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Kynheilsa einstaklinga sem koma á göngudeild kynsjúkdóma á 

Landspítala 

Snædís Inga Rúnarsdóttir1, Már Kristjánsson1,2, Elísabet Reykdal Jóhannesdóttir2 

1Læknadeild Háskóla Íslands, 2Landspítali. 

Inngangur: Einn þáttur kynheilsu er það að vera laus við kynsjúkdóma. Hægt er að minnka líkurnar 

á því að smitast af þeim með því að stunda öruggara kynlíf. Öruggara kynlíf snýr meðal annars að 

notkun kynsjúkdómavarna og reglulegs heilsueftirlits. Kynsjúkdómum geta fylgt alvarlegir fylgikvillar og 

þar sem smit eru oft einkennalaus er mikilvægt að auðvelda fólki aðgang að kynsjúkdómaeftirliti. 

Markmið rannsóknarinnar var að lýsa hópnum sem sækir sér þjónustu göngudeildar kynsjúkdóma á 

Landspítala og kanna hver kynhegðun þess hóps er. 

Efniviður og aðferðir: Þátttakendur voru allir þeir einstaklingar sem komu á göngudeild 

kynsjúkdóma frá 1. júlí 2019 til 31. desember 2019. Á rannsóknartímabilinu voru 3483 komur frá 3190 

einstaklingum. Við komu á göngudeildina svara allir einstaklingar spurningalista um kynhegðun sína og 

var rannsóknin unnin upp úr þeim gögnum. Fyrir niðurstöður um komur á deildina voru skoðaðar allar 

komur á tímabilinu en fyrir þær sem snéru að kynhegðun voru aðeins skoðaðar komur frá einstaklingum 

sem höfðu stundað kynmök og var þeim skipt niður eftir kynhneigð.  

Niðurstöður: Af komunum voru 43,2% frá konum en 56,7% frá körlum. Meðalaldur við komu var 

26,4 ár og var yngsti einstaklingurinn 14 ára en sá elsti 71 árs. Meirihluti komanna (74,8%) var frá 

einstaklingum sem höfðu áður farið í kynsjúkdómatékk. 83,6% karla og 83,0% kvenna höfðu einungis 

stundað kynmök með gagnstæðu kyni. Hlutfall komna frá einstaklingum sem höfðu haft kynmök við 

einstakling af sama kyni var svipað milli kynja en þó voru fleiri konur sem höfðu haft kynmök með báðum 

kynjum. Af þeim komum frá einstaklingum sem höfðu stundað kynmök sögðust 93,0% hafa stundað 

kynmök um leggöng síðustu 12 mánuðina, 83,4% munnmök og 25,4% stundað endaþarmsmök. Karlar 

sem höfðu einungis stundað kynlíf með körlum (MSM) var sá hópur þar sem hlutfallslega flestir höfðu 

stundað endaþarmsmök (88,2%). Konur sem höfðu einungis stundað kynlíf með konum (WSW) var sá 

hópur þar sem hlutfallslega flestir höfðu stundað kynmök um leggöng (100%) og munnmök (100%). Af 

komunum voru 41,7% þeirra frá einstaklingum sem höfðu smitast áður af kynsjúkdómi. Við komu merktu 

8,1% þátttakenda við það að nota smokkinn alltaf og 10,1% við að nota hann aldrei. Í hópi MSM voru 

hlutfallslega flestir (20,5%) sem merktu við að nota smokkinn alltaf. Konur sem höfðu eingöngu stundað 

kynmök með körlum (WSM) var sá hópur þar sem hlutfallslega fæstir (6,9%) merktu við að nota 

smokkinn alltaf.  

Ályktanir: Flestar komur voru frá einstaklingum undir 30 ára aldri og er það í samræmi við erlendar 

rannsóknir. Helstu veikleikar rannsóknarinnar niðurstöðurnar töku ekki tillit til þess að sami 

einstaklingurinn gat komið á deildina oftar en einu sinni á tímabilinu auk þess sem ekki varið tekið tillit 

til kyngervis. Þar sem líklegt er að fáir utan að landi sæki sér þjónustu göngudeildarinnar eru 

niðurstöðurnar ekki lýsandi fyrir kynhegðun og kynheilsu allra Íslendinga. 
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1 Inngangur 

Kynheilsa er einn þáttur almennrar heilsu og varðar líkamlega, tilfinningalega, andlega og félagslega 

vellíðan í tengslum við kynlíf og æxlun. Skipta má kynheilsu í tvennt: kynlífsheilbrigði (e. sexual health) 

og frjósemisheilbrigði (e. reproductive health). Kynlífsheilbrigði snýr að einstaklingnum sem kynveru og 

að hann geti tjáð kynferðislegar tilfinningar sínar á frjálsan og ábyrgan hátt. Til þess að ná fram 

kynlífsheilbrigði skiptir máli að kynlífsréttur fólks sé virtur. Kynlífsréttur fólks er margþættur og snýr hann 

m.a. að réttinum að fá alhliða kynfræðslu, kynheilbrigðisþjónustu, sjálfstjórnun, heilinda og líkamlegu 

öryggi í kynlífi (3, 4). Frjósemisheilbrigði snýr að kynlífi eins og kynlífsheilbrigði en með áherslu á þann 

möguleika fólks að geta eignast barn og frjálsræði þess til að ákveða hvort, hvenær og hversu oft það 

vill eignast börn. Einnig tengist það réttindum fólks að öruggum, áreiðanlegum og fjárhagslega 

viðráðanlegum getnaðarvörnum, sem og rétt fólks til viðeigandi og öruggri heilbrigðisþjónustu í gegnum 

þungun og fæðingu (4). 

Þónokkrir sjúkdómar hafa áhrif á kynheilsu og eru sumir þeirra beintengdir kynmökum t.d 

kynsjúkdómar. Þá geta einnig krabbameinsmeðferðir og ýmsir hjartasjúkdómar haft áhrif á kynheilsu og 

því er mikilvægt að huga að kynheilsu sjúklinga við greiningu og meðferð á sjúkdómum. Á Landspítala 

býðst inniliggjandi sjúklingum og sjúklingum í meðferð á göngudeildum spítalans ráðgjöf hjá klínískum 

kynfræðingi (5). Ásamt sjúklingum á heilbrigðisstofnunum þarf að huga sérstaklega að eftirfarandi 

hópum innan kynheilbrigðisþjónustunnar (6-9): 

▪ Þunguðum einstaklingum 

▪ Unglingum 

▪ Börnum 

▪ Föngum 

▪ Eiturlyfjaneytendum 

▪ Körlum sem stunda kynmök með körlum (MSM) 

▪ Konum sem stunda kynmök með konum (WSW) 

▪ Fötluðu fólki 

▪ Kynsegin fólki 

▪ Fólki í kynlífsvinnu 

Kynheilsa hefur lítið verið rannsökuð á Íslandi og þær rannsóknir sem hafa verið framkvæmdar hafa 

flestar fjallað um kynheilsu ungmenna. Efni ritgerðarinnar fjallar um þann þátt kynheilsu sem snýr að 

kynlífsheilbrigði, kynsjúkdómum og þá þætti sem snúa að öruggara kynlífi.  

 

1.1 Kynmök 

Kynmök (e. sexual intercourse) hefur mjög víðtæka merkingu og má segja að skilgreining á 

kynmökum fari í raun eftir hverjum og einum. Í grunninn má þó segja að kynmök séu kynferðisleg 

samskipti milli tveggja eða fleiri einstaklinga. Fyrir læknavísindin snúa kynmök aðallega að þungun og 

þeim kynferðislegu athöfnum sem geta borið smit með sér. Þær athafnir eru (10): 
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• Kynmök um leggöng (e. vaginal sex) 

• Munnmök (e. oral sex) 

• Endaþarmsmök (e. anal sex) 

• Fingrun (e. fingering) og hnefun (e. fisting) 

• Notkun kynlífstækja 

• Þvag og hægðir í kynlífi 

• Skurðir á húð (e. cutting) í kynlífi 

Hér verður eingöngu fjallað um kynmök um leggöng, munn og endaþarm. 

1.1.1 Kynmök um leggöng 

Kynmök um leggöng á oftast við þegar getnaðarlimur fer í leggöng en getur líka átt við þegar hlutur 

(t.d. kynlífstæki) eða fingur er settur í leggöng í kynferðislegum tilgangi. Kynmök um leggöng er sú gerð 

af kynmökum sem flestir stunda (11, 12).  

Samkvæmt bandarískri rannsókn frá árinu 2010 sem rannsakaði kynhegðun Bandaríkjamanna hafa 

um 90% einstaklinga 25 ára og eldri stundað kynmök um leggöng einhvern tímann um ævina (13). 

Önnur sambærileg rannsókn frá Bretlandi sýndi að um 58,4% breskra kvenna og 62,9% karla höfðu 

stundað kynmök um leggöng á síðustu fjórum vikum. Hlutfallslega flestar konur í aldurshópnum 25-34 

ára höfðu stundað kynmök um leggöng á síðustu fjórum vikum en í aldurshópnum 35-44 ára hjá körlum 

(11).  

Margir kynsjúkdómar geta smitast með kynmökum um leggöng en áhætta á smiti er oft tengt því 

hvort einstaklingurinn þiggi eða gefi kynmökin. Sem dæmi má nefna að þegi (e. receptive partner) er í 

tvisvar sinnum meiri hættu á HIV smiti en gjafi (e. insertive partner) í þeim kynmökum (14). Eina 

kynsjúkdómavörnin sem hægt er að nota við kynmök um leggöng eru smokkar, þá bæði innvortis- og 

útvortissmokkar (15). 

1.1.2 Munnmök 

Munnmök skilgreinast sem kynmök þar sem notast er við munn, varir eða tungu til þess að örva 

getnaðarlim (e. fellatio), píku (e. cunnilingus) eða endaþarmsop (e. anilingus) (16). Sá einstaklingur sem 

þiggur munnmök frá einstaklingi með sýkingu í munni eða hálsi getur því smitast á kynfærum eða 

endþarmi og öfugt (17). 

Í rannsókn sem var gerð í Bandaríkjunum á árunum 2011-2013 meðal annars á kynhegðun fólks á 

aldrinum 18-44 ára kom í ljós að 86,2% af konum höfðu stundað munnmök einhvern tímann um ævina  

og 87,4% karla (12). Sambærileg rannsókn í Frakklandi þar sem bornar voru saman niðurstöður úr 

þremur rannsóknum sem gerðar voru á árunum 1970, 1992 og 2006 sýndi að mikið færri stunduðu 

munnmök árið 1970 en nú. Árið 1970 hafði helmingur þátttakenda stundað munnmök en árið 2006 var 

hlutfallið komið yfir 90% (18).   

Flestir þeirra sem stunda munnmök stunda líka kynmök um leggöng eða endaþarm og er því erfitt 

að meta líkur á smiti við munnmök (17). Gerðar hafa verið rannsóknir sem hafa sýnt fram á tengsl milli 

ákveðinna kynsjúkdóma og munnmaka. Við munnmök á kynfærum geta lekandi, sárasótt og klamydía 
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smitast (19) og við munnmök á endaþarmsopi geta ýmsir iðrasníklar smitast á milli eins og t.d. Giardia 

(20), Salmonella (21) og Shigella (22). Auk þeirra eru ýmsir veirusjúkdómar sem geta smitast með 

munnmökum og má þar helst nefna lifrarbólgu A (23) og B (24). Lítil sem engin hætta er á HIV-smitum 

(25) með munnmökum en hægt er að smitast af herpes simplex veirum (26). 

Til eru ýmsar leiðir til að minnka líkur á kynsjúkdómasmitum í munnmökum. Góð tannheilsa getur 

minnkað líkur á smiti töluvert en þar skiptir helst máli að ekki séu sár í munni, tannholdsbólgur o.fl.. Auk 

þess er mikilvægt að takmarka snertingu við líkamsvessa. Síðast en ekki síst er mikilvægt að nota 

kynsjúkdómavarnir við munnmök: smokk við munnmök á getnaðarlim og töfrateppi við munnmök á 

píkum og endaþarmsopi (27).   

 

1.1.3 Endaþarmsmök 

Þegar talað er um endaþarmsmök er oftast átt við þegar getnaðarlimur er settur í endþarm. 

