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Ágrip 

Ketónblóðsýring og flæðispennudá á Landspítala 2000-2019 
 

Jóhannes Gauti Óttarsson1, Rafn Benediktsson, Cand Med, PhD1,2, 1Læknadeild Háskóla Íslands, 
2Landspítali Háskólasjúkrahús 

 
Inngangur: Sykursýki er langvinnur efnaskiptasjúkdómur sem einkennist af insúlínskorti, insúlínvið-

námi eða hvoru tveggja sem leiðir blóðsykurhækkunnar. Ketónblóðsýring (DKA) og flæðispennudá 

(HHS) eru bráðir og lífshættulegir fylgikvillar sykursýki og orsakast af algjörum (DKA) eða 

hlutfallslegum (HHS) insúlínskorti ásamt mismikilli hækkun mótvægishormóna. Ýmsir þættir geta ýtt 

undir DKA og HHS, einkum sýkingar og slæm meðferðarheldni. Erlendar faraldsfræðirannsóknir 

staðfesta breytileika í nýgengi og algengi DKA og HHS en faraldsfræði DKA og HHS á Íslandi er óljós. 
 
Markmið: Að kanna tíðni innlagna vegna DKA og HHS á Landspítala (LSH) á árunum 2000-2019 í 

tengslum við aldur, kyn, búsetu, lyfjameðferð, tegund sykursýki, nýgreiningu sykursýki, lengd innlagnar 

og hvort sömu sjúklingar voru ítrekað að lenda í DKA eða HHS. Þá var gert að kanna fyrstu mælingar 

innlagðra vegna DKA og HHS. 

 
Efniviður og aðferðir: Rannsóknin var afturskyggn. Listi sjúklinga með ICD-10 greiningar E10-E14 

(.0, .1) á árunum 2000-2019 fékkst með aðstoð heilbrigðis- og upplýsingatæknideildar. Að gefnu leyfi 
Vísindarannsóknanefndar heilbrigðisrannsókna á Landspítala og Siðanefndar heilbrigðisrannsókna á 

Landspítala voru upplýsingar um sjúklinga og meðferð þeirra fengnar úr sjúkragögnum. 

 
Niðurstöður: Alls voru 408 innlagnir 245 sjúklinga (143 karlar, 103 konur) vegna DKA og 21 innlögn 

16 sjúklinga (12 karlar, 4 konur) vegna HHS. Að meðaltali voru 20,5 tilfelli DKA meðal 12,3 sjúklinga 

á ári og 1,1 tilfelli HHS meðal 0,8 sjúklinga á ári. Hlutfall innlagna karla (52,0%) og kvenna (48,0%) var 

svipað vegna DKA. Karlar voru í meirihluta innlagna vegna HHS (71,4%). Meðal tilfella DKA voru 

83,1% sjúklinga með SS1 og 71,4% með SS2 meðal tilfella HHS. Nýgreind sykursýki við innlögn vegna 
DKA 23,5% tilfella. Algengasta aldursbil innlagðra vegna DKA var 11-15 ára (17,9%) og 61-65 ára 

vegna HHS (28,6%). Sjúklingar lögðist inn á gjörgæslu í 48,7% tilfella. Meðalaukning tilfella DKA 2008-

2019 var 10,6%. 0-4 tilfelli HHS voru á ári 2008-2019. Meðallegulengd yfir tímabilið var 4,3 dagar. 

Meðaltal HbA1c meðal tilfella DKA (10,4%) og HHS (10,0%) var hærra en meðaltal HbA1c á göngu-

deild sykursjúkra 2015-2020 (8,4%). 

 
Ályktun: Aukning var á fjölda tilfella DKA 2008-2019. Engin marktæk breyting sást í fjölda innlagna 

vegna HHS 2008-19. Eins og erlendar rannsóknir hafa sýnt virtust konur líklegri til að lenda endurtekið 
í DKA og voru að meðaltali yngri en karlar. Meðallegulengd hækkaði yfir tímabilið, gagnstætt erlendum 

rannsóknum. Verri sykurstjórn (hátt HbA1c) var sjáanleg meðal innlagðra í samanburði við meðaltal af 

göngudeild sykursjúkra. Helsti veikleiki rannsóknarinnar var mögulegur skortur á gögnum 2000-2007. 

Mikilvægt er að koma af stað íslenskri þjóðskráningu um sykursýki líkt og á öllum Norðurlöndum til að 

fá betri yfirsýn yfir sykursjúka á Íslandi, geta metið hvaða undirhópar virðast útsetnari fyrir fylgikvillum 

og skapa aðgengilegri grunn fyrir faraldsfræðirannsóknir sykursýki á Íslandi í framtíðinni. 
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1 Inngangur 

1.1 Blóðsykur 
 

Blóðsykur segir til um magn glúkósa í blóði hverju sinni og er skilgreint sem hlutfall í mælieiningunni 

mmól/L. Í heilbrigðum einstaklingum víkur þetta gildi sjaldan undir 4,0 mmól/L fyrir máltíð (fastandi) eða 
yfir 7,8 mmól/L eftir máltíð. Til þess að halda blóðsykurgildi innan marka seyta sérhæfðar frumur í brisinu 

hormónum í blóð. Við fæðuinntöku er insúlín ríkjandi hormón sem sér til þess að næringarefni komist til 

vefja líkamans og blóðsykur helst innan marka. Ofgnótt næringarefna er svo geymd á formi glýkógens 

og fitu fyrir tilstuðlan insúlíns. Í næringarsnauðu ástandi eru þessar orkubirgðir svo nýttar fyrir tilstuðlan 

brishormónsins glúkagons. Þessi nákvæma stjórn lýtur afturvirku kerfi milli Langerhanseyja brissins, 

lifur, vöðva- og fitufrumna.1 

1.2 Brisið og sykurefnaskipti 
 

Brisið er líffæri sem liggur í kviðarholi aftan við maga og hefur tvenns konar starfsemi. Annars vegar 

er það útkirtill og seytir meltingarensímum í skeifugörn og hins vegar innkirtill og seytir hormónum í blóð 

sem hafa áhrif á efnaskipti í líkamanum. Í þessari ritgerð verður einblínt á innkirtlastarfsemi brissins. 

Langerhanseyjar, innkirtlahluti brissins, samanstanda af fjórum megingerðum frumna (tafla 1). Þær eru 

β-frumur sem seyta insúlíni og amýlíni, α-frumur sem seyta glúkagoni, δ-frumur sem seyta sómatóstatíni 

og PP frumur sem seyta brisfjölpeptíði (hvers virkni er óþekkt).1 Meðalfjöldi Langerhanseyja í brisi er um 

ein milljón og er heildarþyngd þeirra um 1-2 grömm (minna en 1% þyngdar brissins).2 
 

Tafla 1. Frumugerðir Langerhanseyja (innkirtlahluta) brissins.1 

Frumugerð Hormón sem frumugerð seytir Hluti Langerhanseyja 

β-frumur 
Insúlín 

60% 
Amylín 

α-frumur Glúkagon 25% 
δ-frumur Sómatóstatín 10% 

PP frumur Brisfjölpeptíð 1% 
 

Kjarni hverrar Langerhanseyju er aðallega úr β frumum. Þá mynda α frumur eins konar hjúp utan um 

kjarnann og eru δ-frumur og PP frumur dreifðar milli hjúps og kjarna. Þá liggja háræðar um eyjarnar 

(aðallega í kjarna) sem næra frumurnar. Frumurnar seyta hormónum sínum í blóð um háræðarnar. Til 

Langarhanseyja liggja seftaugar (parasympatískar taugar) og driftaugar (sympatískar taugar). Seftaugar 

verka á múskarínska viðtaka (asetýlkólín boðefni) og örva losun insúlíns á meðan driftaugar verka á α2 

adrenerga viðtaka (noradrenalín boðefni) og hamla losun insúlíns.1 
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Insúlín 

Mikilvægasta hormónið sem stjórnar blóðsykri er insúlín.1 Insúlín er peptíðhormón sem β-frumur 

Langerhanseyja mynda og seyta.15 Insúlín var fyrsta próteinið hvers amínósýruröð var ákvörðuð í 

Cambridge árið 1955. Insúlín samanstendur af tveimur peptíðkeðjum tengdar um tvær dísúlfíðbrýr. 

Peptíðkeðja A hefur 21 amínósýru og peptíðkeðja B 30 amínósýrur. Að auki er stök dísúlfíðbrú á 

peptíðkeðju A.1 Tafla 2 sýnir þætti sem örva og hamla insúlínseyti. 

 

Myndun og geymsla insúlíns 
Forveri insúlíns, prepróinsúlín, er myndað í kornótta frymisnetinu. Þaðan er prepróinsúlín flutt í Golgi-

kerfið þar sem það er klofið í próinsúlín og loks insúlín ásamt C-peptíði (mynd 2). Insúlín og C-peptíð 

eru geymd í seytiblöðrum í β-frumum. Insúlíni er þá seytt ásamt C-peptíði í jöfnu hlutfalli með útfrumun 
og mismiklu magni próinsúlíns. Hægt er að ákvarða insúlínseyti β-frumna með því að mæla styrk  

C-peptíðs í blóði. Aðaláhrifaþáttur myndunar og losunar insúlíns er blóðsykur.2 β-frumur er næmar á 

blóðsykurstyrk og hraða blóðsykursveiflna og seyta insúlíni í samræmi við það.1 

 

Seyti insúlíns 
Annars vegar er til staðar grunnlosun á insúlíni og hins vegar aukin losun sem svar við blóðsykur-

hækkun. Síðarnefnt svar hefur tvo fasa: 1) ör losun á geymdu insúlíni með útfrumun, 2) hægari losun á 
geymdu insúlíni og myndun á nýju insúlíni. Í sykursýki er svörunin brengluð vegna taps á virkni β-fruma.1 

Eftirfarandi skref eiga sér stað í heilbrigðum þegar β-frumur svara blóðsykurhækkun (mynd 1): 

i) Glúkósi kemst inn í β-frumur með GLUT-2 himnuflutningspróteini. 

ii) Glúkókínasi bætir við fosfathópi á glúkósasameind til að mynda glúkósa-6-fosfat sem síðan fer 

gegnum sykurrof (glycolysis) og innanfrumustyrkur ATP eykst. 

iii) Aukinn innanfrumustyrkur ATP veldur lokun á ATP næmum K+ göngum (sem stjórna hvíldar-

spennu β-frumuhimnu), innanfrumustyrkur K+ hækkar og afskautun verður á β frumuhimnunni. 

iv) Spennustýrð Ca2+ göng opnast við afskautunina og Ca2+ flæðir inn í β-frumurnar. 
v) Aukinn innanfrumustyrkur Ca2+ veldur útfrumun seytiblaðra með insúlíni og C-peptíði í háræðar 

og þar með í blóð.1,2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 1. Seyti insúlíns. 
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Tafla 2. Þættir sem örva og hamla insúlínseyti.1 

Örvun insúlínseytis Hömlun insúlínseytis 
Blóðsykurhækkun 

Sympatískar taugar (noradrenalín) Fitusýrur 
Amínósýrur 

Adrenalín 
Parasympatískar taugar (asetýlkólín) 
Glúkagon Sómatóstatín 
Súlfónýlúrealyf 
Inkretín (GIP og GLP-1) meltingarvegshormón 

Insúlín (neikvæð afturvirkni) Amylín 
 
Tafla 3. Áhrif insúlíns á sykur-, fitu- og próteinefnaskipti.1 

Efnaskipti Lifrarfrumur Fitufrumur Vöðvafrumur 
Sykurefnaskipti ↓ Glúkósanýmyndun 

↓ Glýkógenniðurbrot 
↑ Sykurrof 
↑ Glýkógenmyndun 

↑ Glúkósaupptaka 
↑ Glýserólmyndun 

↑ Glúkósaupptaka 
↑ Sykurrof 
↑ Glýkógenmyndun 

Fituefnaskipti ↑ Þríglýseríðmyndun 
↑ Fitusýrumyndun 
↓ Fituniðurbrot 

↑ Þríglýseríðmyndun 
↑ Fitusýrumyndun 
↓ Fituniðurbrot 

 

Próteinefnaskipti ↓ Próteinniðurbrot  ↑ Amínósýruupptaka 
↑ Próteinmyndun 

 
Ásamt því að vera meginhormón sykurefnaskipta er insúlín meginhormón milliefnaskipta líkamans 

og hefur áhrif á efnaskipti í lifur, fituvef og vöðvum. Insúlín er vefaukandi (anabólískt) hormón á þann 
veg að það miðlar upptöku og geymslu glúkósa, amínósýra og fitu eftir máltíð (tafla 3). Insúlín hefur áhrif 

á sykurefnaskipti í flestum vefjum, einkum lifur. Í lifur hamlar insúlín glýkógenniðurbroti og glúkósa-

nýmyndun en hvetur glýkógenmyndun og sykurrof. Í vöðvum er upptaka glúkósa hæg og er 

hraðatakmarkandi ferli sykurefnaskipta. Í vöðvum eykur insúlín glúkósaupptöku um GLUT-4 himnu-

flutningsprótein ásamt glýkógenmyndun og sykurrofi. Í fitufrumum eykur insúlín glúkósaupptöku um 

GLUT-4 himnuflutningsprótein og glýserólmyndun frá glúkósa. Í fitu- og lifrarfrumum eykur insúlín 

þríglýseríð- og fitusýrumyndun og hindrar fituniðurbrot. Þá örvar insúlín amínósýruupptöku og 

próteinmyndun í vöðvum ásamt því að hindra próteinniðurbrot í lifur.1 

 
Insúlínviðtakinn 

Insúlín binst viðtaka sínum (mynd 2) sem er aðallega staðsettur í lifur, vöðvum og fitufrumum. 

