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Útdráttur 

Bakgrunnur: Hlutfall aldraðra eykst á ári hverju með bættum lífskjörum og með hækkandi 

aldri eykst algengi sjúkdóma og aukin lyfjanotkun fylgir í kjölfarið. Tilgangur þessa verkefnis 

var að kanna hvort munur væri á lyfjanotkun aldraðra eftir búsetu en upplýsingar um þetta 

efni eru af skornum skammti hérlendis.  

Aðferð: Notast var við megindlega rannsóknaraðferð og úrtakið valið með slembiúrtaki úr 

þéttbýli og dreifbýli á Norðurlandi eystra. Skilyrði fyrir þátttöku voru að viðkomandi væri 

búsettur í heimahúsi, 65 ára eða eldri og gæti tjáð sig munnlega. Þátttakendur voru 186 

talsins, þar af 118 úr þéttbýli og 68 úr dreifbýli. Gagnaöflun fór fram árið 2004 og hét 

„Heilsutengdir hagir eldra fólks í dreifbýli og þéttbýli“. Lyf þátttakenda voru flokkuð eftir 

ATC-flokkunarkerfinu og skráð inn í gagnagrunninn. Notast var við Statistical Package for 

Social Scienses (SPSS) við úrvinnslu gagna og marktektarmörk sett við p < 0,05.  

Niðurstöður: Aldraðir einstaklingar tóku inn að meðaltali 3,9 lyf óháð búsetu. Rúmlega 59% 

þátttakenda voru á fjórum lyfjum eða færri, rétt rúmlega 37% tóku inn fimm til níu lyf og tæp 

4% voru á 10 lyfjum eða fleiri. Þegar litið var á lyfjanotkun eftir ATC-flokkunarkerfinu 

reyndist mesta notkunin vera í C-flokki (hjarta- og æðasjúkdómalyf) en 66% aldraðra 

innbyrtu slík lyf óháð búsetu. Eftir því sem aldraðir mátu heilsu sína verri því fleiri lyf tóku 

þeir inn að meðaltali. Í þéttbýli bjuggu allir innan við 5 km frá heilbrigðisþjónustu en í 

dreifbýli voru 83.8% sem voru í meira en 20 km fjarlægð frá henni.  

Ályktanir: Munur er á aðgengi að heilbrigðisþjónustu og lýðfræðilegum þáttum eftir búsetu. Í 

þéttbýli er stutt í heilbrigðisþjónustu og aldraðir meta heilsu sína betri, en á móti kemur að þar 

búa fleiri aldraðir einir. Í dreifbýli eru fjarlægðir meiri og upplifun aldraðra af heilsu sinni 

ekki eins góð, en á móti kemur að þar búa færri einir. Þrátt fyrir þessa þætti sem skildu 

hópana að fannst enginn munur á lyfjanotkun aldraðra eftir búsetu.  
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Abstract 

Background: The proportion of elderly people is increasing every year with higher living 

standards. With increasing age the prevalence of disease and therefore medication use 

increases. The aim of this study was to find out if there was any difference in medication use 

amongst elderly people living in urban and rural areas. Information about this subject is 

limited in this country.  

Method: A quantitative research method was used for this study. Participants were randomly 

selected from urban and rural communities in the northeast part of the country. Criteria for 

participation was people that were community-dwelling, at least 65 years old and able to 

communicate verbally. Participants were 186 in total and comprised of 118 urban and 68 rural 

elderly people. The data was collected in 2004 and was named „Health related information 

about the elderly in rural and urban communities“. The participants medication was 

categorized with ATC-classification and the data imported into the database. Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) was used for statistical analysis and significance was 

set at p < 0.05.  