Endaþarmsmök geta líka átt við einhvers konar örvun í endaþarm eða endaþarmsop. Þar með getur 

það að stunda munnmök á endaþarmsop, stundum kallað „að rimma“, talist endaþarmsmök auk þess 

að stinga fingur eða hlut upp í endaþarminn (28). 

Gríðarlegur munur er á viðhorfum á endaþarmsmökum milli þjóðfélaga. Í mörgum löndum er ólöglegt 

að stunda endaþarmsmök og oft er þeim sérstaklega beint að karlmönnum. Mikil viðhorfsbreyting hefur 

þó orðið í flestum vestrænum samfélögum (29). Ef litið er á rannsóknir sem hafa verið gerðar í 

nágrannalöndum Íslands sést að hlutfallslega stunda fleiri endaþarmsmök nú en áður. Í rannsókn sem 

var gerð í Frakklandi árið 1970 höfðu aðeins 15% kvenna og 19% karla stundað endaþarmsmök 

einhvern tímann á ævinni en árið 2006 var hlutfallið komið upp í 40,8% hjá konum en 50,9% hjá körlum 

(18). Ef litið er á rannsókn frá Bretlandi þar sem fólk er spurt hvort það hafi stundað endaþarmsmök 

síðasta árið með einstaklingi af gagnstæðu kyni kemur í ljós að um 10,5% kvenna svara játandi og 

13,4% karla. Jafnframt voru hlutfallslega flest í aldurshópnum 16-24 ára (17,0% kvenna og 18,5% karla) 

sem svöruðu því játandi (11). 

Kynsjúkdómar í endþarminum má oftast tengjast við það að þiggja endaþarmsmök en smit í 

kynfærum geta þó líka færst yfir í endaþarm og valdið þar sýkingu (30). Endþarmurinn er sérstaklega 

viðkvæmur fyrir HIV veirunni og er það talið vera vegna þess að slímhúðarþekjan er viðkvæmari en sú 

sem er t.d. í leggöngum en einnig vegna þess að í endaþarminum er mikið af þeim frumum sem HIV 

veiran ræðst á (31, 32). 
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1.2 Kynsjúkdómar 

Kynsjúkdómar (e. sexually transmitted infections, STI) eru sjúkdómar sem smitast með kynmökum 

og hafa gríðarleg áhrif á kynheilsu manna. Þeir smitast helst með kynmökum um leggöng og endaþarm 

en einnig með munnmökum. Kynsjúkdómar smitast ekki eingöngu með kynmökum heldur geta þeir 

smitast með blóði og einnig frá móður til barns, við fæðingu eða á meðgöngu. Sjúkdómarnir eru 

misalvarlegir en mörgum þeirra geta fylgt alvarlegir fylgikvillar. Flestir smitaðir eru einkennalausir og því 

ólíklegir til að leita sér heilbrigðisaðstoðar. Því er fræðsla um kynsjúkdóma og kynsjúkdómavarnir 

gríðarlega mikilvægur hluti í baráttunni við kynsjúkdóma þar sem þess konar fræðsla eykur líkurnar á 

að fólk fari í heilsueftirlit og stundi öruggara kynlíf (33). 

WHO gerir ráð fyrir að á hverjum degi 

smitist meira en 1 milljón manns af 

klamydíu, sárasótt, lekanda og 

staksvipungasýki (e. trichomoniasis) 

sem eru allt kynsjúkdómar sem er 

auðveldlega hægt að lækna. Fyrir sömu 

sjúkdóma áætlar stofnunin að árið 2016 

hafi verið greind um 376 milljón ný smit 

um allan heim (35). Algengustu 

kynsjúkdómarnir á Íslandi eru klamydía, 

HPV veirur og herpex simplex veira 

(tegund 2) (36).   

Fleiri en 30 kynsjúkdómar eru þekktir 

og eru þeir ýmist af völdum baktería, 

veira, frumdýra eða sníkjudýra sem má 

sjá í töflu 1. Hægt er að lækna flesta 

bakteríusjúkdómana  með lyfjum auk 

sjúkdómana af völdum frumdýra og 

sníkjudýra (36). Aftur á móti eru 

veirusjúkdómarnir  ólæknanlegir en til 

eru lyf fyrir suma þeirra sem halda 

einkennum niðri og/eða minnka líkur á 

smiti (37). Almennt er miðað við að 

meðferð á kynsjúkdómum sé ekki hafin 

fyrr en greining hefur verið staðfest með 

sýnatöku en þó eru undantekningar á 

því viðmiði (38). 

Hér á landi eru 9 kynsjúkdómar sem 

eru tilkynningaskyldir samkvæmt 

sóttvarnalögum nr. 19/1997. Þeir eru 

Tafla 1. Helstu sýklar sem valda kynsjúkdómum (33, 34) 

Bakteríur 

 

Chlamydia trachomatits* 

Neisseria gonorrhoeae* 

Treponema pallidum* 

Haemophilus ducreyi 

Calymmatobacterium granulomatis 

Ureaplasma urealyticum 

Mycoplasma genitalium 

Salmonella species 

Shigella species 

Campylobacter species 

O.fl. 

 

Veirur 

 

HIV-veirur*, gerð 1 og 2 

Herpes simplex veirur*, tegund 1 og 2 

Human papillomaveirur* 

Lifrarbólguveirur A, B*, C og D 

Cýtómegalóveira 

Epstein-Barr veira 

Human herpesveira gerð 8 

Molluscum contagiosum veira 

Iðraveirur 

 

Frumdýr 

 

Trichomonas vaginalis* 

Endamoeba histolytica 

Giardia lamblia 

Önnur iðrafrumdýr 

 

Sníkjudýr 

 

Phthirus pubis 

Sarcoptes scabiei 

 

 

* valda flestum kynsjúkdómasmitum í heiminum 
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HIV, alnæmi, klamydía, lekandi, sárasótt, lifrarbólga A, B, C og D. Í lögunum kemur einnig fram að 

sóttvarnalæknir ber ábyrgð á vöktun sjúkdómanna en meðhöndlandi læknir um að rekja smitleið þess 

smitaða og jafnframt senda sóttvarnalækni tilkynningu um smitið. 

Greining kynsjúkdóma á Íslandi fer eingöngu fram innan heilbrigðisstofnanna. Innan Landspítala eru 

tvær deildir sem sjá um kynsjúkdómagreiningar: göngudeild húð- og kynsjúkdóma vegna kynsjúkdóma 

og göngudeild smitsjúkdóma vegna HIV, lifrabólgu B og C. Læknavaktin og allar heilsugæslur landsins 

bjóða líka upp á greiningu og er heilsugæslan á Akureyri með sérstaka unglingamóttöku sem veitir 

einstaklingum á aldrinum 13-20 ára þjónustu tengda kynsjúkdómum. Auk þeirra veita sérfræðingar á 

einkastofum greiningar: kvensjúkdómalæknar fyrir einstaklinga með kvenkyns kynfæri, 

þvagfærasérfræðingar fyrir einstaklinga með karlkyns kynfæri og húð- og kynsjúkdómalæknar fyrir öll 

kyn (39). 

 

1.2.1 Klamydía 

Klamydía er algengur kynsjúkdómur af völdum bakteríunnar Chlamydia trachomatis og er jafnframt 

aðalorsök blindu í heiminum. Í iðnvæddum löndum verða flest smit við kynmök. Bakterían getur líka 

smitast frá móður til barns um fæðingarveg og getur valdið sýkingu í augum eða lungnabólgu í nýburum. 

Klamydíusmit eru oftast einkennalaus en helstu einkenni og fylgikvilla má sjá í töflu 2. 

 

Tafla 2. Einkenni og fylgikvillar klamydíu (38) 

 Óháð kyni Karlar Konur 

Einkenni: ❖ Útferð frá þvag- og 

kynfærum 

❖ Útferð frá endaþarmi 

❖ Óþægindi í endaþarmi 

❖ Væg hálssærindi 

❖ Tárubólga 

❖ Óþægindi eða sviði við 

þvaglát 

❖ Milliblæðingar 

❖ Blæðing við samfarir 

❖ Verkir í grindarholi 

❖ Þvagfæraeinkenni með 

sviða við þvaglát eða 

tíðum þvaglátum 

Fylgikvillar: 

❖ Liðbólgur 

❖ Lifrargrenndarbólga 

❖ Eistalyppu- og 

eistnabólga 

❖ Legslímubólga 

❖ Lífhimnubólga 

❖ Eggjaleiðara og 

eggjastokkabólga með 

eða án ígerðar 

❖ Ófrjósemi 

❖ Utanlegsfóstur 
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C. trachomatis er Gram-neikvæður loftháður innanfrumusýkill. Bakterían skiptist í margar 

sermisgerðir sem eru tengdar við mismunandi sýkingar (sjá töflu 3). Það sem gerir þessa bakteríu og 

ættkvísl hennar sérstaka er lífsferill þeirra. Innan þess ferils hefur bakterían tvö form: frumögn (e. 

elementary body) og netögn (e. 

reticulate particle). Frumögnin er 

ekki með virk efnaskipti en þolir vel 

umhverfið utan frumu og er jafnframt 

það form sem er smitandi. Aftur á 

móti þrífst netögnin einungis innan 

frumunnar og hefur þar virk 

efnaskipti. Við inngöngu í frumuna 

breytir frumögnin um form og verður 

að netögn sem fjölgar sér og vex. 

Netagnirnar breytast svo í frumagnir 

sem losna út við rof frumunnar og 

smita aðrar frumur (40). 

Nýgengi klamydíu á Íslandi er 

með því hæsta sem gerist í Evrópu 

og fyrir árið 2017 voru 650 tilfelli per 100 þúsund manns (41). Líklega stafar þessi mikli fjöldi smita af 

meira eftirliti á sjúkdómnum og almennt fleiri sýnatökum en gengur og gerist í öðrum Evrópulöndum. Þó 

lítur út fyrir að klamydíusmitum sé farið að fækka þar sem 16% fækkun varð milli áranna 2017-2018 en 

aftur á móti hafa tilfellum af lekanda og sárasótt aukist síðustu árin (42). Flest tilfelli eru meðal fólks í 

aldurshópnum 20-24 ára og eru einnig flest tilfelli meðal kvenna (43).  

Við greiningu á klamydíu er notað svokallað NAAT erfðaefnispróf (e. nucleic acid amplification test)  

og greinir prófið á Landspítala bæði klamydíu og lekanda á sama tíma. Sýni er tekið eftir því hver 

kynhegðun fólks er, þ.e.a.s frá hálsi, endaþarmi og/eða kynfærum. Ef sýni er tekið frá kynfærum er tekið 

strok úr leggöngum kvenna og 10-15 ml þvagsýni hjá körlum, nánar tiltekið úr fyrsta hluta þvagbununnar. 

Kjörmeðferð við klamydíusýkingum án fylgikvilla í hálsi, endþarmi, þvag- og kynfærum er sýklalyfið 

doxycycline (38). 

Landlæknisembættið mælir með að allt kynferðislega virkt fólk undir 25 ára aldri fari í árlega skimun 

fyrir klamydíu en einnig karlar sem stunda kynmök með körlum (38). 

 

1.2.1.1 Eitlafár 

Eitlafár (e. lymphogranuloma venereum) er kynsjúkdómur af völdum sermisgerða L1, L2 og L3 af C. 

trachomatis. Ólíkt klamydíu þar sem sýkingarnar eru oftast staðbundnar er eitlafár kerfislægur 

sjúkdómur og getur lagst á eitilvef (40). Sjúkdómurinn hefur svipuð stig og sárasótt þar sem á fyrsta stigi 

sjúkdómsins getur myndast sár (e. primary lesion) við endaþarmsop, á kynfærum, í munni eða hálsi. 

Staðsetning sársins fer eftir tegund kynmaka. Á öðru stigi eitilfárs er algengast að upp komi bólga í 

náraeitlum (e. inguinal syndrome) (44).  