Insúlínviðtakinn er týrósín kínasa viðtaki úr tveimur α og tveimur β einingum. Bindingu insúlíns við 

viðtakann fylgir keðja innanfrumuferla sem hafa ofangreind áhrif (tafla 3).1 

 

Mynd 2. Insúlínviðtakinn (til vinstri) og próinsúlín (til hægri). 
 

 

 
 
 

C-peptíð 

A keðja 

B keðja 
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Glúkagon 

Glúkagon er einkeðju fjölpeptíð úr 21 amínósýru og er að mestu framleitt og seytt af α-frumum 

Langerhanseyja en einnig af efri meltingarvegi. Bygging glúkagons líkist byggingu annarra meltingar-

vegshormóna, t.d. sekretín og GIP. Glúkagon tengist G-próteintengdum viðtaka og virkjar adenýlýl 

sýklasa líkt og adrenalín. Hins vegar hefur glúkagon meiri efnaskiptaáhrif heldur en áhrif á blóðrásarkerfi 

en eykur þó samdráttarkraft og samdráttartíðni hjartans að vissu marki. Marklíffæri glúkagons er lifur 

þar sem það eykur glýkógenniðurbrot og glúkósanýmyndun og hamlar glýkógenmyndun. Virkni þess er 
því gagnstæð insúlíni og hækkar blóðsykur.1  

 

Sómatóstatín 
Sómatóstatín er fjölpeptíð úr 14 amínósýrum og er framleitt og seytt af δ-frumum Langerhanseyja 

þar sem það hindrar losun insúlíns og glúkagons. Auk þess er það myndað í undirstúku þar sem það 

hamlar seyti vaxtarhormóns.1 
 

Amylín 
Amylín (islet amyloid polypeptide) er 37 amínósýru peptíð og er geymt í brisi í seytiblöðrum í β-

frumum. Þaðan er því seytt með insúlíni. Amylín hefur áhrif á blóðsykur með því að hægja á 

magatæmingu og þar með blóðsykurhækkun eftir máltíð. Að auki hvetur amylín glýkógenniðurbrot yfir í 

mjólkursýru í vöðvum og hindrar insúlínseyti.1 

 
Inkretín 

Tvö megin inkretín hormón líkamans eru GLP-1 og GIP og er þeim seytt frá meltingarvegi við 

fæðuinntöku. Binding þeirra við viðtaka sína eykur innanfrumustyrk cAMP í β-frumum og örva þau því 

seyti β-frumna á insúlíni.3 Þar með miðla GLP-1 og GIP örvun á seyti insúlíns áður en frásogaður glúkósi 

nær til eyjafruma Langerhanseyja. Enn fremur bæla GLP-1 og GIP örvun á glúkagonseyti og hægja á 

frásogi næringarefna úr meltingarvegi með því að hægja á magatæmingu.1 
 

1.3 Mótvægishormón og sykurefnaskipti 
 

Mótvægishormón við virkni insúlíns eru glúkagon, kortisól, katekólamín (adrenalín og noradrenalín) 

og vaxtarhormón. Þau vinna andstætt virkni insúlíns og hækka blóðsykur. Í heilbrigðum einstaklingum 

er insúlínseyti β-frumna bælt þegar blóðsykur fer undir u.þ.b. 4,4 mmól/L. Við það er bælingu α-frumna 
aflétt og glúkagonseyti eykst sem eykur glýkógenniðurbrot og glúkósanýmyndun í lifur til að hækka 

blóðsykur.4 Falli blóðsykur lægra (<3,8 mmól/L) er adrenalíni og noradrenalíni seytt frá nýrnahettum sem 

bælir insúlínseyti, eykur glúkagonseyti enn frekar, minnkar nýtingu glúkósa í útvefjum og eykur 

fituniðurbrot. Falli blóðsykur undir um það bil 3,7 mmól/L eykst seyti kortisóls og vaxtarhormóns.5,6 

Blóðsykurhækkandi áhrif kortisóls og vaxtarhormóns felast í aukinni glúkósanýmyndun, fituniðurbroti og 

ketónmyndun og spanna lengri tíma (klukkustundir) en bráð svörun fyrrnefndra mótvægishormóna.7 
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1.4 Sykursýki 
 

Sykursýki (diabetes mellitus) er langvinnur efnaskiptasjúkdómur sem einkennist af háum blóðsykri 

vegna insúlínskorts, insúlínviðnáms eða hvoru tveggja.8 Sjúkdómurinn og einkenni hans hafa lengi verið 

þekkt en talið er að ástandinu hafi verið lýst í Ebers Papyrus frá um 1550 f.Kr.9 Einkennin sem um ræðir 

eru þorsti, aukin þvaglát (polyuria), þyngdartap og þreyta.10 Þegar þröskuldi á endurfrásogi glúkósa er 

náð í nýrum flæðir glúkósi út með þvagi (glycosuria). Við tekur osmósuþvagaukning (osmotic diuresis) 

sem veldur vökvaþurrð og auknum þorsta. Insúlínskortur veldur rýrnun og þyngdartapi vegna aukins 

niðurbrots og minnkaðrar myndunar á próteinum.1 Hár blóðsykur til lengri tíma getur orsakað bráða 

fylgikvilla sem eru ketónblóðsýring (DKA) og flæðispennudá (HHS). Langvinnir fylgikvillar sykursýki eru 
allra helst kransæðasjúkdómar, drep í útlimum sem gæti krafist aflimunar, sjónukvillar, nýrnakvillar og 

taugakvillar.2 Greiningarskilmerki sykursýki (tafla 4) er fyrst og fremst gildi blóðsykurs í mmól/L en einnig 

hefur verið lagt til að greina megi sykursýki með langtímaprófi (HbA1c) þar sem viðmiðunargildi er 6,5% 

eða 48 mmól/mól.10 Til að meta blóðsykurstjórn yfir lengri tíma (6-8 vikur) er HbA1c mælt (sykurbundinn 

blóðrauði). Gildi HbA1c er því magn blóðsykurs sem hefur fest við rauð blóðkorn á ákveðnu tímabili. 

Magn HbA1c er í réttu hlutfalli við meðalsykur á lifunartíma rauðs blóðkorns.10 Rétt greining er mikilvæg 

til þess að ákvarða viðeigandi meðferð. 

 
Tafla 4. Greiningarskilmerki sykursýki.11 

Greining 
Föstublóðsykur 

(mmól/L) 
2 klst eftir 75 g glúkósa 

um munn (mmól/L) 
HbA1c 

% (mmól/mól) 

Eðlilegt ástand <6,1 <7,8 <6,0 (42) 
Hækkaður föstublóðsykur 6,1-6,9   

Skert sykurþol  7,8-11,0  

Sykursýki >7,0 >11,1 >6,5 (48)* 

*Ef föstublóðsykur er 7,0-8,0 mmól/L eða HbA1c 6,5-7,0% (48-53 mmól/mól) er rétt að staðfesta 
greininguna með endurtekinni mælingu. 

1.4.1 Sykursýki 1 og LADA 
 

SS1 er sjálfsofnæmissjúkdómur sem leiðir til eyðileggingar á β-frumum Langerhanseyja í brisi og þar 

með algjörum insúlínskorti.12 Talið er að um 5-10% tilfella sykursýki er SS1.11 Sjúkdómurinn orsakast af 

frumumiðlaðri eyðileggingu ónæmiskerfisins á β-frumum brissins.12  Einstaklingar með SS1 þurfa ávallt 

insúlín til þess að halda blóðsykri innan eðlilegra marka og einkennum í skefjum. 

 

Greining 
Hjá einstaklingum með dæmigerð einkenni (sjá að ofan), er viðmið blóðsykurmælingar nægileg til 

þess að staðfesta SS1 (tafla 4). Einnig er hægt að mæla HbA1c til þess að ákvarða hve lengi hár 
blóðsykur hefur staðið.12 Til að staðfesta að um SS1 er að ræða eru sjálfsmótefni mæld í blóði. 
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Erfðir og SS1 
Sjálfsnæmismarkar (auto-immune markers) með tengsl við SS1 eru eyjafrumumótefni (ICA), 

sjálfsmótefni gegn GAD65 (glútamínsýru dekarboxýlasi 65), insúlíni, týrósín fosfatösum IA-2 og IA-2β 
og sinkferjupróteini 8 (ZnT8).12 Ferilrannsókn frá 2013, þar sem mæld voru sjálfsmótefni hóps barna í 

Finnlandi, Þýskalandi og Bandaríkjunum, sýndi fram á að 70% þeirra 585 barna með tvö eða fleiri af 

fyrrnefndum sjálfsmótefnum þróuðu með sér SS1 á 10 árum og 84% á 15 árum.13 Enn fremur eru sterk 

tengsl milli SS1 og genabreytileika innan gena vefjaflokksmótefna (HLA) sem skrá fyrir vefjaflokka-

sameindum (MHC) ónæmisfruma, einkum HLA DR og DQ.14 Með þessum upplýsingum er hægt að 

skima fyrir sjálfsmótefnum til að ákvarða líkur á SS1 eða staðfesta sjúkdóminn.12  

 

Sjúkdómsframvinda SS1 
Hraði β-frumu eyðileggingar er breytilegur og getur verið bráður (aðallega í börnum) eða hægur 

(aðallega í fullorðnum). Lífshættuleg ketónblóðsýring (DKA) er dæmigerð klínísk birtingarmynd SS1 en 

í sumum tilvikum er enn til staðar einhver, en þó lítil, insúlínframleiðsla. Slík tilvik geta birst sem 

hækkaður fastandi blóðsykur sem leiðir til DKA með tímanum, einkum við sýkingu eða annað 

streituvaldandi ástand. Á seinni stigum SS1 er lítið sem ekkert insúlínseyti sem birtist í háum blóðsykri 

og lágum eða ógreinanlegum styrk C-peptíðs í blóðvökva.12 Tafla 5 sýnir stig SS1. 
 

Tafla 5. Stig SS1.15,16 

 Stig 1 Stig 2 Stig 3 
Einkenni • Sjálfsofnæmi 

• Eðlilegur blóðsykur 
• Einkennalaus 

• Sjálfsofnæmi 
• Röskun á blóðsykri 
• Einkennalaus 

• Nýleg 
blóðsykurhækkun 

• Með einkennum 
Greiningarskilmerki • Sjálfsmótefni í blóði 

• Hvorki hækkaður 
föstublóðsykur né 
skert sykurþol 

• Sjálfsmótefni í blóði 
• Hækkaður 

föstublóðsykur 
og/eða skert 
sykurþol 

• Klínísk einkenni 
• Sykursýki (tafla 4) 

 

 

LADA 
LADA (latent autoimmune diabetes in adults) greinist oftast hjá fullorðnum einstaklingum og er 

gjarnan álitin sem hæggeng SS1 þótt klínísk birtingarmynd líkist frekar SS2. Rannsóknir benda til að 

LADA deilir genabreytileikum sem finnast í sjúklingum með SS1 og SS2.17 LADA lítur því út fyrir að vera 

á rófi insúlínskorts milli SS1 og SS2. Rannsóknir hafa sýnt að meðal sjúklinga með LADA finnst mismikill 
styrkur sjálfsmótefna í blóði. Að auki er BMI stuðull breytilegur ásamt því að mislangur tími líður þar til 

sjúklingar verða insúlínháðir.18 Sýnt var fram á að sjúklingar með háan styrk GAD65, í samanburði við 

lágan styrk, höfðu lægri BMI stuðul, minna insúlínseyti (C-peptíð mælt) og urðu fyrr insúlínháðir.18,19  Því 

má færa rök fyrir að beita megi mótefnamælingum til að greina LADA meðal sjúklinga, sem áður hafa 

verið greindir með SS2, er svara blóðsykurlækkandi töflumeðferð illa. Þannig má koma í veg fyrir DKA 

eða HHS hjá þeim sjúklingum. 
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1.4.2 Sykursýki 2 
 

Sykursýki 2 (SS2) einkennist af blóðsykurhækkun, insúlínviðnámi, skertu insúlínseyti og skertri 

svörun insúlíns á marklíffæri (lifur, vöðvar og fituvefur). SS2 er algengasta tegund sykursýki en talið er 
að um 90-95% tilfella sykursýki er SS2.11 Einstaklingar með SS2 þurfa ekki endilega insúlínmeðferð, þó 

meta verður eftir atvikum, og eru oftast á töflumeðferð til að byrja með.12 
 

Áhættuþættir 
Frábrugðið SS1 á sér ekki stað sjálfsofnæmissvar gegn β-frumum brissins í SS2. Áhætta á SS2 

eykst með hækkuðum aldri, offitu (hærri BMI stuðli, háþrýsting og blóðfituröskun), hreyfingarleysi og 

reykingum. Flestir einstaklingar með SS2 eru í yfirþyngd sem er þekkt til þess að valda insúlínviðnámi. 