Results: Elderly people were using on averagy 3.9 drugs with no significant difference 

between urban and rural areas. Approximately 59% of the participants were using four drugs 

or less, about 37% were using five to nine drugs and less than 4% were taking 10 drugs or 

more. When looking at the ATC-classification of the medication, the proportion of C-class 

(Cardiovascular system) was highest, but 66% of the participants were using such drugs 

independent of their residence. As the participants evaluation of their health decreased the 

amount of drugs they used increased on average. In urban communities, everyone lived within 

five kilometers from health care but in rural communities, 83.8% lived more than 20 

kilometers from health care.  
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Conclusions: There are differences in health care accessibility and demographic factors 

between urban and rural settings. In urban communities the distance to health care is short and 

participants evaluation of their health was better. However, more of them lived alone. In rural 

communities the distance to health care is much greater and the participants evaluation of 

their health was worse. Yet fewer people lived alone. Despite these factors that seperated the 

groups no difference was found in medication use amongst community-dwelling elderly 

people.  

Keywords: Elderly – Medication – Urban – Rural – Health – Access to health care.  
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Kafli 1. Inngangur 

Í þessum kafla koma fram helstu bakgrunnsupplýsingar er varða lokaverkefnið. Sagt er 

frá tilgangi rannsóknarinnar og gildi hennar fyrir hjúkrun, hugmyndafræðilegum ramma 

verkefnis og gildismati rannsakenda. Helstu hugtökin sem fram koma í verkefninu eru 

skilgreind og sagt er frá uppbyggingu lokaverkefnisins. Að lokum eru helstu leitarorð fyrir 

heimildaleitina talin upp.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna hvort munur sé á lyfjanotkun aldraðra eftir 

búsetu. Ætlunin er að bera saman lyfjanotkun einstaklinga 65 ára og eldri sem búsettir eru í 

heimahúsi í þéttbýli og dreifbýli. Við gerð verkefnisins verða nýtt gögn úr rannsókn sem 

Sólveig Ása Árnadóttir, Elín Díanna Gunnarsdóttir og Árún K. Sigurðardóttir stóðu að, en í 

henni var spurningarlisti lagður fyrir fólk 65 ára og eldri sem búsett var á Akureyri og í 

dreifbýli í S-Þingeyjarsýslu.  

1.1 Bakgrunnsupplýsingar 

Í 1. grein laga um heilbrigðisþjónustu stendur: „Markmið þeirra er að allir landsmenn 

eigi kost á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma eru tök á að veita til verndar 

andlegri, líkamlegri og félagslegri heilbrigði“ (Lög um heilbrigðisþjónustu, 2007).  

Notkun á lyfjum við meðferð sjúkdóma og sjúkdómseinkenna er stór þáttur í þeirri 

heilbrigðisþjónustu sem við búum við í dag. Hlutfall aldraðra eykst á ári hverju með bættum 

lífskjörum og með hækkandi aldri eykst algengi sjúkdóma og lyfjanotkunar (Ólafur 

Samúelsson, Sigurbjörn Björnsson, Bessi H. Jóhannesson og Pálmi V. Jónsson, 2000).  

Lyfjanotkun aldraðra eykst með hækkandi aldri og fjöllyfjanotkun er vaxandi 

vandamál í heilbrigðiskerfinu. Til að koma í veg fyrir skaðlegar aukaverkanir lyfja hjá 

öldruðum þarf heilbrigðisstarfsfólk að fylgjast vel með lyfjanotkun þeirra og yfirfara 

lyfjakortið með reglulegu millibili (Jyrkkä, Vartiainen, Hartikainen, Sulkava og Enlund, 
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2006). Í íslenskri rannsókn sem gerð var á lyfjanotkun aldraðra kemur í ljós að í 7,7% tilfella 

eru taldar miklar líkur á því að aldraður einstaklingur hafi lagst inn á sjúkrahús vegna 

aukaverkana lyfja (Ólafur Samúelsson o.fl.,2000).  