Tafla 3. Sermisgerðir C. trachomatis og tengdar sýkingar (40) 

Sýkingar Sermisgerðir 

Krónísk glærutárubólga  

(e. trachoma) 
A, B, Ba, C 

Þvag- og kynfærasýkingar 

Tárubólga (smit frá kynfærum) 

D, E, F, G, H, 

I, J, K 

Eitlafár  

(e. lymphogranuloma venerueum) 

L1, L2, L2a, 

L2b, L3 
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Í Evrópu var eitlafár skilgreint sem hitabeltissjúkdómur þar sem tilfelli innan álfunar voru einungis 

tengd við ferðir fólks frá hitabeltislöndum. Frá árinu 2003 hefur sjúkdómurinn þó verið landlægur og eru 

flest tilfellin meðal MSM (45). Samkvæmt skýrslu Sóttvarnastofnun Evrópu (e. European Centre for 

Disease and Control, ECDC) fyrir árið 2018 voru 2389 smit greind í 22 löndum, þar á meðal í þremur 

Norðurlöndum: Noregi, Danmörku og Finnlandi (46). Á Íslandi er ekki greint á milli sermisgerða af C. 

trachomatis og til að staðfesta eitlafárssmit þarf að senda sýni erlendis til greiningar (38).  

 

1.2.2 Sárasótt 

Sárasótt (e. syphilis) er kynsjúkdómur af völdum bakteríunnar Treponema pallidum. Sjúkdómurinn 

var mikið vandamál fyrir tíma sýklalyfja og var talið að um 5-10% fólks í hinum vestræna heimi hafi verið 

smitað af sárasótt fyrir komu þeirra. Aðalsmitleið sárasóttar er með kynmökum en sjúkdómurinn getur 

líka verið meðfæddur eða smitast með blóði (47). 

Á Íslandi hefur sárasóttartilfellum fjölgað verulega síðustu ár. Árið 2013 var Ísland með lægstu 

tíðni sárasóttar í Evrópu samkvæmt ECDC eða 0,9 tilfelli per 100 þúsund. En fyrir árið 2018 var hún 

komin upp í 6,3 tilfelli per 100 þúsund sem var þá jafnframt hæsta tíðni sárasóttar meðal Norðurlandanna 

(48, 49). Engin meðfædd sárasóttarsmit voru greind á sama tímabili (50, 51). Flest smit á Íslandi, og 

einnig allri Evrópu, eru meðal karla (sjá mynd 1) og samkvæmt skýrslu ECDC um sárasótt árið 2018 

voru um 69% smita innan Evrópu meðal karla sem tilheyra hóp MSM (49). Í skýrslunni kemur einnig 

fram að aukning tilfella á sárasóttarsmitum sé búin að vera stöðug innan Evrópu frá 2011 en samkvæmt 

tölum frá 2018 sé tíðnin byrjuð að standa í stað. Samkvæmt tölum frá Landlæknisembættinu fyrir árin 

2014-2018 verða flest tilfelli hér á landi í aldurshópnum 34-44 (52). 

 

Mynd 1. Sárasótt á Íslandi eftir kyni 2013-2018 (42) 
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Sjúkdómnum má skipta í 

snemmsárasótt og síðsárasótt eftir því 

hversu langt er frá smiti. Sárasótt er 

skilgreind sem snemmsárasótt ef innan 

við ár er frá smiti en ef lengra er liðið frá 

smiti eða smittími óþekktur er hún 

skilgreind sem síðsárasótt. Smit um 

kynmök eiga sér einungis stað hjá 

einstaklingum með snemmsárasótt (38).  

Sárasótt getur verið einkennalaus og er hún þá kölluð dulin sárasótt. Ef einkenni eru til staðar fylgja 

þær oftast ákveðnum stigum. Stigin eru þrjú og eiga þau tvö fyrstu sér stað þegar sjúkdómurinn 

skilgreinist sem snemmsárasótt en það þriðja við síðsárasótt (mynd 2) (38). Það sem einkennir fyrsta 

stig sárasóttar er svokallað harðsæri (e. chancre) sem er eymslalaust sár sem birtist oftast á smitstað. 

Harðsæri koma oftast fram 10-90 dögum eftir smit og gróa á 3-5 vikum. Ef harðsærið er staðsett á 

kynfærasvæðinu fylgja oftast bólgur í náraeitlum. Á stigi tvö er sjúkdómurinn orðinn systematískur og 

það sem einkennir helst það stig er brúnrautt útbrot sem nær yfir allan búkinn, undir iljum og í lófum. 

Önnur einkenni geta verið hiti, eitlastækkanir, slímhúðabreytingar og margt fleira (47). Þriðja og síðasta 

stigið skiptist í þrjá hópa eftir því hver einkennin verða á því stigi: taugasárasótt (e. neurosyphilis), hjarta- 

og æðakerfissárasótt (e. cardivascular syphilis) og  gúmhnútasárasótt (e. gummatous syphilis) (38).  

Greining á sárasótt fer fram með blóðvatnsprófi. Á fyrsta stigi sjúkdómsins getur prófið komið út 

neikvætt en á öðru stigi er það yfirleitt jákvætt. Benzyl penicillín er kjörlyf við sárasótt (38). 

  

1.2.3 Lekandi 

Lekandi er kynsjúkdómur af völdum bakteríunnar Neisseria gonorrhoeae. Bakterían smitast aðallega 

með kynmökum þegar bein snerting verður milli slímhúða. Einnig getur hún smitast frá móður til barns 

þegar barn kemst í snertingu við sýktan fæðingarveg og getur borist í auga ef það kemst í snertingu við 

sýktan líkamsvessa. Lekandi hefur nokkuð stuttan meðgöngutíma en hann er aðeins 4-6 dagar (53). 

Sýklalyfjaónæmi lekandabakteríunnar er vaxandi vandamál í heiminum og hefur ECDC sett fram 

sérstaka aðgerðaráætlun til þess að vinna á móti þeim vexti í Evrópu (54). Hingað til hefur ekki greinst 

tilfelli af fjölónæmri lekandabakteríu á Íslandi (42).  

N. gonorrhoeae er Gram neikvæður, óhreyfanlegur diplókokkur. Það sem gerir bakteríuna sérstaka 

er að hún hefur festiþræði á yfirborðinu sem hún notar til þess að festa sig við frumur slímhúðarinnar.  

Þær slímhúðir líkamans sem N. gonorrhoeae getur sýkt eru aðallega þær með stuðla- og teningsþekju 

(ekki af horngerð) sem má finna í þvagrás, endaþarmi, munni og augum (53).  

SíðsárasóttSnemmsárasótt

Fyrsta stigs 
sárasótt

Annars stigs 
sárasótt

Þriðja stigs 
sárasótt

Mynd 2. Stig sárasóttar 
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Mynd 3. Lekandi á Íslandi frá árinu 2000 (42) 

 

 Árið 2018 voru 105 tilfelli tilkynnt til Embættis landlæknis (55). Mikil aukning hefur verið á 

lekandasmitum frá árinu 2005 (sjá mynd 3) sem er svipuð þróun og hefur verið í gangi í Evrópu (56). 

Innan Evrópu eru meirihluti smitanna meðal karlmanna og er svipað uppi á teningnum á Íslandi en árið 

2018 voru karlar 83% smitaðra  (55, 56). Fyrir 2005 voru svipað mörg tilfelli milli kynjanna á Íslandi en 

um 2013 fór tilfellum meðal karla að fjölga mun meira en meðal kvenna (42). 

 Lekandi getur valdið bráðri þvagrásarbólgu í körlum en  leghálsbólgu og/eða þvagrásarbólgu í 

konum. Helstu einkenni sýkingarinnar og fylgikvilla má sjá í töflu 4. Algengast er að konur séu 

einkennalausar en sjaldgæft er að karlar séu án einkenna. Jafnframt eru sýkingar í endaþarmi og hálsi 

oftast einkennalausar.  

 

Tafla 4. Einkenni og fylgikvillar lekanda (38) 

 Óháð kyni Karlar Konur 

Einkenni: 

❖ Tárubólga 

❖ Graftarkennd útferð í 

þvagrás 

❖ Sviði eða óþægindi við 

þvaglát 

❖ Breytt eða aukin útferð 

❖ Kviðverkur um 

neðanverðan kvið 

❖ Milliblæðingar 

❖ Sviði eða óþægindi við 

þvaglát 

Fylgikvillar: ❖ Hjartaþelsbólga 

❖ Liðverkir 

❖ Bráð liðbólga 

❖ Sinaskeiðabólga 

❖ Eistalyppu- og 

eistnabólga 

❖ Blöðruhálskirtilsbólga 

❖ Eggjaleiðara og 

eggjastokkabólga  

❖ Ófrjósemi 

❖ Utanlegsfóstur 
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Til þess að greina lekandasmit er notast við NAAT erfðaefnispróf og eins og áður hefur komið fram 

er leitað að klamydíu og lekanda í sama prófinu. Einnig er hægt að greina lekanda í smjásjárskoðun og 

getur það í sumum tilfellum flýtt fyrir greiningu. Þó er sú skoðun aðeins með gott næmi á sýnum frá 

þvagrás hjá karlmönnum með einkenni. Ef NAAT próf sýnir fram á lekandasýkingu er mikilvægt að taka 

lekandaræktun af sýninu til þess að athuga sýklalyfjanæmi bakteríunnar. Kjörlyf við sýkingum af völdum 

lekandabakteríu sem er næm gegn sýklalyfjum er ceftriaxone (38).  

 

1.3 Kynsjúkdómavarnir 

1.3.1 Smokkurinn 

Smokkar skiptast í tvo flokka: innvortissmokka (e. internal condoms) og útvortissmokka (e. external 

condom). Megintilgangur þeirra er hinn sami þ.e.a.s. að koma í veg fyrir snertingu líkamsvessa við 

slímhúð og með því minnka smokkar líkurnar á bæði getnaði og kynsjúkdómasmitum. Smokkar eru einu 

getnaðarvarnirnar sem vernda gegn kynsjúkdómum. Flestir smokkar eru gerðir úr gúmmíi (e. latex) en 

einnig eru til gerðir úr fjölúretani (e. polyurethane), nítríli og ýmsu öðru (15). 

 

1.3.1.1 Útvortissmokkur 

Útvortissmokkurinn (e. male condom) er þunnur poki sem er rennt 

yfir getnaðarlim í reisn fyrir kynmök (mynd 2). Smokkinn má nota í 

kynmökum um leggöng, endaþarmsmök og við munnmök á 

getnaðarlim en einnig yfir kynlífstæki ef þeim er deilt milli einstaklinga. 

Rekja má sögu smokksins sem kynsjúkdómavörn til ársins 1564 þar 

sem honum er lýst sem vörn gegn sárasótt (57).  

Nútímaútgáfan af útvortissmokkinum minnkar líkar á hinum ýmsu 

kynsjúkdómum og er þessi gerð ein mest notað og þekkta vörnin gegn 

kynsjúkdómum (58). Ef smokkurinn er notaður rétt er virkni hans gefur 

hann um 80-95% vörn gegn HIV smiti (15). Einnig hafa rannsóknir 

sýnt að hann minnki líkur á smitum á borð við lekanda, klamydíu, 

staksvipungasýki og HPV veirunni (59, 60). 

 

  

 

 

 

 

Mynd 4. Útvortissmokkur settur 
á getnaðrlim (2) 

 



14 

 

1.3.1.2 Innvortissmokkur 

 Innvortissmokkur (e. internal condom), oft kallaður 

kvensmokkurinn, er vörn sem er komið fyrir í leggöngum þar sem 

hann klæðir leggangavegginn og kemur þannig í veg fyrir að sæði 

komist í snertingu við veggina og leghálsinn (15). Smokkurinn er 

með tveimur hringjum, hvor á sínum endanum (sjá mynd 5). 

Hringurinn við lokaða endann er notaður til þess að koma 

smokknum inn í leggöngin og er þeim enda komið fyrir hjá 

leghálsinum. Hinn hringurinn er við opna enda smokksins og liggur 

hann utan legganganna. Upprunalega var þessi gerð af 

smokknum hönnuð til kynmaka um leggöng en hefur líka verið 

notuð við endaþarmsmök (61).  

Helsti gallinn við virkni innvortissmokksins er að það tekur oft 

tíma að læra á hann. En þegar fólk hefur lært á hann eru t.d. minni 

líkur á að hann rifni en útvortissmokkurinn (62). 