Einstaklingar með SS2 sem falla ekki undir það að vera í yfirþyngd eða með offitu gætu haft aukna 
kviðfitu.12 DKA er sjaldgæfur fylgikvilli SS2. Ef til þess kemur er það gjarnan vegna sýkinga eða annað 

streituvaldandi ástand og lyfja (t.d. sykursterar, SGLT2 hemlar, þíasíðlyf og óhefðbundin geðrofslyf).20,21 

Konur, áður greindar með meðgöngusykursýki, og vissir þjóðfélagshópar (afrísk-amerískir, rómanskir, 

Ameríkufrumbyggjar og asísk-amerískir) eru líklegri til að greinast með SS2. SS2 hefur sterk 

fjölskyldutengsl en erfðaþættir sjúkdómsins eru ekki eins vel skilgreindir og hjá SS1. Hafi fullorðinn 

einstaklingur ekki ofangreinda áhættuþætti er hægt að prófa fyrir sjálfsmótefnum fyrir mismunagreiningu 

á SS1 og LADA.12 
 

Sjúkdómsframvinda SS2 
SS2 getur þróast yfir lengri tíma án einkenna. Bresk rannsókn u.þ.b. 6500 fullorðinna einstaklinga án 

sykursýki sýndi að 505 greindust með sykursýki eftir 9,7 ár að meðaltali.22 Af greindum var aukið 

insúlínviðnám í fimm ár fyrir greiningu og aukið insúlínseyti tveimur til þremur árum fyrir greiningu sem 

minnkaði fram að greiningu. Sjúkdómurinn getur því ágerst án greiningar. Einstaklingar með SS2 gætu 

mælst með venjulegan eða hækkaðan insúlínstyrk (og magn C-peptíðs) í blóði. Þrátt fyrir það helst 

blóðsykur hár vegna ónógs insúlínseytis sem nær ekki að bæta upp fyrir insúlínviðnám. Þó svo 
insúlínviðnám geti minnkað samhliða þyngdartapi og/eða lyfjameðferð færist blóðsykurgildi sjaldan í 

fyrra horf án inngrips.12 

 

Efnaskiptavilla 
Offita hefur verið tengd við insúlínviðnám, blóðfituröskun og háþrýsting sem getur leitt til SS2. En þó 

blóðsykurhækkun sé notuð til skilgreiningar og greiningar á SS2 er hún ekki kjarni málsins. SS2 fylgir 

gjarnan offita, háþrýstingur og blóðfituröskun sem eykur líkur á hjarta- og æðasjúkdómum. Samansafn 
þessara sjúkdómsástanda er kallað efnaskiptavilla (metabolic syndrome). Insúlínframleiðsla hjá 

sjúklingum með SS2 er einhver en vegna insúlínviðnáms er nýting þess lítil. Brisið svarar með því að 

seyta meira insúlíni í blóð til að lækka blóðsykur þar til það heldur ekki í við ofgnótt blóðsykurs sem 

hækkar fyrir vikið. 
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1.4.3 Meðgöngusykursýki 
 

Meðgöngusykursýki (MGS) er skilgreind sem sykursýki sem greinist á meðgöngu. MGS skiptist í 

flokk A1 (MGS-A1), þar sem blóðsykri er haldið innan marka með hreyfingu og mataræðisbreytingum, 
og flokk A2 (MGS-A2), þar sem þörf er á lyfjameðferð (oftast insúlín og/eða metformín). MGS getur haft 

skaðleg áhrif á móður og barn og því mikilvægt að greina snemma og meðhöndla á viðeigandi hátt. 

1.4.4 MODY og nýburasykursýki 
 

Eingenasykursýki einkennist af skertri getu β-frumna til að seyta insúlíni vegna eingena 

stökkbreytinga. Helstu undirgerðir eru MODY og nýburasykursýki.2 Áætlað er að minna en 5% tilfella 

sykursýki er eingenasykursýki.12  

 
MODY 

MODY (maturity onset diabetes of the young) einkennist af skertu insúlínseyti með lítilli eða engri 

skerðingu á virkni insúlíns (þ.e. ef ekki eru til staðar þættir sem orsaka insúlínviðnám). MODY er ríkjandi 

á sjálfslitningi. Greindar hafa verið stökkbreytingar í að minnsta kosti 13 genum á mismunandi litningum 

sem orsaka MODY. Þær algengustu eru GCK-MODY (MODY2), HNF1A-MODY (MODY3) og HNF4A-

MODY (MODY1). Lítilsverð hækkun á fastandi blóðsykri getur verið til staðar hjá einstaklingum með 

MODY2 og þurfa sjaldan blóðsykurlækkandi meðferð. Byrjunarmeðferð einstaklinga með MODY3 eða 

MODY1 er súlfónýlúrealyf sem hefur sýnt góða svörun í lágum skömmtum.12 

 

Nýburasykursýki 
Nýburasykursýki (NBS) er sykursýki vegna eingena stökkbreytinga hjá nýburum undir 6 mánaða. Til 

samanburðar greinist SS1 sjaldan fyrir þann aldur og því mikilvægt að greina réttan sjúkdóm fyrir 

viðeigandi meðferð. NBS er annað hvort tímabundin eða varanleg. Tímabundin NBS er oftast vegna 

oftjáningar gena á litningi 6q24 og er hægt að meðhöndla með öðrum lyfjum en insúlíni. Varanleg NBS 

er oftast vegna stökkbreytinga í genum sem tjá fyrir Kir6.2 (KCNJ11) og SUR1 (ABCC8) undireiningum 

ATP næmra K+ ganga β-frumna. Einstaklingar með stökkbreytingu tengda K+ göngum eru meðhöndlaðir 
með háum skömmtum af súlfónýlúrealyfjum sem undirstrikar mikilvægi réttrar greiningar og meðferð til 

að koma í veg fyrir fylgikvilla.12 

1.4.5 Afleidd sykursýki 
 

Sykursýki getur verið meðferðartengd. Brisbólga getur gerst t.d. vegna áfengismisnotkunar og 

gallsteina. Bólga eyjafrumna getur leitt til skertrar starfsemi β-frumna til að seyta insúlíni. Brisbólga getur 

því leitt til sykursýki.23 Sykursterameðferð er algeng til þess að minnka bólgu og í ónæmisbælingu, t.d. 

eftir líffæraflutning eða aðrar aðgerðir. Sykursterar geta hækkað blóðsykur m.a. með því að auka 
glúkósanýmyndun í lifur og hindra glúkósaupptöku fituvefs. Rannsóknir hafa sýnt aukna hættu á 

blóðsykurhækkun, sem krefst blóðsykurlækkandi meðferðar, samhliða aukinni sykursteragjöf.24 
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1.5 Meðferðir við sykursýki 
 

Þróun lyfja til meðferðar við sykursýki hefur fleytt fram frá uppgötvun insúlíns. Sykursýki er ýmist 

meðhöndluð með insúlíni, töflum, hreyfingu og/eða mataræðisbreytingum eftir tegund sykursýki. SS1 er 

fyrst og fremst meðhöndluð með insúlíni enda er algjör skortur á insúlíni. SS2 er meðhöndluð með 

töflumeðferð eða blöndu töflumeðferðar og insúlíns, hreyfingu og mataræðisbreytingum. Önnur form 

sykursýki eru gjarnan meðhöndluð með töflumeðferð, hreyfingu og/eða mataræðisbreytingum. 

1.5.1 Insúlínmeðferð 
 

Einstaklingar með SS1 þurfa insúlín. Helstu ábendingar á notkun insúlíns hjá einstaklingum með SS2 

eru óviðunandi sykurstjórn (of hátt HbA1c gildi) þrátt fyrir fulla töflumeðferð, stjórnlaus megrun, 
ketónblóðsýring, lifrar- eða nýrnabilun, þungun og bráð tilfelli eins og sýkingar, álag, kransæðastífla, 

gjörgæsluvist, skurðaðgerðir eða sykursterameðferð.25 Insúlínmeðferð undir húð má skipta í penna-

meðferð og dælumeðferð. Mislöng virkni fæst við mismunandi insúlínlyf (mynd 3). Ofskömmtun insúlíns 

getur leitt til sykurfalls og ónæg skömmtun til DKA eða HHS. 

 

Insúlínpennameðferð 
Insúlín gefið undir húð með pennum má skipta í grunninsúlín (langvirkt, basal insúlín) og máltíðar-

insúlín (hraðvirkt, bolus insúlín). Langvirkt insúlín er gefið einu sinni eða tvisvar á dag eftir gerð insúlíns 
á meðan hraðvirkt insúlín er gefið með máltíðum (tafla 6). Blandað insúlín inniheldur blöndu bæði 

hraðvirks og langvirks insúlíns og er aðallega notað við SS2. 

 

Tafla 6. Samanburður á gerðum insúlíns.25 

Gerð insúlíns og sérlyfjaheiti Verkun hefst 
(klst) 

Verkun mest 
(klst) 

Lengd verkunar 
(klst) 

 Hraðvirkt insúlín (máltíðarinsúlín, bolus)  

Mannainsúlín (Actrapid®) 1 2 4-6 

Aspartinsúlín (Novorapid®, Fiasp®) 0,25-0,5 1 3 
Glúlísíninsúlín (Apidra®) 0,5 1 3 
Lispróinsúlín (Humalog®) 0,5 1 3 

Langvirkt insúlín (grunninsúlín, basal) 
Glargíninsúlín (Lantus®) 

Flatt 

24 
Detemírinsúlín (Levemir®) 12-16 
Deglúdekinsúlín (Tresiba®) 42 
Ísófaninsúlín (Humulin® NPH) 1 4-6 12-16 

Blandað insúlín 
Lispró/ísófaninsúlín (Humalog® 
Mix25/50, Novomix® 30)* 0,5 1, 4-6 12-16 

Mixtard® 10/20/30/40/50* 1 2, 4-6 12-16 
*Í blönduðu insúlíni segir tölugildi í nafni til um hlutfall hraðvirks insúlíns í blöndunni.  
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Mynd 3. Samanburður á virknitíma mismunandi gerða insúlíns. 

 

Insúlíndælumeðferð 
Insúlíndælumeðferð á Íslandi hófst árið 2004.26 Við dælumeðferð er notast við hraðvirkt insúlín þar 

sem ákveðinn grunnskammur insúlíns er gefinn á hverri klukkustund (basal) og stærri skammtar við 

máltíð (bolus). Dönsk rannsókn sýndi að í byrjun síðustu aldarmóta töldu danskir innkirtlasérfræðingar 

að dælumeðferð fylgdi aukin hætta á DKA og sykurfalli.27 Önnur dönsk rannsókn leiddi hins vegar í ljós 
að meðal 174 sjúklinga á dælumeðferð 2006-2015 voru einungis 10 tilfelli DKA meðal 9 sjúklinga.28 Að 

auki hefur framþróun verið mikil í dælutækni síðustu áratugi til að fyrirbyggja fylgikvilla. Þá hafa 

rannsóknir sýnt fram á bætta sykurstjórn (lægra HbA1c) með dælumeðferð, bæði á Íslandi og 

erlendis.26,29 Athuganir hafa sýnt að meginorsök DKA meðal sjúklinga á dælumeðferð er galli í 

innrennslisbúnaði (infusion set).30 

1.5.2 Töflumeðferð 
 

Til eru mörg blóðsykurlækkandi lyf á töfluformi. Meðal helstu lyfja eru metformín, súlfónýlúrealyf, 

DPP-4 hemlar, GLP-1 hliðstæður og SGLT2 hemlar. Umræðu er beint að þeim lyfjum sem eiga við í 
umfjöllun um DKA og HHS. 

 

Metformín 
Metformín er eina lyfið í flokki bigúaníða og er notað við meðhöndlun á SS2, einkum hjá sjúklingum 

með offitu. Iðulega er metformín fyrsta val við meðhöndlun á SS2. Fyrst og fremst dregur metformín úr 

glúkósanýmyndun í lifur sem er hækkuð í SS2. Að auki eykur metformín glúkósaupptöku í vöðvum og 

minnkar þannig insúlínviðnám. Metformín minnkar frásog kolvetna úr meltingarvegi. Metformín er því 

blóðsykurlækkandi og kemur í veg fyrir blóðsykurhækkun. Sjúklingar með nýrnabilun eru í meiri hættu 
á blóðsýringu vegna mjólkursýru (lactic acidosis) vegna skertrar útskilnaðargetu á metformíni.1 
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SGLT2 hemlar 
SGLT2 hemlar eru blóðsykurlækkandi lyfjaflokkur sem hefur nýlega verið samþykktur inn á 

lyfjamarkað.31 Meðal SGLT2 hemla eru canagliflozin (samþykkt af FDA í mars 2013)32, dapagliflozin 
(samþykkt af FDA í janúar 2014)33 og empagliflozin (samþykkt af FDA í ágúst 2014).34 SGLT2 hemlar 

auka útskilnað glúkósa um nýru og lækka þannig blóðsykur, líkamsþyngd og blóðþrýsting.35 Enn fremur 

hefur verið sýnt fram á verndandi áhrif empagliflozin gegn hjarta- og æðasjúkdómum.36 Því gætu SGLT2 

hemlar verið ákjósanlegir til meðhöndlunar á SS2 en einnig SS1 vegna insúlínóháðrar virkni þeirra. Hins 

vegar gáfu FDA og EMA út árið 2015 að SGLT2 hemlar gætu ýtt undir DKA.37,38 Rannsóknir hafa sýnt 

fram á lága tíðni DKA meðal sjúklinga með SS2 á SGLT2-hemla meðferð.39 Hins vegar hafa rannsóknir 

sýnt að allt að 5% sjúklinga með SS1 á SGLT2 hemla meðferð hafi þurft innlögn vegna DKA.40 Þarna 

geta einstaklingar með óþekkt LADA verið í sérstakri hættu ef þeim er ávísað SGLT2 hemlum frekar en 
insúlíni þegar sykurstjórn versnar er sjúkdómurinn ágerist. 

1.6 Ketónblóðsýring (DKA) og flæðispennudá (HHS) 
 

Ketónblóðsýring (DKA) og flæðispennudá (HHS) eru bráðir fylgikvillar sykursýki og eru lífshættulegir. 

DKA er algengara meðal SS1 á meðan HHS er algengara meðal SS2.41 DKA og HHS er hvort tveggja 

brátt ástand þar sem um algjöran (DKA) eða hlutfallslegan (HHS) insúlínskort ræðir ásamt mismikilli 

hækkun mótvægishormóna (glúkagon, kortisól, katekólamín og vaxtarhormón).11 

1.6.1 Meingerð 
 

DKA er lífshættulegt ástand sem algengast er hjá einstaklingum með SS1. DKA orsakast af algjörum 

insúlínskorti og hækkun mótvægishormóna (glúkagon, katekólamín, kortisól og vaxtarhormón) sem 

leiðir til röskunar í sykur-, fitu- og próteinefnaskiptum. Skert glúkósanýting og aukin glúkósanýmyndun 

lifur leiðir til blóðsykurhækkunnar. Við insúlínskort eykst hraði niðurbrots á fitu (lipolysis) í asetýl-CoA. 