Þegar borin er saman lyfjanotkun í þéttbýli og dreifbýli erlendis kemur í ljós að lítill 

munur er á lyfjanotkun aldraðra eftir búsetu. Aldraðir einstaklingar búsettir í dreifbýli nota  

5,7 lyf á móti 5,9 lyfjum hjá öldruðum í þéttbýli. Þegar horft er á menntunarstig aldraðra 

kemur aftur á móti í ljós að þeir sem eru með minnstu menntunina taka inn flest lyf að 

staðaldri (Haider, Johnell, Weitoft, Thorslund og Fastbom, 2009).  

Í heimildarsamantekt Grymonpre og Hawranik frá árinu 2008 voru teknar saman 

niðurstöður úr 26 rannsóknum sem voru birtar á árunum 1979-2006. Í þessu lokaverkefni er 

þó einungis notast við rannsóknir sem komu út á árunum 1999-2006. Í þeim var athugað hvort 

munur væri á lyfjanotkun aldraðra eftir búsetu og hvaða þættir hefðu áhrif þar á. Niðurstöður í 

rannsókn Goins, Williams, Carter og Spencer (2005) sýna að aðgangur að heilbrigðisþjónustu 

í dreifbýli er verri en í þéttbýli og voru fimm þættir taldir skipta mestu máli. Þeir eru erfiðari 

samgöngur í dreifbýli, fáar heilsugæslustöðvar og fáir heilbrigðisstarfsmenn á hvern íbúa, 

skortur á sérhæfðri heilbrigðisþjónustu, félagsleg einangrun og fjárhagsleg vandræði (vitnað 

til í Grymonpre og Hawranik, 2008).  

Einstaklingar 65 ára og eldri eru almennt í meiri hættu á að þróa með sér ýmsa 

sjúkdóma. Tíðni hjartasjúkdóma, vitrænnar og líkamlegrar fötlunar og sykursýki af tegund tvö 

eykst með hækkandi aldri. Betri meðferðir og lyf eru við þeim heilsufarsvandamálum sem 

hrjá oft aldraða einstaklinga en áður hafa verið (Fogelholm o.fl., 2006; Arnadottir, 

Gunnarsdottir og Lundin-Olsson, 2009). Auk þessa hefur komið í ljós að íslenska þjóðin er að 

þyngjast og hefur hlutfall of feitra hækkað úr 7,2% árið 1990 upp í 18,9% árið 2007. Þeir 

einstaklingar sem eru of feitir eru í aukinni hættu á að fá hina ýmsu sjúkdóma, s.s. hjarta- og 

æðasjúkdóma, háan blóðþrýsting o.fl. (Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2009).  
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Í rannsókn Arnadottir o.fl. (2009) var athugað hvort munur væri á hreyfingu aldraðra í 

þéttbýli og dreifbýli. Þar kemur fram að eldri einstaklingar í þéttbýli eru líklegri til að búa 

einir, eru betur menntaðir og hafa færri heilsufarsvandamál heldur en jafnaldrar þeirra í 

dreifbýli. Þrátt fyrir þetta finnst enginn munur á líkamlegri virkni á milli aldraðra í þéttbýli og 

dreifbýli.  

1.2 Tilgangur rannsóknar og gildi fyrir hjúkrun 

Verkefni þetta er lokaverkefni til B.Sc. prófs í hjúkrunarfræði við Háskólann á 

Akureyri. Tilgangur þess er að kanna hvort munur sé á lyfjanotkun aldraðra eftir búsetu. 

Skoðað verður hvort munur sé á lyfjanotkun út frá lýðfræðilegum þáttum, meðal annars aldri, 

kyni og búsetu einstaklinga. Allir þátttakendur í þessari rannsókn voru búsettir í heimahúsum.  

Rannsókn af þessu tagi getur haft mikið upplýsingagildi um lyfjanotkun landsmanna 

og hvaða þættir geti haft áhrif þar á. Mikil umræða hefur verið á undanförnum árum um 

fjöllyfjanotkun aldraðra og aukaverkanir lyfja. Gildi rannsóknarinnar fyrir hjúkrun er meðal 

annars að vekja athygli á lyfjanotkun aldraðra.  