Innvortissmokkurinn er í raun með svipaða virkni gegn 

kynsjúkdómum og getnaði eins og útvortissmokkurinn (63). 

 

 

1.3.2 Töfrateppi 

Töfrateppi (e. dental dam) er þunnur, ferhyrntur gúmmídúkur úr latexi sem nota má sem vörn gegn 

kynsjúkdómum við munnmök. Virkni töfrateppis felst í því að hindra snertingu slímhúða milli einstaklinga 

og því er hægt að leggja það yfir píku eða endaþarmsop áður en munnmök eru veitt á þeim svæðum 

(58). Upphaflegi tilgangur þessa gúmmídúks er að einangra tennur frá munnholi innan 

tannlæknisfræðinnar og því ekki hannaður með munnmök í huga (64). Að auki er sú gerð ekki samþykkt 

af bandaríska lyfjaeftirlitinu (e. Food and Drug Administration, FDA) sem vörn gegn kynsjúkdómum. Til 

eru gerðir af töfrateppum sem eru sérstaklega hannaðar til notkunar við munnmök og hefur FDA 

samþykkt þær sem vörn gegn kynsjúkdómum (65). Töfrateppi má einnig gera úr smokki með því að 

klippa toppinn á honum af og svo þvert til þess að fá ferning (66). 

Þrátt fyrir að bandaríska lyfjaeftirlitið hafi samþykkt töfrateppi sem kynsjúkdómavörn hefur það gefið 

út að það hafi ekki metið virkni þess gegn kynsjúkdómasmitum milli manna þar sem ekki sé til rannsókn 

sem hafi kannað það. En þar sem töfrateppi hindra snertingu við líkamsvessa og eru framleidd úr latexi 

rétt eins og smokkar þá ættu þau að hafa svipaða virkni gegn kynsjúkdómasmitum og smokkarnir (67). 

Takmarkaðar rannsóknir eru til um notkun fólks á töfrateppum við munnmök. Þær rannsóknir hafa 

beinst aðallega að fólki sem stundar kynlíf með sama kyni. Í rannsókn frá Bretlandi sem var gerð meðal 

296 samkynhneigðra og tvíkynhneigðra kvenna í London notuðu aðeins 1% þeirra alltaf töfrateppi við 

munnmök. Stór meirihluti þeirra (86%) notuðu aldrei töfrateppi við munnmök og aðeins 13% þeirra 

notuðu það oft eða sjaldan (68). Svipuð rannsókn frá árinu 2010 var framkvæmd í Sydney á notkun 

Mynd 5. Innvortissmokkur settur í 
leggöng (1)  
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WSW á töfrateppum. 346 konur tóku þátt í rannsókninni og voru þær spurðar út í kynhegðun sína á 

síðustu 6 mánuðum. Rannsóknin sýndi að konur sem höfðu stundað kynlíf sem innihélt blóð eða veitt 

munnmök við endaþarmsop voru líklegri til þess að nota töfrateppi en þær sem gerðu það ekki. Um 85% 

höfðu aldrei notað töfrateppi og flestar kvennanna sem höfðu notað töfrateppi höfðu aðeins notað það 

einu sinni (58). 

  

1.3.3 Einnota hanskar og fingrasmokkar  

Fáheyrðar kynsjúkdómavarnir eru einnota hanskar og fingrasmokkar (e. finger cot) en notkun þeirra 

sem kynsjúkdómavörn má aðallega finna innan hinsegin samfélagsins. Þær varnir eru aðallega notaðar 

við fingrun og hnefun og þá helst til að koma í veg fyrir að sár á höndum komist í snertingu við 

líkamsvessa (69). Almennur tilgangur hanska er, sérstaklaga innan heilbrigðiskerfisins, að vernda þann 

sem klæðist þeim fyrir líkamsvessum annarra og sem vörn gegn sýklum (70). Því má gera ráð fyrir að  

einnota hanskar og fingrasmokkar geti gefið einhverja vörn gegn kynsjúkdómasmitum en engar 

rannsóknir hafa verið gerðar á virkni þeirra sérstaklega gegn slíkum smitum.  
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2 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar var að lýsa hópnum sem sækir sér þjónustu göngudeildar kynsjúkdóma á 

Landspítala og kanna hver kynhegðun þess hóps er. Leitast var við að kanna hver helsta ástæða er fyrir 

komu á göngudeildina og hvaða aldurshópur sækir helst þjónustu deildarinnar. Könnuð var 

aldursdreifing koma og kynjahlutföll. Þeir þættir kynhegðunar sem voru kannaðir hjá þátttakendum voru 

eftirfarandi: tegund kynmaka, kynhneigð, notkun kynsjúkdómavarna og fjöldi bólfélaga.   
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Gagnasöfnun 

Þátttakendur í rannsókninni voru allir þeir einstaklingar sem komu á göngudeild kynsjúkdóma á 

Landspítala frá 1. júlí 2019 til 31. desember 2019. Við komu á kynsjúkdómadeild Landspítalans svara 

allir sama spurningalistanum (sjá fylgiskjal 1) og er rannsóknin unnin upp úr þeim gögnum. 

Spurningalistinn er á rafrænu formi og er hann tengdur við Heilsugátt þeirra sem koma á göngudeildina. 

Öll gögn voru ópersónugreinanleg. 

Á rannsóknartímabilinu voru 3483 komur á deildina frá 3190 einstaklingum. Til þess að skoða 

almennt um komur á deildina var notast við allar komur á tímabilinu en fyrir þann hluta rannsóknarinnar 

sem snerist að kynhegðun var einungis notast við komur frá einstaklingum sem merktu við að hafa 

stundað kynmök, samtals 3407 komur. Þeir einstaklingar sem höfðu stundað kynmök voru svo flokkaðir 

eftir kyni og einnig með hvaða kyni þeir hefðu stundað kynmök (mynd 6). 

 

 

Mynd 6. Skipting koma yfir rannsóknartímabilið 

 

Heildarkomur: 

3483

Komur frá 
einstaklingum sem 

stunda kynmök: 

3407

Komur frá körlum:

1915

sem stunda kynmök 
með körlum 

(MSM)

sem stunda kynmök 
með körlum og 

konum 

(MSMW)

sem stunda kynmök 
með konum 

(MSW)

Komur frá konum:

1492

sem stunda kynmök 
með konum 

(WSW)

sem stunda kynmök 
með körlum og 

konum (WSMW)

sem stunda kynmök 
með körlum 

(WSW)

Komur frá 
einstaklingum sem 

stunda ekki kynmök:

76
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3.2 Úrvinnsla gagna 

Gögnin voru skráð í Excel og fór úrvinnsla þeirra fram í tölfræðiforritinu R. Allar töflur voru gerðar í 

Word en myndefni í Excel. Til að greina hlutföll milli kynja var notast við kí-kvaðrat próf og t-próf notað 

til þess að greina hvort munur væri á fjölda bólfélaga milli kynja. 

 

3.3 Rannsóknarleyfi 

Framkvæmd rannsóknarinnar var samþykkt af Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítala (sjá 

fylgiskjal 2) og vísindarannsóknarnefndar Landspítala (sjá fylgiskjal 3).  
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4 Niðurstöður 

4.1 Komur á göngudeild kynsjúkdóma 

Yfir rannsóknartímabilið voru 3483 komur á göngudeild kynsjúkdóma. Þar af voru 1507 (43,2%) 

komur frá konum og 1976 (56,7%) frá körlum. Á mynd 7 má sjá að flestar komur á deildina voru í október 

(740)  og fæstar í desember (389). 

 

Mynd 7. Fjöldi koma á göngudeild kynsjúkdóma frá júlí til desember 2019. 

  

Yfir tímabilið voru 24,5% koma frá einstaklingum 

sem voru að koma í fyrsta skipti í kynsjúkdómatékk 

og meirihlutinn eða 74,8% höfðu áður farið í tékk. 

Mynd 8 sýnir hlutfallið eftir kyni. Hlutfall þeirra sem 

svöruðu ekki spurningunni var 0,7%. 

Mynd 9 sýnir aldursdreifinguna fyrir komurnar á 

tímabilinu og þar má sjá að flestir sem komu á 

kynsjúkdómadeildina voru á aldrinum 20-24 ára. 

Næstfjölmennasti aldurshópurinn á meðal 

kvennanna  var 14-19 ára en 25-29 ára hjá 

körlunum. Meðalaldurinn var 26,4 ár en miðgildið 

var 24 ár. Meðal karla var meðalaldurinn 27,9 ár og 

miðgildi 25. Meðalaldur kvenna var 24,5 ár við komu 

en miðgildið 25. Yngsta konan sem kom á tímabilinu 

var 14 ára en sú elsta 58 ára. Hjá körlunum var 

yngsti 15 ára en sá elsti 71 árs.  
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Mynd 8. Algengi fyrstu komu 

 

27%

72%

22%

78%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Fyrsta tékk Áður farið í tékk

Algengi fyrstu komu

Karlar Konur



20 

 

 

Mynd 9. Aldursdreifing eftir kyni  

 

Algengasta ástæðan fyrir komu á deildina var heilsueftirlit (mynd 10). Í 90,1% tilvika var merkt við 

aðeins eina ástæðu fyrir komu en í 9,9% tilvika var merkt við fleiri en eina. Konur voru líklegri til þess að 

koma vegna einkenna kynsjúkdóma en karlar (p<0,01). Einnig var líklegra að þær nefndu heilsueftirlit 

sem ástæðu komu á deildina (p<0,01). Aftur á móti voru karlarnir líklegri til þess að vera kallaðir inn með 

bréfi eða símtali (p=0,04). Kynin voru jafnlíkleg til þess að koma vegna mögulegs smits frá vinkonu eða 

vini (p=0,11). 

 

 

Mynd 10. Ástæða fyrir komu á kynsjúkdómadeild 
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Algengi einkenna var sambærilegt á milli kynja (p=0,11) og í 31,3% af komunum var merkt við að 

einkenni væru til staðar. Tafla 5 sýnir hlutfall einkenna hjá þeim sem þeim lýstu, eftir kyni. Konur voru 

líklegri til þess að finna fyrir útferð frá leggöngum eða þvagrás (p<0,01), kláða (p<0,01), verki við 

samfarir (p<0,01) og kviðverki (p<0,01). Aftur á móti voru karlar líklegri til þess að lýsa útbrotum (p<0,01) 

og vörtum (p=0,01). 

 

Tafla 5. Einkenni við komu eftir kyni 

Einkenni Karlar (n=641) Konur (n=450) p-gildi 

Útferð frá leggöngum 

eða þvagrás 
87 (13,6%) 230 (51,1%) <0,01 

Sviði við þvaglát 196 (30,6%) 129 (28,7%) 0,19 

Útbrot 195 (30,4%) 55 (12,2%) <0,01 

Kláði 200 (31,2%) 247 (54,9%) <0,01 

Sár 76 (11,9%) 59 (13,1%) 0,99 

Verkir við samfarir 29 (4,5%) 69 (15,3%) <0,01 

Vörtur 94 (14,7%) 45 (10,9%) 0,01 

Kviðverkir 28 (4,4%) 110 (24,4%) <0,01 

Önnur einkenni 111 (17,3%) 72 (16,0) 0,31 

 

 

4.2 Gerð kynmaka 

Tafla 6 sýnir hlutfall koma frá einstaklingum sem stunduðu kynmök um leggöng, munn og endaþarm 

síðustu 12 mánuðina. Marktækur munur var á konum og körlum í kynmökum um leggöng (p<0,01) og 

voru hlutfallslega fleiri konur en karlar sem höfðu stundað kynmök um leggöng síðustu 12 mánuðina. 

Aftur á móti voru hlutfallslega fleiri karlar en konur sem höfðu stundað endaþarmsmök á síðustu 12 

mánuðum (p<0,01). Ekki var marktækur munur á kynjum þegar litið er á stundun munnmaka. 