Við ofgnótt acetýl-CoA mettast Krebs-hringur loftháðra sykurefnaskipta. Asetýl-CoA er þá umbreytt í 

ketónkroppa (ketogenesis). Þegar ketónkroppar komast í blóð, einkum β-hydroxybutyrate og 

acetoacetate, valda þeir ketónblóðsýringu með því að losa H+. Blóðsýring eykst þá við aukið vökvatap 
og rafvakaröskun.41 Próteinniðurbrot (proteolysis) er einnig einkennandi í DKA.25 Helstu klínísku 

einkenni ketónblóðsýringar eru þorsti, tíð þvaglát, þreyta og slen, ógleði og uppköst, djúp öndun 

(Kussmaul öndun), óráð, meðvitundarskerðing og sæt lykt úr vitum einstaklings vegna asetóns 

(niðurbrotsefni ketónkroppa).11 Í tilfelli HHS, sem er algengara meðal SS2, kemur sú litla 

insúlínframleiðsla sem er til staðar í veg fyrir ketónmyndun. Meingerð HHS er því í grunnin sú sama og 

meingerð DKA, að undanskyldri ketónblóðsýringu. Mynd 4 sýnir meingerð DKA og HHS. 

 

Áhættuþættir 
Framkallandi þættir DKA og HHS er iðulega álag. Þar má nefna sýking (30-50% í DKA), hjartadrep, 

slag, blæðing úr meltingarvegi, aðgerð, áverkar og áfengisneysla.11 Slæm meðferðarheldni þar sem 

insúlíngjöf er sleppt getur framkallað DKA. Að auki þarf lægri blóðsykur til að framkalla DKA í þungun, 
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og við vannæringu eins og til dæmis við misnotkun áfengis. Sjúklingar með HHS eru gjarnan eldri 

einstaklingar með SS2 eða skert sykurþol og skerta nýrnastarfsemi.11  

 
Mynd 4. Meingerð DKA og HHS. Kassar í svörtu og rauðu eru sameinginlegir fyrir DKA og HHS. Kassar 

í bláu eru einkennandi fyrir DKA. MTK = miðtaugakerfi. 

1.6.2 Greining 
 

Greiningarskilmerki DKA (tafla 7) á Landspítala eru blóðsykur yfir 11 mmól/L, pH gildi blóðs undir 

7,30 og/eða bíkarbónat (HCO3-) undir 18 mmól/L ásamt ketónum í blóði eða þvagi. DKA getur verið 

misalvarleg eftir mælingum. Greiningarskilmerki HHS á Landspítala eru blóðsykur yfir 35 mmól/L, pH 

gildi blóðs yfir 7,30 og/eða bíkarbónat yfir 18 mmól/L, ásamt snefilmagni eða engum þvagketónum og 
osmólaþéttni yfir 320 mOsm/kg. 

 

Tafla 7. Greiningarskilmerki DKA og HHS.11,25 

  DKA  HHS 
 Væg Meðal Svæsin  
Blóðsykur (mmól/L) >11 >11 >11 >35 
pH gildi blóðs 7,25-7,30 7,00-7,24 <7,00 >7,30 
Bíkarbónat blóðs (mEq/L) 15-18 10-<15 <10 >18 
Þvagketónar > ++ > ++ > ++ +/- 
Osmólaþéttni (mOsm/kg) Breytilegt Breytilegt Breytilegt >320 
Anjónabil* >10 >12 >12 <12 

*Anjónabil = Na+ - (Cl-+ HCO3-) 
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Þó greiningarskilmerki eru skýr er klínísk greining DKA ekki alltaf augljós enda getur blóðsykur verið 

lægri en 11 mmól/L42, anjónabil eðlilegt43 og pH gildi blóðs alkalískt44 í DKA. Þá er blóðsýring samhliða 

HHS aðallega vegna mikils vökvaskorts, skerts blóðflæðis til marklíffæra eða nýrnabilunar.45 

1.6.3 Meðhöndlun 
 

Mynd 5 sýnir flæðirit yfir meðhöndlun DKA og HHS. Oft þarf minni skammta af insúlíni í HHS þar sem 

eigin insúlínframleiðsla er nokkur auk þess sem insúlínviðnám eykst við svæsna blóðsýringu (<7,0).11 

 

• Vökvi: Sjúklingar með DKA og HHS þjást af vökvaskort (u.þ.b. 100 mL/kg). Vökvameðferð í æð 

beinist að því bæta upp það vökvatap. Hætt er á heilabjúg ef vökvagjöf er of hröð. 
• Insúlín: Hornsteinn meðferðar við DKA og HHS er insúlíngjöf sem lækkar blóðsykur og hindrar 

ketónmyndun. Lágskammta insúlínmeðferð minnkar líkur á blóðsykurfalli og blóðkalíumlækkun. 

• Kalíum: Insúlín eykur upptöku kalíum í frumur. Kalíum er gefið til að hindra blóðkalíumlækkun sem 

getur haft í för með sér lífshættulega hjartsláttaróreglu og veikingu öndunarvöðva. 

• Bíkarbónat: Mælt er með bíkarbónatgjöf ef pH blóðs fellur undir 7,0 til að leiðrétta blóðsýringu.11 

 
Mynd 5. Meðhöndlun DKA og HHS.11 
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1.6.4 Faraldsfræði 
 

Algengi DKA sem birtingarmynd SS1 í yngri sjúklingum er vel þekkt. Áætlað er að DKA sé klínísk 

birtingarmynd við greiningu á SS1 í 20-30% sjúklinga, þótt þær tölur eru breytilegar eftir löndum.46 Í 
Bandaríkjunum sýndi rannsókn (SEARCH for Diabetes in Youth) fram á að 29,4% sjúklinga yngri en 20 

ára komu inn með DKA við greiningu á SS1 á árunum 2001-2009. Sama rannsókn sýndi að algengi 

DKA við greiningu hafi verið stöðugt og hátt yfir tímabilið.47 Stöðugt og hátt algengi DKA við greiningu 

hefur einnig sést í Ástralíu, Þýskalandi og Austurríki.48-50 Til samanburðar lækkaði algengi DKA við 

greiningu SS1 í Finnlandi frá 30% á árunum 1982-1991 í 19% á árunum 1992-2002.51 Algengi DKA við 

greiningu SS1 Íslandi er óljóst. 

Tvær kanadískar rannsóknir, sem byggðar voru á upplýsingum úr sjúkraskrám, sýndu að algengi 

DKA meðal sjúklinga með SS1 (18 og eldri) var 103 tilfelli á hverja 1.000 sjúklinga52 og 128 tilfelli á 
hverja 1.000 sjúklinga.53 Þá sýndi sænsk rannsókn fram á fækkun tilfella DKA með hækkandi aldri  

18-24 ára sjúklinga með SS1 (á bilinu 0 til 60 tilfelli á hverja 1000 sjúklinga).54 

Þótt SS2 sé algengasta tegund sykursýki er hættan á DKA meiri hjá einstaklingum með SS1 miðað 

við SS2.55 Bresk rannsókn sýndi að á árunum 1983-2013 voru 4.356 sjúkrahúsinnlagnir vegna DKA í 

23.246 manna þýði einstaklinga með SS1 og nýgengi 35,8 á hver 1.000 persónuár. Til samanburðar 

voru 1.148 sjúkrahúsinnlagnir vegna DKA í 241.441 manna þýði einstaklinga með SS2 og nýgengi 0,85 

á hver 1.000 persónuár á sama tímabili.56 
Þýsk rannsókn, sem skoðaði gögn úr þjóðskráningu um sykursýki (Prospective Diabetes Register in 

Germany), sýndi fram á að sjúklingar með hátt HbA1c, lengri sögu um sykursýki, fullorðnir og ungar 

stúlkur væri í aukinni hættu á DKA.57 Sambærileg rannsókn um það bil 50.000 barna frá fimm löndum 

sýndi einnig fram á auknar líkur á DKA meðal stúlkna (OR = 1.23, 99% CI [1,10-1,37]) og að auki meðal 

sjúklinga með HbA1c >9,0% (>75 mmól/mól) (OR = 8,74, 99% CI [7,18-10,63]).58 Bandarísk rannsókn 

sýndi þá að meðaltal HbA1c rúmlega 16.000 sjúklinga 4-75 ára með SS1 var 8,2% (66,1 mmól/mól) þar 

sem fæstir sem náðu viðmiðunargildi HbA1c (<53 mmól/mól, 7,0%) voru 18-25 ára.59 Í sama aldurshóp 

reyndust vera flest tilfelli DKA. Þá leiddi skosk rannsókn í ljós að meðal insúlínháðra sjúklinga yngri en 
30 ára var slæm meðferðarheldni helsti áhættuþáttur slæmrar blóðsykurstjórnar (hátt HbA1c gildi) og 

DKA.60 

HHS er algengara meðal eldri sjúklinga með SS2 og er iðulega vegna sýkinga, aðgerða, hjartadreps 

og heilaslags.11 Dánartíðni vegna HHS er á bilinu 5-16% sem er mun hærri dánartíðni en vegna  

DKA en rannsóknir hafa sýnt að sú tíðni sé um 1%.61-63 Til samanburðar sýndi bandarísk rannsókn fram 

á minni en 1% dánartíðni vegna DKA.55 Dánarorsök DKA og HHS er sjaldan vegna blóðsykurhækkunar 

eða blóðsýringar. Veigameiri þættir eru undirliggjandi upphafsorsök (t.d. sýking eða aðgerð), alvarleiki 
vökvaþurrðar og hærri aldur.55 Því má leiða líkur að því að hærri dánartíðni meðal tilfella HHS sé vegna 

hærri meðalaldurs og fleiri undirliggjandi sjúkdóma þessa sjúklingahóps. 

Til að draga saman sýna erlendar rannsóknir breytilegt algengi og nýgengi DKA og HHS. Ekki liggja 

fyrir sambærilegar rannsóknir á Íslandi. 
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2 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar var að meta: 

• Tíðni DKA og HHS á Landspítala 2000-2019 með tilliti til aldurs, kyns, búsetu, tegundar 
sykursýki, nýgreiningu sykursýki og lifunar við lok rannsóknartímabils.  

• Breytingar á fjöldi tilfella eftir árum út frá aldri ásamt fjölda sjúklinga. 

• Flæði sjúklinga milli deilda ásamt legutíma. 

• Tíðni endurinnlagna eftir 30 daga og 1 ár frá tilfelli DKA og HHS. 

• Endurteknar komur vegna DKA og HHS og ákvarða hvaða sjúklingahópur var áberandi. 

• Hvort önnur meðferðarform voru meira áberandi meðal sjúklinga sem lögðust inn vegna DKA 

eða HHS. 

• Hversu langur tími líður frá upphafi dælumeðferðar þar til sjúklingur leggst inn vegna DKA. 

• Blóð- og ketónþvagmælingar út frá greiningarskilmerkjum og HbA1c út frá meðaltali á göngu-

deild sykursjúkra. 
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3 Efni og aðferðir 

Upphafsþýði voru sjúklingar með eftirfarandi ICD-10 greiningar á árunum 2000-2019 (tafla 8): 

Tafla 8. ICD-10 greiningar sem skilgreina þýði rannsóknarverkefnis.64 

ICD-10 Skilgreining 

E10-E14 
.0 

Með dái. Sykursýkis- 
• dá með eða án ketónblóðsýringar 
• dá vegna aukinnar flæðispennu 
• dá vegna blóðsykurlækkunnar 

E10-E14 
.1 

Með ketónblóðsýringu, án þess getið sé dás. Sykursýkis- 
• blóðsýring 
• ketónblóðsýring 

E10 = insúlínháð sykursýki, E11 = insúlínóháð sykursýki, E12 = sykursýki tengd vannæringu,  
E13 = önnur tilgreind sykursýki, E14 = ótilgreind sykursýki. 

 
Að gefnu leyfi Vísindarannsóknanefndar heilbrigðisrannsókna á Landspítala og Siðanefndar 

heilbrigðisrannsókna á Landspítala voru sjúkragögn sjúklinga með fyrrnefndar greiningar skoðuð. Í 

tilfellum þar sem rafræn sjúkragögn voru óljós voru sjúkragögn á pappír skoðuð til að staðfesta 
ábendingar um greiningu DKA eða HHS. Pappírsgögn fengust frá skjalageymslu Landspítalans. 

Ef ábendingar um greiningu DKA eða HHS fundust í sjúkraskrá var eftirfarandi skráð: 

• Aldur, kyn og búseta við greiningu 

• Mánuður og ár greiningar DKA eða HHS 

• Hvort um nýja greiningu sykursýki væri að ræða 

• Tegund sykursýki 

• Meðferðarform 

o Insúlínmeðferð (pennameðferð, dælumeðferð eða blandað insúlín) 
o Töflumeðferð (metformín og/eða SGLT2) 

• Lifun við lok rannsóknartímabils 

• Innlagnir á heilbrigðisstofnun, óháð ástæðu, innan a) 30 daga og b) við eitt ár frá tilfelli 

• Saga um innlagnir vegna sömu greiningar (DKA eða HHS) 

• Innlögn á SBD (slysa- og bráðdeild), GG (gjörgæslu) og/eða aðra deild á LSH 

• Blóð- og þvagmælingar 

o Blóðsykur (mmól/L), pH gildi blóðs*, bíkarbónat* (mmól/L), osmósuþéttni blóðs (mOsm/kg) 

og HbA1c (mmól/mól og/eða %) 
o Þvagketónar (+, ++, +++ eða ++++) 

 

*Ekki var gerður greinarmunur á hvort um væri að ræða slagæða- eða bláæðablóðgös. Rannsóknir 

hafa sýnt að mælingar pH og bíkarbónats í bláæðablóði hafa 95% samræmismörk (limits of agreement) 

í samanburði við slagæðablóð65 og sýna bláæðablóðgös blóðsýringu með ásættanlegri nákvæmni.66 Þá 

voru HbA1c gildi skráð ef þau voru innan þriggja mánaða (til eða frá) tilfelli. 



