnet (kristjan.linnet@heilsugaeslan.is) 

Jón Steinar Jónsson (jon.steinar.jonsson@heilsugaeslan.is) 
  
  
 

mailto:yri1@hi.is
https://survey.zohopublic.eu/zs/m7B8Wg
mailto:yri1@hi.is
mailto:anna.bryndis.blondal@heilsugaeslan.is
mailto:kristjan.linnet@heilsugaeslan.is
mailto:jon.steinar.jonsson@heilsugaeslan.is
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VIÐAUKI E: ANNAÐ ÁMINNINGARBRÉF TIL 
ÞÁTTTAKENDA JANÚAR 2020 

Góðan daginn,        Reykjavík 6.febrúar 2020 
  
Á dögunum sendum við þér spurningalista um rannsókn: Áhrifaþættir í vali 
heilsugæslulækna á lyfjameðferð – sjá frekari upplýsingar um rannsóknina hér að 
neðan. 
Heimtur á svörum hafa verið þónokkrar fram að þessu og er úrvinnslan að hefjast í 
næstu viku. Að okkar mati vantar þó herslumuninn til að marktækni niðurstaða verði 
nægjanleg og þurfa svör sem berast okkur helst að verða fleiri. 
Því leitum við enn og aftur til þín um að verða við beiðni okkar um að svara 
spurningalistanum. 
Mögulegur ávinningur rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvaða þættir geti auðveldað 
og stutt við ákvörðun um val á lyfjameðferð hjá heilsugæslulæknum í dag. 
  
Hafir þú þegar svarað spurningalistanum ertu beðin/n velvirðingar á ónæðinu og 
þökkum við sem að rannsókninni stöndum þér kærlega fyrir þátttökuna. 
  
Með samstarfskveðju, 
f.h. rannsóknarhópsins 
Anna Bryndís 
  
  
  
Kæri viðtakandi 
  
Vinsamlega íhugaðu neðangreindar upplýsingar áður en þú ákveður hvort þú viljir taka 
þátt í þessari könnun. Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvaða þættir hafa áhrif á 
ákvarðanatöku heilsugæslulækna um lyfjameðferð fyrir sjúklinga, hvað helst kemur í 
veg fyrir að þeir geti tekið bestu ákvörðun um lyfjameðferð, og að lokum: framtíðarsýn. 
Spurningalistinn er sendur á alla starfandi heilsugæslulækna á landinu. 
  
Það tekur um 5-10 mínútur að svara spurningalistanum og eru öll svör 
ópersónugreinanleg og órekjanleg til einstakra þátttakenda. Þar sem um rafrænan 
spurningalista er að ræða er ekki leitað eftir formlegu samþykki fyrir þátttöku í 
rannsókninni en litið er á það sem samþykki fyrir þátttöku að spurningalistanum sé 
svarað, öllum spurningunum eða hluta þeirra. 
Þessi spurningalisti er hluti af meistaraverkefni Yrsu Ívarsdóttur við lyfjafræðideild 
Háskóla Íslands. Leiðbeinandi við verkefnið er Anna Bryndís Blöndal, lektor við 
lyfjafræðideild Háskóla Íslands og lyfjafræðingur á Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins 
og Þróunamiðstöð íslenskrar heilsugæslu. Meðleiðbeinendur eru Jón Steinar Jónsson 
heimilislæknir og Kristján Linnet lyfjafræðingur sem starfa hjá Þróunarmiðstöð 
íslenskrar heilsugæslu. 
  
Engar afleiðingar eru taki menn ekki þátt í rannsókninni eða hætta þátttöku eftir að hún 
er hafin og engin óþægindi, áhætta eða skaði getur hlotist af þátttöku í rannsókninni. 
Engin laun, greiðslur eða vinningar verða veittir fyrir þátttöku. 
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Mögulegur ávinningur rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvaða þættir geti auðveldað 
og stutt við ákvörðun um val á lyfjameðferð hjá heilsugæslulæknum í dag. 
  
Ef eitthvað er óskýrt við spurningalistann eða þátttakendur hafa athugasemdir, hikaðu 
þá ekki við að hafa samband við Yrsu Ívarsdóttur (yri1@hi.is). 
Ef þú ert fús til að leggja þessu lið með því að taka þátt mun meðfylgjandi vefslóð flytja 
þig á 
spurningalistann. 
https://survey.zohopublic.eu/zs/m7B8Wg 

  

Með von um jákvæð viðbrögð, 

  

Yrsa Ívarsdóttir (yri1@hi.is) 

Anna Bryndís Blöndal (anna.bryndis.blondal@heilsugaeslan.is) 

Kristján Linnet (kristjan.linnet@heilsugaeslan.is) 

Jón Steinar Jónsson (jon.steinar.jonsson@heilsugaeslan.is) 
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