Tafla 6. Gerð kynmaka síðustu 12 mánuðina eftir kyni 

 Karlar (n=1915) Konur (n=1492) p-gildi 

Kynmök um leggöng 1690 (88,3%) 1479 (99,1%) <0,01 

Munnmök 1589 (83,0%) 1252 (83,9%) 0,50 

Endaþarmsmök 541 (28,3%) 326 (21,8%) <0,01 
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4.2.1 Gerð kynmaka eftir aldri 

Þegar litið er á gerð kynmaka eftir aldri sést að sá aldurshópur þar sem hlutfallslega flestir stunduðu 

kynmök um leggöng síðustu 12 mánuðina var meðal 14-19 ára (96,1%) og hlutfallslega fæstir meðal 60 

ára og eldri (tafla 7). Hlutfallslega flestir í aldurshópnum 20-24 ára höfðu stundað munnmök síðustu 12 

mánuðina en hlutfallslega fæstir hjá 55-59 ára. Sá aldurshópur þar sem hlutfallslega flestir höfðu 

stundað endaþarmsmök síðustu 12 mánuðina var í hópi 35-39 ára og hlutfallslega fæstir meðal 14-19 

ára. 

 

Tafla 7. Gerð kynmaka síðustu 12 mánuðina eftir aldri 

Aldurshópar Kynmök um leggöng Munnmök  Endaþarmsmök  

14-19 ára  

(n=565) 
543 (96,1%) 457 (80,9%) 100 (17,7%) 

20-24 ára  

(n=1230) 
1176 (95,6%) 1047 (85,1%) 256 (20,8%) 

25-29 ára 

 (n=752) 
693 (92,2%) 637 (84,7%) 216 (28,7%) 

30-34 ára 

 (n=374) 
336 (89,8%) 311 (83,2%) 125 (33,4%) 

35-39 ára  

(n=217) 
196 (90,3%) 183 (84,3%) 89 (41,0%) 

40-44 ára  

(n=140) 
114 (81,4%) 108 (77,1%) 45 (32,1%) 

45-49 ára  

(n=62) 
59 (95,2%) 51 (82,3%) 18 (29,0%) 

50-54 ára  

(n=33) 
25 (75,8%) 26 (78,8%) 10 (30,3%) 

55-59 ára  

(n=23) 
19 (82,6%) 12 (52,5%) 6 (26,1%) 

60 ára og eldri 

(n=11) 
8 (72,7%) 9 (81,8%) 2 (18,2%) 

Samtals  

(n=3407) 
3169 (93,0%) 2841 (83,4%) 867 (25,4%) 
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4.2.2 Kynmök karla 

Komum karlanna var skipt í þrjá hópa eftir því með hvaða kyni þeir hefðu stundað einhvern tímann 

kynmök með: karlar sem hafa einungis stundað kynmök með körlum (MSM), karlar sem hafa einungis 

stundað kynmök með konum (MSW) 

og karlar sem hafa stundað kynmök 

með körlum og konum (MSMW). 15 

karlmenn (0,8%) svöruðu ekki 

spurningunni um hvaða kyn þeir höfðu 

átt kynmök við og voru því ekki teknir 

með í þessari flokkun. Á mynd 11 má 

sjá að 83,6% þeirra karla sem koma á 

göngudeild kynsjúkdóma tilheyra hópi 

MSW. 

Í töflu 8 sést hvaða gerð kynmaka 

karlarnir stunda eftir þessari flokkun. 

Aðeins 1 karl í MSM hópnum merkti 

við að hafa stundað kynmök um 

leggöng en annars voru 112 (88,2%) 

sem merktu við að hafa stundað 

endaþarmsmök. Meirihluti allra karlanna merktu við að hafa stundað munnmök en stærsta hlutfallið 

(96,6%) var meðal karla í MSMW hópnum. Meðal karlanna í MSW hópnum höfðu 98% stundað kynmök 

um leggöng og 18,4% endaþarmsmök. 

 

Tafla 8. Hlutfall karla sem stunduðu kynmök um leggöng, munnmök og endaþarmsmök síðustu 12 
mánuðina 

 Kynmök um leggöng Munnmök Endaþarmsmök 

MSM (n=127) 1 (0,8%) 118 (92,9%) 112 (88,2%) 

MSMW (n=179) 120 (67,0%) 173 (96,6%) 134 (74,9%) 

MSW (n=1600) 1568 (98,0%) 1297 (81,1%) 295 (18,4%) 

Allir (n=1915) 1690 (88,3%) 1589 (83,0%) 541 (28,3%) 

 

 

Mynd 11. Hlutfall karla eftir kynhneigð 

 

 

6.6%
9.3%

83.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

MSM MSMW MSW

Hlutfall karla eftir kynhneigð



24 

 

4.2.3 Kynmök kvenna 

Komum kvennanna var skipt í þrjá hópa, rétt eins og körlunum, eftir því hvaða kyni þær stunduðu 

kynmök með: konur sem hafa einungis stundað kynmök með konum (WSW), konur sem hafa einungis 

stundað kynmök með körlum (WSM) og konur sem hafa stundað kynmök með körlum og konum 

(WSMW). Tvær konur svöruðu ekki spurningunni um hvaða kyn þær höfðu átt kynmök við og voru þær 

konur því ekki teknar með í þessa 

flokkun. Á mynd 12 má sjá að 83,0% 

þeirra kvenna sem koma á 

göngudeild kynsjúkdóma tilheyra 

WSM hópnum. 

Í töflu 9 má sjá hvaða gerð 

kynmaka konurnar merktu við við 

komu. Meirihluti kvenna merktu við að 

hafa stundað kynmök um leggöng 

(99,1%) og munnmök (83,9%). Um 

21,8% allra kvenna merktu við að 

hafa stundað endaþarmsmök en 

hlutfallslega flestar (36,4%) konur í 

WSMW hópnum höfðu stundað 

endaþarmsmök. 

 

Tafla 9. Hlutfall kvenna sem stunduðu kynmök um leggöng, munnmök og endaþarmsmök síðustu 12 
mánuðina 

 Kynmök um leggöng Munnmök Endaþarmsmök 

WSW (n=11) 11 (100%) 11(100%) 2 (18,2%) 

WSMW (n=242) 240 (99,2%) 225 (93,0%) 88 (36,4%) 

WSM (n=1237) 1228 (99,3%) 1061 (82,1%) 236 (19,1%) 

Allir (n=1492) 1479 (99,1%) 1252 (83,9%) 326 (21,8%) 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 12. Hlutfall kvenna eftir kynhneigð 
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4.3 Kynsjúkdómasmit 

Á mynd 13má sjá hlutfall koma eftir því 

hvort einstaklingarnir hefðu smitast af 

kynsjúkdóm fyrir komur. Meirihluti 

komanna  (55,2%) var frá einstaklingum 

sem höfðu aldrei smitast af kynsjúkdómi 

en 41,7% af komunum var frá 

einstaklingum sem höfðu áður smitast. 

Í heildina var 1421 koma frá 

einstaklingum sem höfðu smitast af 

kynsjúkdóm. Á töflu 10 má sjá fjölda og 

hlutfall fyrri smita og má sjá á henni að 

flestir merktu við að hafa smitast áður af 

klamydíu, eða 84,3%. Marktækur munur 

fannst milli kynja á þremur sjúkdómum. 

Karlar voru líklegri en konur til þess að 

hafa merkt við að hafa smitast af lekanda 

(p<0,01) og sárasótt (p<0,01) fyrir komu 

á deildina. Eini sjúkdómurinn þar sem 

konur voru líklegri til þess að merkja við að hafa smitast af var herpes (p=0,02). Konur og karlar voru 

jafnlíkleg til þess að merkja við að hafa smitast af vörtum, mycoplasma og öðrum kynsjúkdómum (tafla 

10). 

 

Tafla 10. Gerð kynsjúkdóma meðal þeirra sem höfðu smitast af kynsjúkdóm fyrir komu á göngudeild 
skipt upp eftir kyni 

 Karlar 

(n=769) 

Konur 

(n=652) 

Samtals 

(n=1421) 

p-gildi 

Klamydía 646 (84,0%) 553 (84,5%) 1198 (84,3%) 0,79 

Lekandi 57 (7,4%) 8 (1,2%) 65 (4,6%) <0,01 

Sárasótt 17 (2,2%) 1 (0,2%) 18 (1,3%) <0,01 

Vörtur 146 (19,0%) 129 (19,8%) 275 (19,4%) 0,75 

Herpes 56 (7,3%) 72 (11,0%) 128 (9,0%) 0,02 

Mycoplasma 9 (1,2%) 9 (1,4%) 18 (1,3%) 0,91 

Annar 

kynsjúkdómur 

10 (1,3%) 15 (2,3%) 25 (1,8%) 0,22 

 

 

Mynd 13. Hlutfall koma eftir fyrri kynsjúkdómasmitum 
einstaklinga 
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4.3.1 Kynsjúkdómasmit eftir aldri 

Tafla 11 sýnir svarhlutfall og fjölda koma eftir því hvort þátttakendur merktu við að hafa smitast af 

kynsjúkdómi eða ekki. Í aldurshópi 55-58 ára höfðu hlutfallslega flestir merkt við að hafa smitast af 

kynsjúkdómi fyrir komu og hlutfallslega fæstir í aldurshópnum 14-19 ára. Hlutfallslega flestir í 

aldurshópnum 45-49 áramerktu við að vera óviss um smit. 

 

Tafla 11. Hlutfall fyrri kynsjúkdómasmita eftir aldri 

Aldurshópar Já  Nei  Óviss Svara ekki 

14-19 ára  

(n=565) 
120 (21,2%) 429 (75,9%) 15 (2.7%) 1 (0,2%) 

20-24 ára 

(n=1230) 
463 (27,6%) 735 (59,8%) 30 (2,4%) 2 (0,2%) 

25-29 ára 

(n=752) 
412 (54,8%) 321 (42,7%) 16 (2,1%) 3 (0,4%) 

30-34 ára 

(n=374) 
186 (49,7%) 173 (46,3%) 14 (3,7%) 1 (0,3%) 

35-39 ára 

(n=217) 
113 (52,1%) 97 (44,7%) 6 (2,8%) 1 (0,5%) 

40-44 ára 

(n=140) 
70 (50,0%) 66 (47,1%) 2 (1,4%) 2 (1,4%) 

45-49 ára 

(n=62) 
28 (45,2%) 27 (43,5%) 5 (8,1%) 2 (3,2%) 

50-54 ára 

(n=33) 
12 (36,4%) 20 (60,6%) 1 (3,0%) 0 (0%) 

55-59 ára 

(n=23) 
12 (52,2%) 9 (39,1%) 2 (8,7%) 0 (0%) 

60 ára og eldri 

(n=11) 
5 (45,5%) 5 (45,5%) 1 (9,1%) 0 (0%) 

Samtals  

(n=3407) 
1421 (41,7%) 1882 (55,2%) 92 (2,7%) 12 (0,4%) 

 

4.3.2 Kynsjúkdómasmit meðal karla 

Þegar litið er á komur frá körlum má sjá að í um 40,2% af komunum var merkt við að einstaklingurinn 

hafi smitast áður af kynsjúkdómi (tafla 12). Jafnframt sýnir tafla 12 að hlutfall koma þar sem svarað var 

játandi við fyrri smit, innan MSM og MSMW hópanna, var jafnt eða 44,1%. 
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Tafla 12. Hlutfall fyrri kynsjúkdómasmita meðal karla skipt eftir kynhneigð 

 Já Nei Óviss Svara ekki 

MSM (n=127) 56 (44,1%) 70 (55,1%) 0 (0%) 1 (0,8%) 

MSMW (n=179) 79 (44,1%) 96 (53,6%) 4 (2,2%) 0 (0%) 

MSW (n=1600) 631 (39,4%) 907 (56,7%) 60 (3,8%) 2 (0,1%) 

Allir karlar (n=1915) 769 (40,2%) 1076 (56,2%) 64 (3,3%) 6 (0,3%) 

 

 

Algengasta smitið hjá körlunum var klamydía og höfðu um 84,0% þeirra karla sem höfðu smitast 

áður af kynsjúkdóm smitast af henni (sjá töflu 13). Á töflu 13 hafa einungis þær komur verið teknar frá 

körlum sem höfðu áður smitast og sýnir hún hvaða kynsjúkdóma þeir karlar merktu við við komu. Þar 

má sjá að hlutfallslega flestir í MSW hópnum merktu við að hafa smitast af kynsjúkdómi eða 86,4%. 