   

 

 23 

Ofangreind teikn voru skráð í Microsoft Excel®. Hver kennitala sjúklings var dulkóðuð til að gæta 

persónuverndar. Úrvinnsla gagna fór fram í gagnvinnslukóðanum R með RStudio®. 

Í upphafsþýði rannsóknar voru 484 einstaklingar með ofangreindar greiningar skráðar í sjúkraskrá. 
Af upphafsþýði reyndust 203 sjúklingar við nánari skoðun ekki hafa greinandi teikn eða klíníska 

greiningu á DKA eða HHS. 21 ferðamaður lagðist inn vegna DKA (þ.e. enginn vegna HHS) og voru ekki 

taldir með í lokaþýði. Í rannsóknarþýði voru 260 sjúklingar sem lögðust inn vegna DKA (245) og HHS 

(16)  á LSH á árunum 2000-2019 (mynd 6). 

 

Mynd 6. Val á rannsóknarþýði og skipting þess. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Faraldsfræði tilfella DKA og HHS 
 

Tafla 9. Faraldsfræði tilfella DKA og HHS.  

 DKA  
(n = 408) 

HHS  
(n = 21) 

Alls 
(n = 429) 

Fjöldi    

   Karl 212 (52,0%) 15 (71,4%) 227 (52,9%) 

   Kona 196 (48,0%) 6 (28,6%) 202 (47,1%) 

Aldur (ár)    
   Meðaltal ± staðalfrávik 31,1 ± 19,5 63,3 ± 12,0 32,7 ± 20,4 

   Spönn 7½ mán - 85 ár 34 ár - 82 ár 7½ mán - 85 ár 

   Karl, meðaltal ± staðalfrávik 34,1 ± 20,6 62,8 ± 14,2 35,97 ± 21,4 

   Kona, meðaltal ± staðalfrávik 28,0 ± 17,8 64,5 ± 3,6 29,06 ± 18,6 

Tegund sykursýki    

   SS1 339 (83,1%) 0 339 (79,0%) 

   SS2 50 (12,3%) 15 (71,4%) 65 (15,2%) 

   MODY 2 (0,5%) 3 (14,3%) 5 (1,2%) 
   LADA 6 (1,5%) 0 6 (1,4%) 

   Afleidd SS, brisbólga 8 (2,0%) 3 (14,3%) 11 (2,6%) 

   Afleidd SS, sykursterameðferð 3 (0,7%) 0 3 (0,7%) 

Búseta    

   Höfuðborgarsvæðið 276 (67,6%) 19 (90,5%) 295 (68,8%) 

   Norðurland eystra 10 (2,5%) 0 10 (2,3%) 

   Norðurland vestra 3 (0,7%) 0 3 (0,7%) 

   Austurland 2 (0,5%) 0 2 (0,5%) 
   Vestfirðir 9 (2,2%) 0 9 (2,1%) 

   Vestmannaeyjar 6 (1,5%) 0 6 (1,4%) 

   Vesturland 14 (3,4%) 2 (9,5%) 16 (3,7%) 

   Suðurland 34 (8,3%) 0 34 (7,9%) 

   Suðurnes 54 (13,2%) 0 54 (12,6%) 

Ný greining sykursýki    

   Já 96 (23,5%) 3 (14,3%) 99 (23,1%) 
   Nei 312 (76,5%) 18 (85,7%) 330 (76,9%) 

Komur á deildir    

   SBD 398 (97,5%) 20 (95,2%) 418 (97,4%) 

   Gjörgæsla 196 (48,0%) 13 (61,9%) 209 (48,7%) 

   Önnur deild 339 (83,1%) 20 (95,2%) 359 (83,7%) 

Hlutföll miðast við fjölda tilfella í tilheyrandi dálk. Aldur er sýndur í árum (og mánuðum þar sem á við) 
með staðalfráviki. 
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Tafla 9 sýnir niðurstöður þeirra þátta sem skoðaðir voru m.t.t. innlagna vegna DKA og HHS á LSH 

2000-2019. Alls voru 408 innlagnir vegna DKA og 21 innlögn vegna HHS á LSH 2000-2019. Hlutfall 

innlagna karla var 52,0% og kvenna 48,0% vegna DKA á meðan karlar voru í meirihluta innlagna vegna 
HHS (71,4%). Meðalaldur innlagðra kvenna vegna DKA var lægri (28,0 ár) en karla (34,1 ár). Meðalaldur 

innlagðra vegna HHS (63,3 ár) var hærri en hjá innlögðum vegna DKA (31,1 árs). Í meirihluta innlagna 

vegna DKA voru sjúklingar með SS1 (83,1%) og SS2 vegna HHS (71,4%). Nýgreind sykursýki við 

innlögn vegna DKA var í 23,5% tilfella. Við innlögn vegna DKA var meirihluti sjúklinga búsettur á 

Höfuðborgarsvæðinu (67,6%). Það sama átti við um HHS (90,5%). Í 97,4% tilfella var fyrsta koma 

sjúklinga vegna DKA og HHS á SBD. Meðalaldur við greiningu allra tegunda sykursýki var 22,8 ár 

(n = 99). Meðalaldur við greiningu SS1 var 16,3 ár (n = 83) og 57,9 ár við greiningu SS2 (n = 9). 

 
Mynd 7. Aldursdreifing sjúklinga m.t.t. fjölda tilfella DKA og HHS. 

Mynd 7 sýnir aldursdreifingu sjúklinga m.t.t. fjölda tilfella DKA og HHS. Flest tilfelli DKA voru meðal 

11-15 ára (73 tilfelli, 17,9%) en fæst meðal 81-85 ára (4 tilfelli, 0,98%). Næstflest tilfelli DKA voru á 

aldursbili 16-20 (58 tilfelli, 14,2%). Flest tilfelli HHS voru meðal 61-65 ára (6 tilfelli, 28,6%). 

 

Tafla 10. Lifun sjúklinga sem lögðust inn vegna DKA og HHS við lok rannsóknartímabils. 

 DKA 
(n = 245) 

HHS 
(n = 16) 

Alls 
(n = 260) 

Lifun    

   Lifandi 227 (92,7%) 9 (56,3%) 235 (90,4%) 

   Látinn    18 (7,3%) 7 (34,7%) 25 (9,6%) 
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Tafla 10 sýnir lifun sjúklinga sem lögðust inn vegna DKA og HHS á LSH 2000-2019. Lifun sjúklinga 

innlagðir vegna DKA var hærri (92,7%) við lok rannsóknartímabils miðað við sjúklinga sem lögðust inn 

vegna HHS (56,3%). Lifun heildarþýðis (n = 260) var 90,4% við lok rannsóknartímabils. 
 

Mynd 8. Flæðirit og hlutföll komu sjúklinga á deildir með DKA og HHS. 

 
 

Mynd 8 sýnir flæðirit sjúklinga milli deilda á LSH vegna innlagna á DKA og HHS. Öll hlutföll miðast 
við heildarfjölda tilfella DKA og HHS (n = 429). Appelsínugular örvar sýna fyrstu komu og bláar flæði 

eftir fyrstu komu. Í meirihluta tilfella var fyrsta koma á SBD (97,4%). Í 6 (1,4%) tilfellum var fyrsta koma 

á GG og 5 (1,2%) á deild. Eftir komu á SBD fylgdi innlögn á GG í 203 (47,3%) tilfellum, á deild í 150 

(35,0%) tilfellum og í 65 (15,2%) tilfellum voru sjúklingar útskrifaðir heim af SBD. Eftir komu á GG fylgdi 

innlögn á deild í 204 (47,6%) tilfellum og í 5 (1,2%) tilfellum voru sjúklingar útskrifaðir heim af GG. Í heild 

(tafla 1) lögðust sjúklingar inn á SBD í 418 (97,4%) tilfellum, á GG í 209 (48,7%) tilfellum og á deild í 

359 (83,7%) tilfellum. Mynd 9 sýnir fjölda tilfella DKA og HHS á LSH m.t.t. sjúklingafjölda eftir búsetu. 
 

Mynd 9. Fjöldi tilfella DKA og HHS ásamt sjúklingafjölda eftir búsetu. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 • 54 tilfelli DKA 

o 29 sjúklingar 
 

• 34 tilfelli DKA 
o 21 sjúklingur 
 • 6 tilfelli DKA 

o 2 sjúklingar 
 

• 2 tilfelli DKA 
o 2 sjúklingar 

 

• 10 tilfelli DKA 
o 5 sjúklingar 

 
• 3 tilfelli DKA 
o 3 sjúklingar 

• 9 tilfelli DKA 
o 6 sjúklingar 

 

• 276 tilfelli DKA 
o 166 sjúklingar 

• 19 tilfelli HHS 
o 15 sjúklingar 

• 14 tilfelli DKA 
o 9 sjúklingar 

• 2 tilfelli HHS 
o 1 sjúklingur 

Vestmannaeyjar 
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4.2  Fjöldi tilfella DKA og HHS 
 

Mynd 10. Fjöldi tilfella DKA og HHS eftir mánuðum 2000-2019. 

Mynd 10 sýnir fjölda tilfella DKA og HHS á LSH eftir mánuðum 2000-2019. Flest tilfelli DKA voru í 

desember yfir tímabilið (40 tilfelli, 9,8%) en fæst í febrúar (22 tilfelli, 5,4%). Flest tilfelli HHS voru í 

september og desember (hvorir tveggja með 4 tilfelli, 19,0%) en engin í mars, apríl og október. 

 
Mynd 11. Fjöldi tilfella DKA og HHS eftir árum 2000-2019. 

Mynd 11 sýnir fjölda tilfella DKA og HHS á LSH eftir árum 2000-2019. Flest tilfelli DKA voru árið 2018 

(44 tilfelli, 10,8%) en fæst árið 2003 (3 tilfelli, 0,74%). Flest tilfelli HHS voru árið 2017 (4 tilfelli, 19,0%). 
Meðalaukning tilfella DKA milli ára 2008-2019 var 10,6%. Á árunum 2008-2019 voru 1-4 tilfelli af HHS 

fyrir utan 2009 og 2018 (engin tilfelli). 
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Mynd 12. Fjöldi tilfella DKA eftir árum 2000-2019, 18 ára og yngri. 

Mynd 13. Fjöldi tilfella DKA eftir árum 2000-2019, eldri en 18 ára. 

 

 

 

 

 

Myndir 12 og 13 sýna fjölda tilfella DKA á LSH eftir árum 2000-2019 meðal einstaklinga 18 ára og 

yngri (mynd 12) og eldri en 18 ára (mynd 13). Meðal tilfella DKA hjá 18 ára og yngri var engin markverð 

breyting á fjölda tilfella á árunum 2000-2007 (2-3 tilfelli á ári), fyrir utan árið 2006 (7 tilfelli). Árin 2008-

2010 var fjölgun tilfella (7 tilfelli árið 2008, 11 árið 2009 og 13 árið 2010) en fækkun tilfella að um 17,2% 

að meðaltali milli ára 2010-2019 (ef hækkun milli ára 2016 og 17 telst ómarkverð). Meðal tilfella DKA 

hjá eldri en 18 ára voru tilfelli 1-7 á ári 2000-2007 (fyrir utan ekkert tilfelli árið 2001). Fjölgun tilfella milli 
ára 2008-2019 meðal sjúklinga eldri en 18 ára var að meðaltali 10,6%. 
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Tafla 11. Fjöldi tilfella DKA eftir tegundum sykursýki. 

 
 

Tafla 11 sýnir fjölda tilfella DKA á LSH 2000-2019 eftir tegundum sykursýki. Tölur innan sviga sýna 

hlutfall af tilheyrandi gerð sykursýki. Í meirihluta tilfella DKA voru sjúklingar með SS1 og var aukning í 

fjölda tilfella þess sjúklingahóps 2000-2019. Aukning var á fjölda tilfella DKA sjúklinga með SS2 frá 

2008-2019. Aukning var á tilfellum DKA meðal sjaldgæfari gerða sykursýki (MODY, LADA, afleidd SS 

vegna brisbólgu og sykurstera) á seinni helming rannsóknartímabilsins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ár 
SS1 

(n = 339) 
SS2 

(n = 50) 
MODY 
(n = 2) 

LADA 
(n = 6) 

Afleidd SS, 
brisbólga 

(n = 8) 

Afleidd SS, 
Sykursterar 

(n = 3) 
Alls 

2000 5 (1,5%) 0 0 0 0 0 5 

2001 4 (1,2%) 0 0 0 0 0 4 

2002 7 (2,1%) 1 (2,0%) 0 0 0 0 8 

2003 3 (0,9%) 0 0 0 0 0 3 
2004 6 (1,8%) 0 0 0 0 0 6 

2005 4 (1,2%) 1 (2,0%) 0 0 0 0 5 

2006 12 (3,5%) 1 (2,0%) 0 0 0 0 13 

2007 11 (3,2%) 0 0 0 0 0 11 

2008 20 (5,9%) 2 (4,0%) 0 0 0 0 22 

2009 25 (7,4%) 2 (4,0%) 0 1 (16,7%) 0 0 28 

2010 27 (8,0%) 4 (8,0%) 0 0 1 (12,5%) 0 32 

2011 19 (5,6%) 2 (4,0%) 0 0 1 (12,5%) 0 22 
2012 19 (5,6%) 1 (2,0%) 0 0 0 0 20 

2013 26 (7,7%) 5 (10,0%) 0 0 1 (12,5%) 1 (33,3%) 33 

2014 18 (5,3%) 4 (8,0%) 1 (50%) 1 (16,7%) 0 0 24 

2015 24 (7,1%) 6 (12,0%) 0 0 1 (12,5%) 0 31 

2016 17 (5,0%) 3 (6,0%) 1 (50%) 0 0 0 21 

2017 28 (8,3%) 6 (12,0%) 0 2 (33,3%) 0 1 (33,3%) 37 

2018 35 (10,3%) 5 (10,0%) 0 1 (16,7%) 2 (25%) 1 (33,3%) 44 

2019 29 (8,6%) 7 (14,0%) 0 1 (16,7%) 2 (25%) 0 39 
 Alls 339 50 2 6 8 3 408 
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Tafla 12. Fjöldi tilfella HHS eftir tegundum sykursýki.  