Jafnframt voru hlutfallslega fæstir (64,3%) í MSM sem höfðu smitast af klamydíu. Sá sjúkdómur sem 

var næstalgengastur meðal karla voru vörtur (19,0%). Hæsta hlutfallið var meðal karla í MSMW hópnum 

(20,3%) og lægsta meðal karla í MSM hópnum (8,9%). Ef komur úr hópi MSM eru sérstaklega skoðaðar 

má sjá að það smit sem var næstalgengast meðal þess hóps var lekandi (41,1%) á meðan meðal MSW 

hópsins höfðu 2,1% merkt við það smit. Enginn í hópi MSW merkti við að hafa smitast af sárasótt en 

fyrir hópa MSM og MSMW höfðu 12,5% í báðum hópunum smitast af þeim sjúkdómi. 

 

Tafla 13. Gerð kynsjúkdóma meðal þeirra karla sem höfðu smitast af kynsjúkdóm fyrir komu á 
göngudeild skipt eftir kynhneigð 

 
Klamydía Lekandi Sárasótt Vörtur Herpes 

Myco-

plasma 
Annar 

MSM 

(n=56) 

36 

(64,3%) 

23 

(41,1%) 

7  

(12,5%) 

5  

(8,9%) 

5  

(8,9%) 

1  

(1,8%) 

2  

(3,6%) 

MSMW 

(n=79) 

62 

(78,5%) 

20 

(25,3%) 

10 

(12,5%) 

16 

(20,3%) 

12 

(15,2%) 

1  

(1,3%) 

2  

(2,5%) 

MSW 

(n=631) 

545 

(86,4%) 

13  

(2,1%) 

0  

(0%) 

125 

(19,8%) 

39  

(6,2%) 

7  

(1,1%) 

6  

(1,0%) 

Allir 

karlar 

(n=769) 

646 

(84,0%) 

57  

(7,4%) 

17  

(2,2%) 

146 

(19,0%) 

56  

(7,3%) 

9  

(1,2%) 

10  

(1,3%) 

 



28 

 

4.3.3 Kynsjúkdómasmit meðal kvenna 

Tafla 14 sýnir að af komunum frá konunum merktu 41,6% allra kvenna við að hafa fengið 

kynsjúkdóm áður. Hæsta hlutfallið var meðal kvenna í WSMW hópnum (55,8%) og lægsta var meðal 

kvenna í WSW hópnum (27,3%). 

 

Tafla 14. Hlutfall fyrri kynsjúkdómasmita meðal kvenna skipt eftir kynhneigð 

 Já Nei Óviss Svara ekki 

WSW (n=11) 3 (27,3%) 8 (72,7%) 0 (0%) 0 (0%) 

WSMW (n=242) 135 (55,8%) 102 (42,1%) 5 (2,1%) 0 (0%) 

WSM (n=1237) 514 (41,6%) 694 (56,1%) 23 (1,9%) 6 (0,5%) 

Allar konur (n=1492) 653 (43,7%) 806 (54,0%) 28 (1,9%) 6 (0,4%) 

 

Tafla 15 sýnir gerð kynsjúkdómasmita kvenna eftir kynhneigð. Þær 3 konur úr WSW hópnum sem 

höfðu smitast áður af kynsjúkdómi höfðu allar smitast af klamydíu. Algengasta smitið meðal kvenna var 

klamydía og þar á eftir voru vörtur. Aðeins ein kona merkti við að hafa smitast af sárasótt.  

 

Tafla 15. Gerð kynsjúkdóma meðal þeirra kvenna sem höfðu smitast af kynsjúkdóm fyrir komu á 
göngudeild skipt eftir kynhneigð 

 Klamydía Lekandi Sárasótt Vörtur Herpes Myco-

plasma 

Annar 

WSW 

(n=3) 

3  

(100%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

WSMW 

(n=136) 

109 

(80,7%) 

2 

(1,5%) 

0 

(0%) 

32 

(23,7%) 

24 

(17,8%) 

1  

(0,7%) 

1  

(0,7%) 

WSM 

(n=541) 

440 

(85,6%) 

6 

(1,2%) 

1 

(0,2%) 

97 

(18,9%) 

48 

(9,3%) 

8 

(1,6%) 

14 

(2,7%) 

Allir 

konur 

(n=652) 

553 

(84,5%) 

8 

(1,2%) 

1 

(0,2%) 

129 

(19,8%) 

72 

(11,0%) 

9 

(1,4%) 

15 

(2,3%) 
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4.4 Smokkanotkun 

Á mynd 14 sést að flestir 

þátttakenda merktu við komu að 

nota smokkinn oft (44,8%) og fæstir 

merktu við að nota hann alltaf 

(8,1%).  

Tafla 16 sýnir smokkanotkun 

meðal karla og kvenna. Ekki var 

marktækur munur á smokkanotkun 

milli karla og kvenna (p=0.07). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 16. Smokkanotkun eftir kyni 

Smokkanotkun Karlar (n=1915) Konur (n=1492) p gildi 

Alltaf 175 (9,1%) 102 (6,8%) 

0,07 

Oft 838 (43,8%) 690 (46,3%) 

Sjaldan 701 (36,6%) 546 (35,9%) 

Aldrei 187 (9.8%) 158 (10,6%) 

Svara ekki 14 (0,7%) 6 (0,4%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 14. Hlutfall koma eftir smokkanotkun 
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4.4.1 Smokkanotkun eftir aldri 

Ef litið er á smokkanotkun eftir aldri (tafla 17) má sjá að aldurshópurinn 55-59 ára er sá hópur þar 

sem hlutfallslega flestir (13,0%) merktu við nota alltaf smokk. Aftur á móti var enginn í aldurshópnum 60 

ára og eldri sem merkti við að nota smokkinn alltaf. Í töflu 17 má sjá að aldurshópurinn 50-54 ára var sá 

hópur þar sem hlutfallslega flestir (33,3%) merktu við að nota aldrei smokk en í aldurshópnum 25-29 

ára voru hlutfallslega fæstir (7,8%). 

 

Tafla 17. Smokkanotkun eftir aldri 

Aldurshópar Alltaf Oft Sjaldan Aldrei Svarar ekki 

14-19 ára 

(n=565) 
52 (9,2%) 235 (41,6%) 212 (37,5%) 64 (11,3%) 2 (0,4%) 

20-24 ára 

(n=1230) 
82 (6,7%) 586 (47,6%) 453 (36,8%) 106 (8,6%) 3 (0,2%) 

25-29 ára 

(n=752) 
70 (9,3%) 337 (44,8%) 281 (37,4%) 59 (7,8%) 5 (0,7%) 

30-34 ára 

(n=374) 
28 (7,5%) 177 (47,3%) 125 (33,4%) 40 (10,7%) 4 (1,1%) 

35-39 ára 

(n=217) 
19 (8,8%) 86 (39,6%) 80 (36,9%) 30 (13,8%) 2 (0,9%) 

40-44 ára 

(n=140) 
16 (11,4%) 62 (44,3%) 43 (30,7%) 15 (10,7%) 4 (2,9%) 

45-49 ára 

(n=62) 
3 (4,8%) 23 (37,1%) 26 (41,9%) 10 (16,1%) 0 (0%) 

50-54 ára 

(n=33) 
4 (12,1%) 9 (27,3%) 9 (27,3%) 11 (33,3%) 0 (0%) 

55-59 ára 

(n=23) 
3 (13,0%) 8 (34,8%) 5 (21,7%) 7 (30,4%) 0 (0%) 

60 ára og eldri  

(n=11) 
0 (0%) 5 (45,5%) 3 (27,3%) 3 (27,3%) 0 (0%) 

Samtals  

(n=3407) 
277 (8,1%) 1528 (44,8%) 1237 (36,3%) 345 (10,1%) 20 (0,6%) 
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4.4.2 Smokkanotkun meðal karla 

Í töflu 18 sést að hlutfallslega flestir í MSM hópnum (20,5%) merkja við að nota smokk alltaf en fæstir 

í MSW hópnum (7,6%). Einnig var sá hópur sem merkti hlutfallslega mest við það að nota aldrei smokk 

MSW (10,9%) en hlutfallslega fæstir í MSM (3,9%). 

 

Tafla 18. Smokkanotkun karla eftir kynhneigð 

 Alltaf Oft Sjaldan Aldrei Svar ekki  

MSM (n=127) 26 (20,5%) 27 (15,1%) 25 (19,7%) 5 (3,9%) 1 (0,8%) 

MSMW (n=179) 27 (15,1%) 80 (44,7%) 62 (34,6%) 8 (4,5%) 2 (1,1%) 

MSW (n=1600) 121 (7,6%) 688 (43,0%) 614 (38,4%) 174 (10,9%) 3 (0,2%) 

Allir karlar (n=1915) 175 (9,1%) 838 (43,8%) 701 (36,6%) 187 (9,8%) 14 (0,7%) 

 

4.4.3 Smokkanotkun meðal kvenna 

Meðal kvenna voru hlutfallslega fæstar konur í WSMW hópnum (6,6%) sem merktu við að nota 

smokkinn alltaf. Stærsta hlutfallið var hjá WSW hópnum (9,1%) en aðeins ein kona var á bak við það 

hlutfall. Jafnframt voru hlutfallslega flestar konur í WSW hópnum (27,3%) sem merktu við að nota 

smokkinn aldrei og voru þrjár konur á bak við það hlutfall. Sjá töflu 19. 

 

Tafla 19. Smokkanotkun kvenna eftir kynhneigð 

 Alltaf  Oft  Sjaldan  Aldrei  Svara ekki 

WSW (n=11) 1 (9,1%) 5 (45,5%) 2 (18,2%) 3 (27,3%) 0 (0%) 

WSMW (n=242) 16 (6,6%) 113 (46,7%) 89 (36,8%) 24 (9,9%) 0 (0%) 

WSM (n=1237) 85 (6,9%) 572 (46,2%) 445 (36,0%) 131 (10,6%) 4 (0,3%) 

Allar konur 

(n=1492) 
102 (6,8%) 690 (46,2%) 536 (35,9%) 158 (10,6%) 6 (0,4%) 
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4.5 Fjöldi bólfélaga 

Á mynd 15 má sjá hlutfall koma eftir fjölda bólfélaga og fyrir komu höfðu flestir stundað kynmök með 

2 til 4 einstaklingum. Meðal karla höfðu 36,7% þeirra stundað kynmök með 2 til 4 einstaklingum en 

48,3% meðal kvenna. Við komu voru 7 einstaklingar (0,2%) sem svöruðu ekki spurningunni. 

 

Mynd 15. Hlutfall koma eftir fjölda bólfélaga síðustu 12 mánuðina 

 

Þegar skoðaður var fjöldi bólfélaga frá síðasta tékki er svipaða sögu að segja. Við komu merktu 

hlutfallslega flestir við að hafa haft kynmök við 2 til 4 einstaklinga, 44,8% meðal karla og 51,9% meðal 

kvenna (mynd 16). Af öllum komunum var spurningunni ekki svarað í 37 skipti (1,1%). 

 

Mynd 16. Hlutfall koma eftir fjölda bólfélaga frá síðasta tékki 
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Á töflu 20 má sjá meðalfjölda bólfélaga 

meðal karla og kvenna síðustu 12 mánuði 

og frá síðasta tékki. Meðalfjöldi bólfélaga 

síðustu 12 mánuðina var svipaður milli 

kynja, karlar með 4,43 og konur með 

4,12. Staðalfrávikið var þó hærra hjá 

körlunum. Miðgildið fyrir bæði kyn var 3. 

Þegar skoðaður var meðalfjöldi frá 

síðasta tékki var hann lægri meðal 

kvenna. Konur voru með 3,55 á meðan 

karlar voru með 4,55. Auk þess var 

staðafrávikið hærra hjá körlum. 

Þegar litið var á dreifnina fyrir fjölda 

bólfélaga meðal kynjanna síðustu 12 

mánuðina sást að dreifnin er svipuð 

(mynd 17). Aftur á móti þegar litið var á 

dreifnina fyrir fjölda bólfélaga frá síðasta 

tékki mátti sjá að dreifnin var minni meðal 

kvenna (mynd 18). 