 
 

Tafla 12 sýnir fjölda innlagna vegna HHS á LSH 2000-2019 eftir tegundum sykursýki. Tölur innan 

sviga sýna hlutfall af tilheyrandi gerð sykursýki. Í meirihluta tilfella HHS voru sjúklingar með SS2. Aðrar 

tegundir sykursýki voru MODY og afleidd sykursýki vegna brisbólgu, alls þrjú tilfelli meðal hvorrar gerðar, 

þar sem tilfelli voru á síðasta þriðjung rannsóknartímabilsins. Sjúklingar innlagðir vegna HHS voru 0-4 

ár hverju ári 2000-2019. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ár 
SS2 

(n = 15) 
MODY 
(n = 3) 

Afleidd SS, brisbólga 
(n = 3) 

Alls 

2000 0 0 0 0 
2001 0 0 0 0 

2002 0 0 0 0 

2003 1 (6,7%) 0 0 1 

2004 0 0 0 0 

2005 0 0 0 0 

2006 0 0 0 0 

2007 0 0 0 0 

2008 1 (6,7%) 0 0 1 
2009 0 0 0 0 

2010 2 (13,3%) 0 0 2 

2011 1 (6,7%) 0 0 1 

2012 1 (6,7%) 0 0 1 

2013 1 (6,7%) 0 0 1 

2014 0 0 1 (33,3%) 2 

2015 1 (6,7%) 2 (66,7%) 0 3 

2016 1 (6,7%) 0 2 (67,7%) 3 
2017 3 (20,0%) 1 (33,3%) 0 4 

2018 0 0 0 0 

2019 3 (20,0%) 0 0 3 

 Alls 15 3 3 21 
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4.3 Fjöldi sjúklinga innlagðir vegna DKA og HHS 
 

Tafla 13. Fjöldi sjúklinga innlagðir vegna DKA eftir tegundum sykursýki 2000-2019. 

Ár SS1 SS2 MODY LADA 
Afleidd SS, 
brisbólga 

Afleidd SS, 
sykursterar 

Alls 

2000 5 0 0 0 0 0 5 
2001 3 0 0 0 0 0 3 

2002 7 1 0 0 0 0 8 

2003 3 0 0 0 0 0 3 

2004 4 0 0 0 0 0 4 

2005 4 1 0 0 0 0 5 

2006 12 1 0 0 0 0 13 

2007 10 0 0 0 0 0 10 

2008 17 2 0 0 0 0 19 
2009 22 2 0 1 0 0 25 

2010 23 4 0 0 1 0 28 

2011 17 2 0 0 1 0 20 

2012 19 1 0 0 0 0 20 

2013 26 3 0 0 1 1 31 

2014 16 4 1 1 0 0 22 

2015 21 6 0 0 1 0 28 

2016 15 3 1 0 0 0 19 
2017 27 6 0 2 0 1 36 

2018 32 5 0 1 1 1 40 

2019 23 7 0 1 2 0 33 

 Alls* 191 38 2 4 7 3 245 

*Heildarfjöldi þeirra sjúklinga sem lögðust inn á LSH vegna DKA 2000-2019, þ.e. ekki samtala línanna 
að ofan þar sem sami einstaklingurinn getur hafa lagst inn vegna DKA á mismunandi árum og því eru 
ekki rituð hlutföll. 
 
 

Tafla 13 sýnir fjölda innlagðra sjúklinga vegna DKA eftir tegundum sykursýki á LSH 2000-2019. 

Flestir sjúklingar voru með SS1 (191 sjúklingur, 80,0%) og næstflestir með SS2 (38, 15,5%). Yfir 

tímabilið lögðust inn fleiri karlar (142 sjúklingar, 58,0%) en konur (103 sjúklingar, 42,0%) vegna DKA. 

 
 

 

 

 

 



   

 

 32 

Tafla 14. Fjöldi sjúklinga innlagðir vegna HHS eftir tegundum sykursýki 2000-2019. 

*Heildarfjöldi þeirra sjúklinga sem lögðust inn á LSH vegna HHS 2000-2019, þ.e. ekki samtala línanna 
að ofan þar sem sami einstaklingurinn getur hafa lagst inn vegna HHS á mismunandi árum og því eru 
ekki rituð hlutföll. 
 
 

Tafla 14 sýnir fjölda innlagðra sjúklinga vegna HHS eftir tegundum sykursýki á LSH 2000-2019. 

Flestir sjúklingar voru með SS2 (13 sjúklingar, 81,3%). Meirihluti (14 sjúklingar, 87,5%) greindist með 
HHS á seinni hluta rannsóknartímabilsins (2010-2019). Yfir tímabilið lögðust inn fleiri karlar (12 

sjúklingar, 75,0%) en konur (4 sjúklingar, 25,0%) vegna HHS. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ár SS2 MODY Afleidd SS, brisbólga Alls 

2000 0 0 0 0 

2001 0 0 0 0 

2002 0 0 0 0 

2003 1 0 0 1 
2004 0 0 0 0 

2005 0 0 0 0 

2006 0 0 0 0 

2007 0 0 0 0 

2008 1 0 0 1 

2009 0 0 0 0 

2010 2 0 0 2 
2011 1 0 0 1 

2012 1 0 0 1 

2013 1 0 0 1 

2014 0 0 1 1 

2015 1 1 0 2 

2016 1 0 1 1 

2017 1 1 0 2 

2018 0 0 0 0 
2019 3 0 0 3 

 Alls 13 1 2 16 
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4.4 Legulengd, endurkoma og innlagnafjöldi 
 

Mynd 14. Legulengd vegna innlagnar á DKA og HHS (dagar). 

 
Mynd 14 sýnir legutíma innlagna vegna DKA og HHS á LSH 2000-2019. Í flestum tilfellum DKA var 

legulengd 1 dagur (80 tilfelli, 19,6%) og næstalgengast 2 dagar (71 tilfelli, 17,4%). Lengsta legulengd 

vegna DKA var 41 dagur hjá 47 ára sjúklingi. Í flestum tilfellum HHS var legulengd 6 dagar (5 tilfelli, 

23,8%) en lengst 63 dagar hjá 82 ára sjúklingi. 

 
Mynd 15. Meðaltal legulengdar vegna DKA og HHS (dagar) eftir aldurbili. 
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Mynd 15 sýnir meðaltal legulengdar vegna DKA og HHS (dagar) á LSH 2000-2019 eftir aldursbili. 

Merkingar við hvern punkt (n) tákna fjölda tilfella DKA og HHS í hverju aldursbili. Lægsta meðaltal 

legulengdar var í aldurshópi 21-25 ára (1,90 dagar, n = 41) á meðan hæsta meðaltal legulengdar var í 
aldurshópi 81-85 ára (21,0 dagur, n = 5). 

 
Mynd 16. Meðaltal legulengdar vegna DKA og HHS (dagar). Lóðréttar línur sýna staðalfrávik. 

 

Mynd 16 sýnir meðaltal legulengdar vegna DKA og HHS (dagar) á LSH 2000-2019. Hæsta meðal-

lengd legu var árið 2003 (11,0 dagar, n = 4 tilfelli). Lægsta meðallengd legu var árið 2004 (2,17 dagar, 

n = 6 tilfelli). Meðallegulengd yfir rannsóknartímabilið reyndist 4,3 dagar ± 5,5 dagar. Tafla 15 sýnir 

meðaltal, staðalfrávik og fjölda tilfella DKA og HHS á LSH 2000-2019 fyrir hvert ár. 
 

Tafla 15. Meðaltal legulengdar vegna DKA og HHS. Staðalfrávik eru sýnd aftan við meðaltal. 

 



   

 

 35 

Mynd 17. Fjöldi innlagna innan 30 daga eftir tilfelli DKA og HHS. 

 
Mynd 17 sýnir fjölda innlagna (óháð ástæðu) á LSH eða aðrar heilbrigðisstofnanir innan 30 daga eftir 

tilfelli DKA og HHS á LSH 2000-2019. Í flestum tilfellum DKA (340 tilfelli, 83,3%) og HHS (14 tilfelli, 

66,7%) fylgdi engin innlögn á heilbrigðisstofnun innan 30 daga. Næstalgengast var ein innlögn, bæði 

eftir DKA (54 tilfelli, 13,2%) og HHS (5 tilfelli, 23,8%). Flestar innlagnir 30 dögum eftir DKA voru fimm 
innlagnir (1 tilfelli, 0,25%) og tvær innlagnir eftir HHS (2 tilfelli, 9,5%). Meðal tilfella DKA og HHS þar 

sem tvær eða fleiri innlagnir fylgdu innan 30 daga voru konur fleiri (62,5%) en karlar (37,5%) og var 

meðalaldur 36,3 ár (spönn 15-71 ár). 

 

Mynd 18. Fjöldi innlagna innan við 1 ár eftir tilfelli DKA og HHS. 



   

 

 36 

Mynd 18 sýnir fjölda innlagna (óháð ástæðu) á LSH eða aðrar heilbrigðisstofnanir innan við eitt ár 

frá tilfelli DKA og HHS á LSH 2000-2019. Í flestum tilfellum DKA (193 tilfelli, 47,3%) og HHS (10 tilfelli, 

47,6%) fylgdi engin innlögn á heilbrigðisstofnun eftir eitt ár. Næstalgengast var ein innlögn, bæði eftir 
DKA (98 tilfelli, 24,0%) og HHS (6 tilfelli, 28,6%). Flestar innlagnir einu ári eftir DKA voru 38 innlagnir  

(1 tilfelli, 0,25%) og 18 innlagnir eftir HHS (1 tilfelli, 4,8%). Meðal tilfella DKA og HHS þar sem tvær eða 

fleiri innlagnir fylgdu að innan við ári frá tilfelli voru konur fleiri (53,6%) en karlar (46,4%) og var 

meðalaldur 33,4 ár (spönn 1-85 ár). 

 
Mynd 19. Fjöldi sjúklinga miðað við fjölda innlagna vegna DKA og HHS. 

  
 
 
Tafla 16. Fjöldi, meðalaldur og kynjahlutfall sjúklinga eftir fjölda innlagna vegna DKA og HHS.  

Fjöldi innlagna 1 2 3 4 5 

Fjöldi sjúklinga 160 56 19 8 5 

Meðalaldur, ár 
(staðalfrávik) 

34,5  
(21,9) 

37,3 
(20,3) 

31,4 
(19,5) 

44,8 
(20,3) 

26,0 
(8,2) 

Kyn      

   Karl 101 (63,1%) 34 (60,7%) 8 (42,1%) 4 (50,0%) 3 (60,0%) 

   Kona 59 (36,9%) 22 (39,3%) 11 (57,9%) 4 (50,0%) 2 (40,0%) 

Innlögn vegna      

   DKA 148 (92,5%) 53 (94,6%) 18 (94,7%) 8 (100,0%) 5 (100,0%) 

   HHS 12 (7,5%) 3 (5,4%) 1 (5,3%) 0 0 
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Tafla 16 (framhald). 

Fjöldi innlagna 6 7 8 12 

Fjöldi sjúklinga 5 3 2 1 

Meðalaldur 
(staðalfrávik) 

33,2 

(11,7) 

46,7 

(31,2) 

29,0 

(18,4) 

25,0 

 

Kyn     

   Karl 3 (60,0%) 0 0 0 
   Kona 2 (40,0%) 3 (100,0%) 2 (100,0%) 1 (100,0%) 

Innlögn vegna     

   DKA 5 (100,0%) 3 (100,0%) 2 (100,0%) 1 (100,0%) 

   HHS 0 0 0 0 

Staðalfrávik aldurs eru sýnd innan sviga. Hlutföll miðast við fjölda sjúklinga í tilheyrandi dálk. 

 
Mynd 19 sýnir fjölda sjúklinga miðað við fjölda innlagna vegna DKA og HHS og tekur tillit til tilfella 

utan LSH og rannsóknartímabils (fyrir 2000). Tafla 16 sýnir fjölda innlagna vegna DKA og HHS m.t.t. 

fjölda sjúklinga, aldurs, kyns og innlagnarástæðu (DKA og HHS). Algengast var ein innlögn vegna DKA 

(148 sjúklingar af 245, 60,4%) og HHS (12 sjúklingar af 16, 75,0%) við lok rannsóknartímabils (alls 160 

sjúklingar af 260, 61,5%). Karlar voru í meirihluta sjúklinga sem höfðu lagst inn einu sinni (63,4%), 
tvisvar (60,7%), fimm (60,0%) og sex sinnum (60,0%) vegna DKA og HHS við lok rannsóknartímabils. 

Alls 6 konur höfðu lagst inn 7 sinnum eða oftar vegna DKA við lok rannsóknartímabils. Enginn hafði 

lagst inn oftar en þrisvar vegna HHS við lok rannsóknartímabils. 

 

Tafla 17. Fjöldi innlagna vegna DKA eftir kyni. Kí-kvaðratpróf (χ2) m.t.t. kyns og fjölda innlagna. 

Fjöldi innlagna 1-2 >3 Alls 

Karl 124   (117,66)   [0,34] 18   (24,34)   [1,65] 142 

Kona 79   (85,34)   [0,47] 24   (17,66)   [2,28] 103 

Alls 203 42 245 

 

Tafla 17 sýnir kí-kvaðratpróf m.t.t. kyns og fjölda innlagna (ein til tvær innlagnir annars vegar og þrjár 
eða fleiri innlagnir hins vegar). Útkoma reyndist χ2 = 4,74, p = 0,03 < 0,05. Gagnlíkindahlutfall (OR) var 

2,09, 99% CI [0,86-5,08]. 
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4.5 Meðferðarform sjúklinga innlagðir vegna DKA og HHS 
 

Tafla 18. Meðferðarform sjúklinga, með áður greinda sykursýki, við innlögn vegna DKA og HHS. 

 DKA 
(n = 312) 95% CI HHS 

(n = 18) 95% CI 

Insúlínmeðferð     

   Pennameðferð 197 (63,1%) 0,63 ± 0,053 8 (44,4%) 0,45 ± 0,21 
   Dælumeðferð 88 (28,2%) 0,28 ± 0,050 0  

   Blandað insúlín 11 (3,5%) 0,041 ± 0,021 4 (22,2%) 0,27 ± 0,18 

   Ekki á insúlínmeðferð 16 (5,1%) 0,057 ± 0,025 6 (33,3%) 0,36 ± 0,20 

Töflumeðferð     

   Metformín 23 (7,4%) 0,079 ± 0,029 8 (44,4%) 0,45 ± 0,21 

   SGLT2 7 (2,2%) 0,028 ± 0,017 2 (11,1%) 0,18 ± 0,15 

CI = öryggisbil (confidence interval). 
 

Tafla 18 sýnir meðferðarform sjúklinga, með áður greinda sykursýki, við innlögn vegna DKA og HHS 

á LSH 2000-2019. Af  312 tilfellum DKA var meirihluti sjúklinga á pennameðferð (197 tilfelli, 63,1%). 

Næstalgengast meðal tilfella DKA var dælumeðferð (88 tilfelli, 28,2%). Enginn sjúklingur innlagður 

vegna HHS reyndist vera á dælumeðferð. Í 23 tilfellum (7,4%) DKA voru sjúklingar á metformíni og 
aðeins í 7 tilfellum á SGLT2 (2,2%). Í samanburði voru sjúklingar á SGLT2 í 11,1% tilfella HHS. Af 18 

tilfellum HHS var meirihluti sjúklinga á pennameðferð (8 tilfelli, 44,4%) og metformíni (8 tilfelli, 44,4%). Í 

6 tilfellum HHS voru sjúklingar ekki á neinni insúlínmeðferð (33,3%). 

 
Mynd 20. Fjöldi tilfella DKA miðað við lengd á dælumeðferð (ár). 
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Mynd 20 sýnir fjölda tilfella DKA á LSH 2000-2019 miðað við lengd sjúklinga á dælumeðferð. Tafla 

19 sýnir tölur á bak við mynd 20 ásamt meðalaldri. 88 innlagnir voru meðal 58 sjúklinga á dælumeðferð 

yfir rannsóknartímabilið. Innlögn vegna DKA var algengust meðal sjúklinga sem höfðu verið á dælu-
meðferð í 1 ár (15 tilfelli, 17,0%), 2 ár (14 tilfelli, 15,9%) og minna en 1 ár (12 tilfelli, 13,6%). Í 58 af 88 

tilfellum voru sjúklingar konur (65,9%). Meðalaldur innlagðra með DKA og á dælumeðferð reyndist 27,5 

ár ± 15,3 ár. Meðalaldur var lægstur meðal sjúklinga sem höfðu verið á dælumeðferð í minna en 1 ár 

(14,8 ár ± 4,14 ár). 

 
Tafla 19. Fjöldi tilfella DKA miðað við lengd á dælumeðferð (ár). Breyta skoðuð m.t.t. aldurs og kyns. 

Ár frá dælu <1 1 2 3-8 9-17 Alls 

Fjöldi tilfella 12 15 14 34 13 88 

Meðalaldur, ár 
(staðalfrávik) 

14,8 

(4,1) 

20,4  

(11,1) 

30,5 

(16,2) 

29,4 

(15,5) 

39,3 

(13,9) 

27,5 

(15,3) 

Kyn       

   Karl 2 (16,7%) 6 (40,0%) 8 (57,1%) 10 (29,4%) 4 (30,8%) 30 (34,1%) 
   Kona 10 (83,3%) 9 (60,0%) 6 (42,9%) 24 (70,6%) 9 (69,2%) 58 (65,9%) 

Staðalfrávik aldurs eru sýnd innan sviga. Hlutföll miðast við fjölda tilfella í tilheyrandi dálk. 

 
Mynd 21. Fjöldi tilfella DKA eftir insúlínmeðferð. Penna- og dælumeðferð borin saman. 

Mynd 21 sýnir fjölda innlagna vegna DKA á LSH 2000-2019 m.t.t tveggja algengustu insúlín-

meðferða insúlínháðrar sykursýki, þ.e. pennameðferð og dælumeðferð. Flest tilfelli DKA meðal sjúklinga 

á dælumeðferð voru árin 2017-2019. Meðal tilfella DKA 2006-2019 voru fleiri sjúklingar á pennameðferð 

(60,1%) en dælumeðferð (30,8%). Yfir sama tímabil voru sjúklingar á blandaðri insúlínmeðferð í 3,8% 

tilfella og á einungis töflumeðferð í 5,2% tilfella. 
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4.6 Mælingar við komu 
 
Tafla 21. Meðaltal fyrstu blóðmælinga.  

Fyrstu mælingar teknar hjá sjúklingum við innlögn vegna DKA og HHS á LSH 2000-2019. Staðalfrávik 
blóðmælinga eru sýnd fyrir aftan meðaltal. 
 
Tafla 22. Meðaltal fyrstu ketónþvagmælinga. 

 DKA (n = 341) HHS (n = 19) 

Þvagketónmæling   
   0 0 9 (47,4%) 

   + 3 (0,9%) 4 (21,1%) 

   ++ 20 (5,9%) 3 (5,9%) 

   +++ 48 (14,1%) 3 (15,8%) 

   ++++ 270 (79,2%) 0 

 

Meðaltal fyrstu blóðmælinga (tafla 21) meðal sjúklinga sem lögðust inn vegna DKA voru eftirfarandi: 

blóðsykur 29,8 mmól/L (n = 400), pH gildi blóðs 7,15 (n = 369), bíkarbónat 11,2 mmól/L 

(n = 356) og HbA1c 89,8 mmól/mól (n = 311). Meðaltal fyrstu blóðmælinga meðal sjúklinga sem lögðust 

inn vegna HHS voru eftirfarandi: blóðsykur 46,5 mmól/L (n = 21), pH gildi blóðs 7,30 (n = 21), bíkarbónat 
19,0 mmól/L (n = 21), HbA1c 85,2 mmól/mól (n = 18) og osmósuþéttni 346,2 mOsm/kg (n = 16). 

Algengasta ketónþvagmæling (tafla 22) sjúklinga með DKA var ++++ í 270 (79,2%) tilfellum á meðan 

algengasta ketónþvagmæling sjúklinga með HHS var 0 (neikvætt) í 9 (47,4%) tilfellum. 

Ketónþvagmælingar vantaði í 69 tilfellum (16,1%) af 429 tilfellum DKA (67 tilfelli) og HHS (2 tilfelli). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 DKA HHS 

Blóðmælingar   

   Blóðsykur (mmól/L) 29,8 ± 11,4  46,5 ± 19,2 

   pH blóðs 7,15 ± 0,14 7,30 ± 0,13 

   Bíkarbónat (mmól/L) 11,2 ± 4,2 19,0 ± 4,9 

   HbA1c (%) 10,4 ± 2,1 10,0 ± 2,9 

   HbA1c (mmól/mól) 89,8 ± 23,3 85,2 ± 31,7 
   Osmósuþéttni (mOsm/kg)  346,2 ± 32,3 
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Mynd 22. Samanburður á dreifingu HbA1c gilda milli tilfella DKA og HHS.  
Fjórðungamörk (Q) eru sýnd í mælieiningunni mmól/mól. Meðaltal á göngudeild er gróf nálgun. 

 

Mynd 22 sýnir dreifingu HbA1c blóðgilda (mmól/mól) sjúklinga með DKA og HHS á LSH 2000-2019. 

Miðgildi HbA1c mælinga meðal tilfella DKA reyndist 89,0 mmól/mól og 80,5 mmól/mól meðal tilfella 

HHS. Brotalína í bleiku sýnir grófa nálgun meðaltals HbA1c gilda (mmól/mól) göngudeildarsjúklinga með 

SS1 og SS2 2000-2015. Tekin voru meðaltöl árin 2015 (68 mmól/mól fyrir SS1, 66 mmól/mól fyrir SS2), 

2017 (66 mmól/mól fyrir SS1, 68 mmól/mól fyrir SS2) og 2020 (66 mmól/mól fyrir SS1, 73 mmól/mól fyrir 

SS2) sem gaf útkomu 68 mmól/mól. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Q3 = 107 

Q2 = 89 

Q3 = 72 

Q3 = 101,5 

Q2 = 80,5 

Q3 = 56,8 
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Mynd 23. Samanburður á dreifingu blóðsykurgilda (mmól/L) milli tilfella DKA og HHS. 
Fjórðungamörk (Q) eru sýnd í mælieiningunni mmól/L. 

Mynd 23 sýnir dreifingu fyrstu blóðsykurgilda (mmól/L) við komu sjúklinga vegna DKA og HHS á LSH 
2000-2019. Miðgildi blóðsykurs meðal tilfella HHS reyndist hærra (45,3 mmól/L) en meðal tilfella DKA 

(28,1 mmól/L). 

 

Mynd 24. Samanburður á dreifingu pH gilda blóðs milli tilfella DKA og HHS. 
Fjórðungamörk (Q) eru sýnd og tákna pH gildi blóðs. 

 

Q3 = 35,3 

Q2 = 28,1 

Q1 = 22,2 

Q3 = 57,6 

Q2 = 45,3 

Q1 = 36,4 

Q3 = 7,26 

Q2 = 7,19 

Q1 = 7,08 

Q3 = 7,37 
Q2 = 7,31 

Q1 = 7,27 
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Mynd 24 sýnir dreifingu fyrstu pH gilda blóðs við komu sjúklinga með DKA og HHS á LSH 2000-

2019. Miðgildi pH gilda meðal tilfella DKA var lægri (pH gildi 7,19) en meðal tilfella HHS (pH gildi 7,31). 
 
Mynd 25. Samanburður á dreifingu bíkarbónatgilda (mmól/L) milli tilfella DKA og HHS. 
Fjórðungamörk (Q) eru sýnd í mælieiningunni mmól/L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 25 sýnir dreifingu fyrstu bíkarbónat blóðgilda við komu sjúklinga með DKA og HHS á LSH 

2000-2019. Miðgildi bíkarbónatgilda voru lægri meðal tilfella DKA (11 mmól/L) en meðal tilfella HHS  
(19 mmól/L). 

Q3 = 14 

Q2 = 11 

Q1 = 8 

Q3 = 22 

Q2 = 19 

Q1 = 17 



   

 

 44 

5 Umræða 

Faraldsfræði og fjöldi tilfella DKA og HHS 

Engar tölur eru til um nákvæman fjölda sykursjúkra á Íslandi. Því er erfitt að meta nýgengi og algengi 

DKA og HHS á Íslandi, þar sem óljóst er hve stór hópur er útsettur (með sykursýki). Erlendar rannsóknir, 

sem segja til um algengi og nýgengi DKA og HHS, hafa það sameiginlegt að meta niðurstöður út frá 

fyrirliggjandi gagnagrunnum um sykursjúka, þar sem fjöldi sykursjúkra liggur fyrir. Kanadískar rannsóknir 

sýndu að algengi DKA 18 ára og eldri sjúklinga með SS1 var 103 tilfelli á hverja 1.000 sjúklinga52 (2004-

2009) og 128 tilfelli á hverja 1.000 sjúklinga53 (2004-2008). Skv. leiðbeinanda verkefnisins var fjöldi 
Íslendinga með SS1 um 700 árið 2019. Ef gengið er út frá þeim fjölda reiknast algengi DKA 41,4 tilfelli 

á hverja 1.000 sjúklinga með SS1 árið 2019 sem er lægra en ofangreindar rannsóknir sýndu fram á. 

Meðal tilfella DKA var jafnt kynjahlutfall (52% karlar) sem samrýmist erlendum rannsóknum (51,4-

55,0% karlar).52,53 Hins vegar voru færri konur en karlar innlagðir vegna DKA. Því má álykta að konur 

voru líklegri til að koma ítrekað inn vegna DKA. Þetta staðfestu niðurstöður en konur voru líklegri til þess 

að koma þrisvar eða oftar inn vegna DKA (OR = 2,09, 99% CI [0,86-5,08]). Erlendar rannsóknir hafa 

sýnt fram á sambærilegar niðurstöður þar sem ungar konur voru líklegri til að leggjast inn vegna 

DKA.57,58 Af sjúklingum sem lögðust inn þrisvar eða oftar vegna DKA voru konur í meirihluta (57,1%). 
Til samanburðar sýndi bandarísk rannsókn að meðal sjúklinga sem lögðust inn vegna DKA fjórum 

sinnum eða oftar voru 52,6% konur.67 Þar að auki var meðalaldur kvenna (28,0 ár) í tilfellum DKA lægri 

en karla (34,1 ár). Niðurstöður benda því til þess að ungar konur voru í meiri hættu á að leggjast inn 

vegna DKA. Þetta gæti reynst varhugaverð þróun í ljósi þess að rannsóknir hafa sýnt fram á að ungar 

stúlkur með SS1 eru líklegar til að þróa með sér sykursýkisátröskun (diabulimia). Bandarísk rannsókn 

fylgdi eftir 91 stúlku með SS1 á aldrinum 12-18 ára. Eftir 4-5 ár voru 71% stúlkna, áður með venjulegar 

matarvenjur, búnar að þróa með sér átröskun. Yfir sama tímabil jókst hlutfall stúlkna sem slepptu 

insúlíngjöfum frá 14% í 34%.68 

Niðurstöður sýndu að karlar voru í meirihluta meðal tilfella HHS (71,4%), sambærilegt franskri 

rannsókn þar sem karlar voru einnig í meirihluta tilfella HHS (um það bil 67%)69. Meðalaldur sjúklinga 

innlagðir vegna HHS var tvöfalt hærri (63,3 ár) en meðalaldur sjúklinga með DKA (31,1 ár) enda var 

meirihluti sjúklinga innlagðir vegna DKA var með SS1 (83,1%) á meðan meirihluti sjúklinga með HHS 

var með SS2 (71,4%). Þetta kemur heim og saman við þá staðreynd að SS2 greinist iðulega á seinni 

hluta ævinnar.55 Talsverður hluti sjúklinga innlagðir vegna DKA og HHS kom utan Höfuðborgarsvæðis 

(21,7% tilfella). Brýnt væri að skoða hvort meðferðaráætlun DKA og HHS smærri bæjarfélaga standist 
samanburð. Sjúkdómsframvinda DKA er hröð og því þarf skjót og skilvirk viðbrögð.  