 

 

Mynd 17. Kassarit fyrir fjölda bólfélaga síðustu 12 
mánuðina eftir kyni 

 

Mynd 18. Kassarit fyrir fjölda bólfélaga frá 
síðasta tékki eftir kyni 

 

Tafla 20 Fjöldi bólfélaga eftir kyni síðustu 12 mánuðina 
og frá síðasta tékki 

 Meðalfjöldi 

(SF) 

Miðgildi 

[Spönn] 
p-gildi 

Síðustu 12 mánuðina: 

Karlar 

 

4,43 

(5,00) 

3 

[0-70] 
<0,01 

Konur 

 

4,12 

(3,69) 

3 

[0-40] 

Samtals 

 

4,29 

(4,47) 

3 

[0-70] 
- 

Frá síðasta tékki: 

Karlar 
4,55 

(6,57) 

3 

[0-110] 
0.04 

Konur 
3,55 

(3,46) 

3 

[0-30] 

Samtals 
4,11 

(5,45) 

3 

[0-110] 
- 
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4.5.1 Fjöldi bólfélaga eftir aldri 

Á töflu 21 má sjá fjölda bólfélaga síðustu 12 mánuðina eftir aldri. Hæsti meðalfjöldinn var meðal 

einstaklinga á aldrinum 45-49 ára (4,91) en lægsti meðalfjöldinn var meðal 60 ára og eldri (2,36). Á 

aldrinum 14-39 var miðgildið 3 en í eldri aldurshópunum var það 2. 

Ef tafla 22 er skoðuð sést að aldurshópurinn sem var með hæsta meðalfjölda bólfélaga frá síðasta 

tékki voru einstaklingar 35-39 ára og lægsti meðalfjöldi meðal 60 ára og eldri. Jafnframt var miðgildið 

hjá 35-39 ára 3 en 1 hjá 60 ára og eldri. 

 

Tafla 21. Fjöldi bólfélaga síðustu 12 mánuðina 
eftir aldri 

Aldurshópar Meðalfjöldi 

(SF) 

Miðgildi 

[Spönn] 

14-19 ára 3,97 

(3,65) 

3 

[0-40] 

20-24 ára 4,21 

(3,29) 

3 

[0-30] 

25-29 ára 4,61 

(5,29) 

3 

[0-25] 

30-34 ára 4,16 

(3,71) 

3 

[0-50] 

35-39 ára 4,33 

(5,54) 

3 

[0-50] 

40-44 ára  4,91 

(8,61) 

2 

[0-70] 

45-49 ára 5,52 

(6,81) 

2 

[0-30] 

50-54 ára 2,97 

(3,20) 

2 

[0-15] 

55-59 ára 4,13 

(5,79) 

2 

[0-25] 

60 ára og eldri 2,36 

(1,75) 

2 

[0-6] 

Samtals 4,29 

(4,47) 

3 

[0-70] 
 

Tafla 22. Fjöldi bólfélaga frá síðasta tékki eftir 
aldri 

Aldurshópar Meðalfjöldi 

(SF) 

Miðgildi 

[Spönn] 

14-19 ára 3,20 

(3,61) 

2 

[0-30] 

20-24 ára 3,97 

(4,17) 

3 

[0-60] 

25-29 ára 4,54 

(6,43) 

3 

[0-100] 

30-34 ára 4,59 

(5,62) 

3 

[0-50] 

35-39 ára 4,92 

(9,27) 

3 

[0-110] 

40-44 ára 4,63 

(7,08) 

2 

[0-40] 

45-49 ára 4,39 

(6,37) 

2 

[0-30] 

50-54 ára 3,66 

(3,89) 

3 

[0-17] 

55-59 ára 2,74 

(3,47) 

1 

[0-10] 

60 ára og eldri 1,64 

(2,01) 

1 

[0-6] 

Samtals 4,11 

(5,45) 

3 

[0-110] 
 

 

 

 

 

 



35 

 

Mynd 19 sýnir dreifni eftir aldurshópum. Mesta dreifnin var í aldurshópnum 45-49 ára en sú minnsta 

í 50-54 ára (Mynd 19)  

 

Mynd 19. Kassarit fyrir fjölda bólfélaga síðustu 12 mánuðina eftir aldri 

 

Þegar skoðuð var dreifnin á fjölda bólfélaga frá síðasta tékki kom í ljós að mesta dreifnin var meðal 

35-39 ára en minnsta meðal 60 ára og eldri (mynd 20). 

 

Mynd 20. Kassarit fyrir fjölda bólfélaga frá síðasta tékki eftir aldri 
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4.5.2 Fjöldi bólfélaga meðal karla 

Meðal karlanna var hópur MSM með 

hæsta meðalfjölda bólfélaga (6,87) 

síðustu 12 mánuðina en jafnframt 

stærsta staðalfrávikið (7,19) (sjá töflu 

23). Lægsti meðalfjöldinn var meðal 

MSW (4,01) og var miðgildið 3. Hjá MSM 

og MSMW var miðgildið 4. 

 Tafla 23 sýnir líka meðalfjölda 

bólfélaga frá síðasta tékki. Þar má sjá að 

meðalfjöldinn frá síðasta tékki hjá MSM 

og MSMW er lægri en hann var síðustu 

12 mánuðina. En hjá MSW hækkar 

meðalfjöldinn. Miðgildið stendur einnig í 

stað hjá MSW en lækkar hjá MSM og 

MSMW. 

Á mynd 21 má sjá að dreifnin á fjölda 

bólfélaga síðustu 12 mánuðina er meiri 

meðal MSM og MSMW en MSW. En 

þegar litið er á mynd 22 má sjá að dreifni 

MSM var orðin minni en hjá MSW fyrir 

fjöldann frá síðasta tékki. 

 

 

 

Mynd 21. Kassarit fyrir fjöldi bólfélaga meðal 
karla síðustu 12 mánuðina flokkað eftir 
kynhneigð 

 

 

Mynd 22. Kassarit fyrir fjölda bólfélaga meðal 
karla frá síðasta tékki flokkað eftir 
kynhneigð  

 

Tafla 23. Fjöldi bólfélaga meðal karla síðustu 12 
mánuðina og frá síðasta tékki 

 
Meðalfjöldi 

(SF) 

Miðgildi 

[Spönn] 

Síðustu 12 mánuðina 

MSM 
6,87 

(7,19) 

5 

[0-50] 

MSMW 
6,66 

(6,92) 

5 

[0-70] 

MSW 
4,01 

(4,38) 

3 

[0-70] 

Allir karlar 
4,43 

(5,00) 

3 

[070] 

Frá síðasta tékki 

MSM 
5,15 

(5,72) 

4 

[0-30] 

MSMW 
5,73 

(6,01) 

4 

[0-35] 

MSW 
4,39 

(6,69) 

3 

[0-110] 

Allir karlar 
4,55 

(6,57) 

3 

[0-110] 
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4.5.3 Fjöldi bólfélaga meðal kvenna 

Hæsti meðalfjöldi bólfélaga síðustu 12 

mánuðina hjá konum var hjá WSMW (5,22) 

en lægsti meðal MSM (tafla 24). Miðgildið 

var einnig hæst meðal WSMW (4) en jafnt 

meðal WSW og WSM (3). 

Þegar litið er á meðalfjölda frá síðasta 

tékki lækkaði meðalfjöldinn meðal allra 

hópanna. Miðgildið hjá WSW var þó óbreytt 

á milli spurninga. 

Mynd 23 sýnir dreifnina á fjölda 

bólfélaga kvenna síðustu 12 mánuðina. Þar 

er mesta dreifnin hjá WSMW en minnst hjá 

WSW. Dreifnin helst nánast óbreytt fyrir 

fjölda bólfélaga frá síðasta tékki (mynd 24).  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mynd 23. Kassarit fyrir fjöldi bólfélaga meðal 
kvenna síðustu 12 mánuðina flokkað eftir 
kynhneigð 

 

 

Mynd 24. Kassarit fyrir fjölda bólfélaga meðal 
kvenna frá síðasta tékki flokkað eftir 
kynhneigð 

 

Tafla 24. Fjöldi bólfélaga meðal karla síðustu 12 
mánuðina og frá síðasta tékki 

 Meðalfjöldi 

(SF) 

Miðgildi 

[Spönn] 

Síðustu 12 mánuðina 

WSW 
4,45 

(2,16) 

3 

[1-8] 

WSMW  
5,22 

(4,08) 

4 

[0-30] 

WSM  
3,91 

(3,58) 

3 

[0-40] 

Allar konur 
4,12 

(3,69) 

3 

[0-40] 

Frá síðasta tékki 

WSW 
3,54 

(2,77) 

3 

[1-10] 

WSMW 
4,70 

(4,32) 

3 

[0-25] 

WSM 
3,32 

(3,23) 

2 

[0-30] 

Allar konur 
3,55 

(3,46) 

3 

[0-30] 
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5  Umræða 

5.1 Samantekt á niðurstöðum 

5.1.1 Komur göngudeild kynsjúkdóma 

Flestar komur yfir rannsóknartímabilið var frá körlum og fólki á aldrinum 20-24 ára. Konur voru 

almennt yngri við komu á deildina en meðalaldur þeirra var 25,4 ár og flestar komur þeirra voru í 

aldurshópum 14-19 ára og 20-24 ára. Aftur á móti var meðalaldur karla 27,7 ár og flestar komur voru í 

aldurshópunum 20-24 ára og 25-29 ára. Þessar niðurstöður eru í samræmi við breska rannsókn sem 

var gerð árin 2010-12 þar sem flestir þeirra sem komu á kynheilsugæslustöðvar (e. sexual health clinics) 

voru á aldrinum 16-24 ára og var stærri hluti kvenna sem tilheyrði þessum aldurshópi en hjá körlum (71). 

Meirihluti komanna var frá einstaklingum sem höfðu áður farið í kynsjúkdómatékk og var algengasta 

ástæða fyrir komu heilsueftirlit. Konur voru líklegri til þess að koma vegna einkenna um kynsjúkdóma 

en karlar voru líklegri til þess að vera kallaðir inn með bréfi eða símtali. Einkenni sem konur lýstu helst 

var útferð frá leggöngum eða þvagrás, verki við samfarir og kviðverki. Karlar voru líklegri til þess að lýsa 

útbrotum og vörtum. 

 

5.1.2 Gerð kynmaka 

Þegar skoðað var hvernig kynmök þátttakendur höfðu stundað síðustu 12 mánuði mátti sjá að munur 

var á kynhegðun karla og kvenna í sambandi við kynmök um leggöng og endaþarm. En konur voru 

líklegri til þess að hafa stundað kynmök um leggöng síðustu 12 mánuðina en karlar líklegri til að hafa 

stundað endaþarmsmök. Ekki fannst munnur milli kynjanna þegar litið var á hlutföll þeirra sem hefðu 

stundað munnmök. 

Niðurstöður eftir aldri sýndu að flestir í aldurshópnum 14-19 ára höfðu stundað kynmök um leggöng 

en fæstir meðal þeirra sem voru 60 ára og eldri. Þegar skoðuð voru munnmök voru hlutfallslega flestir í 

aldurshópnum 20-24 ára sem höfðu stundað þá gerð af kynmökum síðustu 12 mánuðina en fæstir meðal 

þeirra sem voru á aldrinum 55-59 ára. Hlutfallslega flestir í aldurshópnum 35-39 ára höfðu stundað 

endaþarmsmök á síðustu 12 mánuðunum en fæstir í aldurshópnum 14-19 ára. Niðurstöður úr breskri 

rannsókn frá árinu 2013 sýndu að hlutfallslega flestir í aldurshópnum 25-34 ára stunduðu munnmök og 

kynmök um leggöng. Auk þess voru flestir í aldurshópnum 16-24 ára sem höfðu stundað endaþarmsmök 

síðasta árið og eru því niðurstöður þessarar rannsóknar ekki í samræmi við þá bresku (11).  

Meirihluti koma var frá körlum sem tilheyrðu hópi MSW (83,6%) og því innan við 20% sem höfðu 

einhvern tímann stundað kynlíf með sama kyni (6,6% frá MSM og 9,3% frá MSMW). Hlutfallslega flestir 

í MSW hópnum höfðu stundað kynmök um leggöng (98%) á síðustu 12 mánuðunum en fæstir meðal 

MSM. Þegar skoðað var hlutfall karla sem höfðu stundað munnmök voru hlutfallslega flestir í MSMW 

hópnum sem höfðu stundað þá gerð. Meðal MSM voru svo hlutfalllega flestir sem höfðu stundað 

endaþarmsmök (88,2%). 

Rétt eins og hjá körlunum voru flestar komur frá konum sem tilheyrðu WSM (83,0) hópnum og undir 

20% höfðu þá einhvern tímann stundað kynlíf með sama kyni (16,2% frá WSMW og 0,7% frá WSW). 
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Meðal allra hópanna höfðu yfir 80% stundað kynmök um leggöng og munn. Hlutfallslega flestar konur í 

WSMW hópnum merktu við að hafa stundað endaþarmsmök síðustu 12 mánuðina. 

Þar með höfðu um 16.4% karla og 17.0% kvenna í rannsókninni stundað kynmök einhvern tímann 

með sama kyni sem er ekki í samræmi við breska rannsókn þar sem hlutföllin voru 5,5% hjá körlum og 

6,1% hjá konum (11).  

 

5.1.3 Kynsjúkdómasmit 

Hlutfallslega flestir í aldurshópnum 55-59 höfðu smitast einhvern tímann af kynsjúkdómi en fæstir í 

aldurshópnum 14-19 ára. Svipuð hlutföll voru milli hópa hjá körlunum en hlutfallið var hærra hjá MSM 

og MSMW (44,1%). Hjá konum voru hlutfallslega flestir í WSMW hópnum (55,8%) sem höfðu smitast af 

kynsjúkdóm en fæstir í WSW (27,3%). Í rannsókn frá 2017 sem var framkvæmd í Noregi kom í ljós að 

WSW voru í minni hættu á kynsjúkdómasmitum en WSM og eru niðurstöðurnar í þessari rannsókn í 

samræmi við það (72). 

Algengasta smitið hjá báðum kynjum var klamydía og þar á eftir vörtur. Meðal MSM var 

næstalgengasta smitið lekandi. Engin í hópi MSW merkti við að hafa smitast af sárasótt en 12,5% meðal 

MSM og MSMW. Aðeins ein kona hafði smitast af sárasótt. Samkvæmt skýrslu ECDC eru 69% tilfella 

af sárasótt í Evrópu meðal karla sem sofa hjá körlum og því niðurstöðurnar í ágætu samræmi við þá 

skýrslu (49).  Marktækur munur var milli kynja á smitum vegna sárasóttar og lekanda. Það er í samræmi 

við gögn frá Landlæknisembættinu þar sem fram kemur að meirihluti tilfella af þeim sjúkdómum eru 

meðal karlmanna (42).  

 

5.1.4 Smokkanotkun 

Við komu merktu flestir við að nota smokkinn oft (44,8%) en fæstir við að nota hann alltaf (8,1%). 

Meðal karla voru hlutfalllega flestir meðal MSM sem merktu við að nota smokkinn alltaf (20,5%) en fæstir 

meðal MSW (7,6%). Jafnframt voru hlutfallslega flestir meðal MSW sem merktu við að nota smokkinn 

aldrei (10,9%) en fæstir meðal MSM (3.9%). Þegar litið er á smokkanotkun meðal kvenna voru 

hlutfallslega flestar konur í WSW hópnum sem merktu við að nota smokkinn alltaf (9,1%) og aldrei 

(27,3%). Hlutfallslega fæstar konur í WSMW hópnum (6,6%) merktu við að nota smokkinn alltaf. Ef 

skoðaðar eru heildarniðurstöðurnar fyrir konur þá má sjá að aðeins 6,8% nota smokkinn alltaf og 10,6% 

aldrei. Það er ekki í samræmi við nýlega rannsókn frá árinu 2020 sem var gerð á konum í Danmörku, 

Noregi og Svíþjóð en þar notuðu 36,3% smokkinn alltaf en 37,7% aldrei (73). Sú rannsókn var þó ekki 

alveg eins þar sem spurt var sérstaklega um smokkanotkun við kynmök með nýjum bólfélaga og auk 

þess voru valmöguleikarnir aðeins þrír en ekki fjórir eins og í þessari rannsókn. 

 

5.1.5 Fjöldi bólfélaga 

Hlutfallslega flestir sem komu á deildina höfðu stundað kynmök með 2 til 4 einstaklingum á síðustu 

12 mánuðum og einnig frá síðasta tékki. Það er í nokkru samræmi við rannsókn sem var gerð á konum 
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frá Norðurlöndunum þar sem á bilinu 55-77% höfðu stundað kynmök með fleiri en einum einstaklingi 

(72). Um það bil 35% höfðu stundað kynmök með fimm eða fleiri einstaklingum. Í breskri rannsókn frá 

árinu 2017 var hlutfall karla sem höfðu stundað kynmök með fimm eða fleiri einstaklingum 32,6% en 

meðal kvenna 21,2%. Niðurstöðurnar fyrir karlana er því í samræmi við bresku rannsóknina en ekki fyrir 

konurnar.  

Meðalfjöldi bólfélaga síðustu 12 mánuðina var svipaður milli kynja en þegar kom að meðalfjölda frá 

síðasta tékki var meðalfjöldi karla hærri en kvenna. Að auki var dreifnin á fjölda bólfélaga svipaður milli 

kynja fyrir  síðustu 12 mánuðina en dreifnin var aftur á móti minni hjá konunum fyrir fjölda bólfélaga frá 

síðasta tékki. Þegar litið var á fjöldann eftir aldri kom í ljós að einstaklingar 60 ára og eldri voru með 

lægsta meðalfjöldann bæði síðustu 12 mánuði og frá síðasta tékki. Hæsti meðalfjöldi bólfélaga síðustu 

12 mánuðina var í aldurshópnum 45-49 ára en aldurshópnum 35-39 ára frá síðasta tékki. 

Meðal karla var MSM hópurinn með hæsta meðalfjölda bólfélaga síðustu 12 mánuðina en MSMW 

frá síðasta tékki. Meðalfjöldi þessa tveggja hópa var lægri fyrir fjölda bólfélaga frá tékki meðan í MSW 

hópnum jókst meðalfjöldinn. Hópurinn meðal kvenna sem var með hæsta meðalfjölda bólfélaga síðustu 

12 mánuði var WSMW sem er í samræmi við sama hóp úr norskri rannsókn (72). Þegar litið var á 

meðalfjölda bólfélaga frá síðasta tékki lækkaði meðalfjöldinn hjá öllum hópum.  

 

5.2 Styrkleikar og veikleikar 

Einn helsti styrkleiki rannsóknarinnar er sá að hún er fyrsta rannsóknin á Íslandi sem skoðar 

kynheilsu bæði unglinga og fullorðinna þar sem kynhegðun er sérstaklega könnuð. Annar styrkleiki 

rannsóknarinnar er að rannsóknarþýðið var stórt en fjöldi þátttakenda var 3190 með 3483 komur.  

Einn helsti veikleiki rannsóknarinnar var að niðurstöður hennar voru unnar úr komum og gat því sami 

einstaklingar komið oftar en einu sinni yfir rannsóknartímabilið. Þessar aukakomur gætu valdið skekkju 

á niðurstöðunum en þær voru þó lítið hlutfall af heildarkomunum. Auk þess er göngudeildin staðsett í 

Reykjavík og því líklegt að fáir utan af landi nýti sér þjónustu deildarinnar og leiti frekar á heilsugæslu 

eða heilbrigðisstofnun nær sér. Þar með er líklegt að stór meirihluti komanna sé frá einstaklingum sem 

búa á höfuðborgarsvæðinu eða í næsta nágrenni. 

Rannsóknin tók einnig ekki tillit til kyngervis (e. gender) fólks þar sem kyn þátttakenda er fengið úr 

upplýsingum úr kerfi spítalans. Einnig tók rannsóknin ekki til greina að þátttakendur hafi stundað kynmök 

með fólki sem skilgreinir ekki kyn sitt þar sem spurningalistinn á göngudeildinni gerir ekki ráð fyrir því. 

Allir þessir veikleikar gera það því að verkum að ekki er hægt að yfirfæra niðurstöður rannsóknarinnar 

á alla Íslendinga en gefur þó einhvers konar hugmynd um kynheilsu og kynhegðun þeirra. 

 

5.3 Ályktun 

Ekki hefur verið gerð rannsókn á Íslandi á kynhneigð fólks og hversu stór hluti Íslendinga hefur 

stundað kynmök með sama kyni. Þar með er erfitt að meta hversu stórt hlutfall úr þeim hópi nýti sér 

þjónustu göngudeildarinnar. 
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Áhugavert var að sjá að stærra hlutfall fólks sem stundar kynmök með sama kyni hafði stundað 

munnmök síðustu 12 mánuði en þeirra sem hafði einungis stundað kynmök með gagnstæðu kyni. Einnig 

var áhugavert að sjá hlutföll þeirra sem höfðu stundað endaþarmsmök síðustu 12 mánuðina. Að um 

18,4-19,1% þeirra einstaklinga sem höfðu einungis stundað kynmök með einhverjum af gagnstæðu kyni 

hafði stundað endaþarmsmök síðustu 12 mánuðina. Það sýnir að það eru ekki einungis karlar sem 

stunda kynmök með körlum sem stunda endaþarmsmök auk þess sem niðurstöðurnar sýndu að ekki 

allir þeir karlar sem tilheyra þeim hópi hafa stundað endaþarmsmök. 

Spurningalisti deildarinnar er einnig takmarkaður þar sem ekki er spurt hvort einstaklingurinn þiggi 

eða gefi viðeigandi kynmök né hvort verjur séu notaðar við allar gerðir kynmaka. En þessir tveir þættir  

skipta miklu máli við það að meta áhættu einstaklinga á kynsjúkdómasmiti. Auk þess sem aðeins var 

spurt um notkun á smokkinum en ekki notkun annarra verja.   

Fáar komur voru frá konum sem tilheyra hópi WSW. Tvær ástæður gætu verið fyrir því. Í fyrsta lagi 

gæti verið að WSW fara sjaldnar í kynsjúkdómaeftirlit en aðrar konur eða það að konur séu almennt 

líklegri en karlar til þess að stunda kynmök með báðum kynjum þar sem hlutfall þeirra sem stunda 

kynmök með gagnstæðu kyni er svipað milli kynja. 

Áhugavert var að sjá að niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að konur fari oftar í 

kynsjúkdómatékk þar sem munur á meðalfjölda bólfélaga frá síðasta tékki var lægri en fjöldinn síðustu 

12 mánuðina. Einnig benda þær til þess að karlar sem sofa hjá körlum fari oftar í kynsjúkdómaeftirlit þar 

sem meðalfjöldi þeirra frá síðasta tékki var líka lægri en sá frá síðustu 12 mánuðum.  

5.4 Framhaldið 

Þessi rannsókn gefur ágætis grunn að frekari rannsóknum á kynheilsu Íslendinga og væri því mjög 

áhugavert að sjá stærri en svipaða rannsókn þar sem kynheilsa þjóðarinnar væri sérstaklega skoðuð 

og aðgengi hennar að kynheilbrigðisþjónustu. Þar sem þessi rannsókn skoðaði aðeins fólk sem sækir 

sér kynheilbrigðisþjónustu væri áhugavert að sjá rannsókn þar sem bæði er kannað þá sem nýta sér 

þessa þjónustu og þá sem gera það ekki. 

Rannsókn á kynheilsu Íslendinga væri dýrmæt fyrir bæði mennta- og heilbrigðiskerfið. Auðveldara 

væri að móta kynfræðslu í skólum að því sem er að gerast í samfélaginu en einnig til þess að kanna 

hvað er ganga vel í fræðslunni og hvað ekki. Þess konar rannsókn myndi gera heilbrigðiskerfið betur í 

stakk búið að hlúa að kynheilsu fólks. Sérstaklega er mikilvægt að finna út hvaða hópar eru að sækja 

sér kynheilbrigðisþjónustu og hvaða hópar ekki. Í framhaldinu væri því hægt að setja upp betri ramma 

utan um þá þjónustu. 

Vonandi verður þessi rannsókn því fyrsta af mörgum rannsóknum um þetta mikilvæga mál. 
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