Hlutfall nýgreiningar sykursýki af tilfellum DKA (23,5%) reyndist vera svipað og aðrar rannsóknir hafa 

sýnt fram á (19-29%).46-51 Meðalaldur greiningar SS1 var 16,3 ár sem er hærri en hefur sést í 

Bandaríkjunum (14 ár).70 Flest tilfelli DKA reyndust vera meðal aldurshópa 11-15, 16-20 og 21-25 ára 

sem er sambærilegt bandarískri rannsókn þar sem flest tilfelli DKA voru meðal 18-25 ára.59 Engin andlát 

máttu rekja til DKA eða HHS. Við lok rannsóknartímabils voru fleiri lifandi meðal sjúklinga sem greindust 

með DKA (92,7%) en HHS (56,3%). Þá niðurstöðu má rekja til þess að sjúklingar innlagðir vegna HHS 
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voru eldri en sjúklingar sem lögðust inn vegna DKA. Skortur var á erlendum rannsóknum um DKA og 

HHS meðal sjaldgæfari tegunda sykursýki en SS1 og SS2, þ.e. LADA, MODY og afleidda sykursýki. 

Fyrsta koma vegna DKA og HHS var í miklum meirihluta á SBD (97,5%). Í um helmingi tilfella DKA 
(48,0%) lögðust sjúklingar inn á gjörgæslu. Til samanburðar tók bandarísk rannsókn saman innlagnir 

15.994 sjúklinga vegna DKA á 159 sjúkrahúsum 2005-2007.70 52,6% þeirra lögðust inn á gjörgæslu. Þá 

lögðust sjúklingar í meirihluta tilfella DKA og HHS inn á deild (83,1%). Meðal 220 sjúklinga innlagðir 

vegna DKA í Ísrael 2003-2010 reyndust 72,7% leggjast inn á deild.71 

Fjöldi tilfella DKA og HHS eftir mánuðum yfir tímabilið var svipaður, fyrir utan febrúar þar sem fjöldi 

tilfella var lægstur. Fjöldi tilfella DKA var áberandi lægstur 2000-2007. Orsökin er óljós en mætti hugsan-

lega rekja til þess að Heilsugátt var tekin í notkun í lok árs 2007 og því tengt tölvukerfisbreytingum. 

Breytingar í fjölda tilfella voru því metnar út frá þeirri staðreynd. Tilfellum DKA 2008-2019 fjölgaði að 
meðaltali um 10,6% milli ára. Tilfellum DKA meðal 18 ára og yngri fjölgaði 2008-2010 (frá 7 í 13 tilfelli) 

en fækkaði á hinn bóginn í sama aldurshóp að meðaltali um 17,2% milli ára 2010-2019. Tilfellum DKA 

fjölgaði meðal sjúklinga eldri en 18 ára að meðaltali um 10,6% milli ára 2008-2019. Fjöldi tilfella HHS 

var á bilinu 0-4 tilfelli á ári 2008-2019. 

 

Legulengd og endurkoma 
Legulengd vegna DKA og HHS var að meðaltali 4,3 dagar yfir tímabilið og jókst frá 4,0 dögum að 

meðaltali árið 2000 í 6,1 dag árið 2019. Hins vegar hafa sambærilegar rannsóknir í Bandaríkjunum sýnt 

fram á mismikla styttingu legulengdar (3,64 dagar í 3,24 daga 2003-201472 og 5,7 dagar í 3,4 daga73). 

Legulengd var styst meðal sjúklinga 21-25 ára (1,90 dagar) og lengst meðal sjúklinga 81-85 ára (21,0 

dagar). Jafnframt sýna niðurstöður að legulengd styttist frá 0-25 ára og eykst frá 26 ára og eldri. Lengri 

innlagnatími meðal yngstu og elstu sjúklinga þýðisins má rekja til þess að þeir sjúklingahópar eru 

viðkvæmari fyrir bráðu sjúkdómsástandi DKA (meðal yngri sjúklinga) og HHS (meðal eldri sjúklinga) og 

gætu því þarfnast lengri legutíma. 

Fjöldi endurinnlagna óháð ástæðu innan 30 daga eftir tilfelli DKA og HHS var í meirihluta enginn 
(82,5%) og 0-1 eftir 1 ár (71,6%). Engar erlendar rannsóknir fundust er sögðu til um endurinnlögn (óháð 

ástæðu) eftir tilfelli DKA og HHS á heilbrigðisstofnun innan 30 daga eða eins árs. 

 

Meðferðarform sjúklinga innlagðir vegna DKA og HHS 
Niðurstöður sýndu að í meirihluta tilfella DKA voru sjúklingar á pennameðferð (63,1%). Til 

samanburðar voru sjúklingar á dælumeðferð í 28,2% tilfella en rannsóknir hafa sýnt fram á lægra algengi 

DKA meðal sjúklinga á dælumeðferð í samanburði við sjúklinga á pennameðferð.59,74 Hins vegar sýndi 
sama rannsókn að algengi meðal sjúklinga á dælumeðferð í skemur en eitt ár var svipað og algengi 

sjúklinga á pennameðferð59 en niðurstöður hér bentu til þess að algengi DKA meðal pennanotenda var 

hærra en meðal dælunotenda, fyrir utan árið 2011 (dælunotendur 58,3%). Niðurstöður sýndu að flest 

tilfelli DKA (46,5%) meðal sjúklinga á dælumeðferð reyndust vera innan við tvö ár frá að dælumeðferð 

hófst. Þetta undirstrikar mikilvægi góðrar kennslu í upphafi dælumeðferðar og eftirfylgni fyrstu árin eftir 

uppsetningu dælu. Konur reyndust vera í meirihluta dælunotenda sem lentu í DKA (65,9%) en ekki 

fundust rannsóknir sem ákvörðuðu sambærilegt hlutfall. 
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Mælingar við komu 
Dreifirit fyrstu blóðmælinga bentu til að meirihluti sjúklinga innlagðir vegna DKA og HHS voru innan 

greiningarskilmerkja (myndir 22-24). Niðurstöður sýndu að meðal tilfella DKA var meðaltal blóðsykurs 
við komu 29,8 mmól/L, pH gildi blóðs 7,15 mmól/L og bíkarbónat 11,2 mmól/L. Bandarísk rannsókn 

sýndi fram á álíka niðurstöður meðal 44 tilfella DKA 38 sjúklinga. Þar var meðaltal blóðsykurs 33,8 

mmól/L, pH gildi og bíkarbónat bláæðablóðs 7,17 og 12,8 mmól/L og pH gildi og bíkarbónat 

slagæðablóðs 7,20 og 11,0.66. Vöntun mælinga á pH gildi blóðs (40 tilfelli) og bíkarbónats (53 tilfelli) var 

talsverð í tilfelli DKA. Blóðsykurmælingar vantaði í 9 tilfellum. Engar pH, bíkarbónat-, eða 

blóðsykurmælingar vantaði í tilfellum HHS en mælingar osmósuþéttni vantaði í 5 tilfellum. Engar 

erlendar rannsóknir, sem skoðuðu sambærilega stórt þýði og verkefnið, fundust um fyrstu fyrstu 

mælingar í tilfelli HHS. Vöntun mælinga gæti útskýrst af sjúklingum sem koma af landsbyggðinni þar 
sem blóðmælingar voru gerðar á tilheyrandi heilbrigðisstofnun. Auk þess gætu mannleg mistök orsakað 

vöntun þeirra. Engu að síður er mikilvægt að mæla öll blóðgildi sem mælt er með í meðferðarskema11, 

óháð því hvort utanaðkomandi mælingar liggja fyrir eður ei. 

Meðal tilfella DKA mældust þvagketónar tveir eða fleiri í 99,1% tilfella sem fellur innan greiningar-

skilmerkja DKA. Á hinn bóginn mældust þvagketónar tveir til þrír í 21,7% tifella sem er utan greiningar-

skilmerkja HHS. Rannsóknir hafa sýnt fram á að sjúklingar geta komið inn í blönduðu ástandi DKA og 

HHS75 auk þess sem vitað er að áfengismisnotkun getur ýtt undir ketónmyndun. Engar erlendar 
rannsóknir fundust sem skoðuðu ketónþvagmælingar sérstaklega meðal tilfella DKA og HHS. 

Grófáætlað meðaltal HbA1c mælinga, meðal sjúklinga með SS1 og SS2, á göngudeild sykursjúkra 

á LSH 2015-2020 var 68 mmól/mól (8,4%) 2015-2020. Í samanburði sýndi bandarísk rannsókn að 

meðaltal HbA1c rúmlega 16.000 sjúklinga 4-75 ára með SS1 var 8,2% (66,1 mmól/mól).59 Í sömu 

rannsókn reyndust flest tilfella DKA vera á meðal sjúklinga sem ekki náðu viðmiðunargildi HbA1c  

(<53 mmól/mól, 7,0%). Enn fremur sýndi kanadísk rannsókn að meðal 1467 sjúklinga með SS1 var 

meðaltal HbA1c hærra (77,0 mmól/mól, 9,2%) hjá þeim sem voru innlagðir vegna DKA miðað við þá 

sem höfðu enga sögu um DKA (68,3 mmól/mól, 8,4%).53 Meðaltal HbA1c hér meðal tilfella DKA var 89,8 
mmól/mól (10,4%) og meðaltal HbA1c meðal tilfella HHS 85,2 mmól/mól (10,0%). Í samanburði við 

ofangreint meðaltal HbA1c á göngudeild sykursjúkra eru bæði gildin talsvert hærri. Rannsóknir hafa sýnt 

að slæm meðferðarheldni er einn helsti áhættuþáttur slæmrar blóðsykurstjórnar (hátt HbA1c gildi) og 

DKA.60 Því má álykta að meðferðarheldni var verri hjá sjúklingum sem lögðust inn vegna DKA og HHS 

í samanburði við sjúklinga sem mættu á göngudeild sykursjúkra. Einnig er líklegt að þeir sjúklingar sem 

lögðust inn vegna DKA og HHS mættu síður í eftirlit á göngudeild en rannsóknin skoðaði það ekki 

sérstaklega. 
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6 Samantekt og ályktun 

Í samantekt sýndu niðurstöður að fjöldi tilfella DKA hefur jókst 2008-2019 (10,6% að meðaltali milli 

ára). Árin 2008-2019 voru tilfelli HHS 0-4 á ári. Auk þess virtust konur tvöfalt líklegri til þess að leggjast 

inn þrisvar eða oftar vegna DKA (OR = 2,09, 99% CI [0,86-5,08]). Þá lengdist meðallegutími frá 4,0 

dögum árið 2000 í 6,1 dag árið 2019 og reyndist 4,3 dagar yfir tímabilið. Í rúmlega helmingi tilfella DKA 
og HHS lögðust sjúklingar inn á gjörgæslu. HbA1c gildi innlagðra vegna DKA (89,8 mmól/mól) og HHS 

(85,2 mmól/mól) reyndust hærri en meðaltal HbA1c sjúklinga á göngudeild sykursjúkra 2015-2020. 

Veikleiki rannsóknarinnar var möguleg vantalning á tilfellum 2000-2007 (fyrir Heilsugátt). Þar að auki 

er ekki til gagnagrunnur um sykursýki á Íslandi sem segir til um nákvæman fjölda sykursjúkra. Því gat 

rannsóknin ekki sýnt fram á hve stór hluti af sykursjúkum lagðist inn vegna DKA og HHS til að meta 

algengi og nýgengi. Rannsóknin skoðaði ekki áhættuþætti, til dæmis meðferðarheldni og undirliggjandi 

sjúkdómsástand, en sú vitneskja er einn af hornsteinum í bættum fyrirbyggjandi aðgerðum. Þá 
einskorðaðist rannsóknin við LSH og því erfitt að meta algengi og nýgengi á öllu Íslandi, þó ætla má að 

meirihluti sjúklinga með DKA og HHS komi á LSH. 

Enn er langt í land ef við berum okkur saman við Norðurlöndin sem öll hafa þjóðskrá um sykursýki 

(National Diabetes Register).76 Engin sambærileg skráning er á Íslandi77 en slíkur gagnagrunnur er 

mikilvægur til þess að fá betri yfirsýn yfir sjúklingahópinn til að þróa skilvirkar fyrirbyggjandi aðgerðir til 

þess að koma í veg fyrir lífshættulega fylgikvilla sykursýki, sérstaklega DKA og HHS. Því er brýn 

nauðsyn fyrir Ísland að láta íslenska þjóðskráningu um sykursýki verða að veruleika til að geta fært sig 

á sama plan og þær þjóðir sem við berum okkur saman við og skapa aðgengilegri grunn fyrir 
faraldsfræðirannsóknir um sykursýki á Íslandi í framtíðinni. 

Þörf er á nánari rannsóknum um sykursýki og fylgikvilla sjúkdómsins á Íslandi. Næsta skref væri að 

skoða bráða fylgikvilla sykursýki á Íslandi og meta um leið áhættuþætti, meðferðarheldni og vel skil-

greinda undirhópa. 
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