Sú rannsóknarspurning sem sett er fram í upphafi þessa lokaverkefnis er: „Er munur á 

lyfjanotkun aldraðra eftir búsetu?“. Eftirfarandi tilgátur eru notaðar til að komast að 

niðurstöðu:  

1. Það er munur á fjölda lyfja sem aldraðir taka inn í þéttbýli og dreifbýli. 

2. Það er munur á fjöllyfjanotkun aldraðra í þéttbýli og dreifbýli. 

3. Það er munur á notkun hjarta- og æðasjúkdómalyfja í þéttbýli og dreifbýli. 

4. Það er munur á notkun tauga- og geðlyfja í þéttbýli og dreifbýli. 

5. Fjarlægð frá heilbrigðisþjónustu hefur áhrif á fjölda lyfja sem aldraðir taka inn.  

6. Fylgni er á milli hækkaðs líkamsþyngdarstuðuls og fjölda lyfja sem aldraðir taka inn.  

7. Eigið mat aldraðra einstaklinga á heilsu hefur áhrif á fjölda lyfja sem þeir taka inn.  
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1.3 Hugmyndafræðilegur rammi 

Í þessari rannsókn er unnið upp úr gögnum sem safnað var með megindlegri 

rannsóknaraðferð. Notast er við lýsandi þversniðsrannsókn, en með henni er ætlunin að öðlast 

nýja þekkingu um ákveðið efni sem lítið hefur verið rannsakað áður. Með lýsandi 

þversniðsrannsókn er helstu hugtökum lýst og tengsl milli breyta skilgreind til að skapa grunn 

fyrir áframhaldandi rannsóknir. Þessi aðferð veitir raunhæfa mynd af einkennum ákveðins 

hóps í raunverulegum aðstæðum til þess að fá fram þekkingu, lýsa hlutum eins og þeir eru, 

ákvarða hversu oft þeir gerast og flokka þær upplýsingar sem aflað er (Burns og Grove, 

2001).  

1.4 Gildismat rannsakenda 

Við sem stöndum að þessari rannsókn teljum að það geti verið munur á notkun lyfja 

eftir búsetu. Ástæður geta meðal annars verið þær að munur er á heilbrigðisþjónustu í þéttbýli 

og dreifbýli auk þess sem fjarlægðir geta verið miklar og samgöngur erfiðar á sumum stöðum. 

Búseta fólks í dreifbýli gerir aðstöðumun óhjákvæmilegan en álitamál er hvort sú þjónusta 

sem í boði er reynist þjóna þeim þörfum sem fyrir hendi eru.  

1.5 Skilgreiningar á helstu hugtökum 

Aldraðir: Hér er miðað við einstaklinga 65 ára og eldri.  

Þéttbýli: Fjarlægð milli húsa að jafnaði minni en 200 metrar og íbúar byggja afkomu sína á 

öðru en landbúnaði (Arnadottir o.fl., 2009).  

Dreifbýli: Fjarlægð milli húsa að jafnaði meiri en 200 metrar og meirihluti íbúa byggja 

afkomu sína almennt á landbúnaði (Arnadottir o.fl., 2009).  

ATC-flokkunarkerfið: Er byggt þannig upp að lyfjum er skipt niður í mismunandi flokka eftir 

því líffæri eða líffærakerfi sem lyfið virkar á (World Health Organization (WHO), e.d.b).  

Fjöllyfjanotkun: Þegar tekin eru inn ≥ 5 lyf (Haider o.fl., 2009).    
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Óhófleg fjöllyfjanotkun: Þegar tekin eru inn ≥10 lyf (Haider o.fl., 2009). 

Líkamsþyngdarstuðull (BMI): Notað til að meta holdafar einstaklinga. Er reiknað sem þyngd í 

kg deilt með hæðinni í metrum í öðru veldi (kg/m
2
). BMI á bilinu 18-24,9 er skilgreint sem 

kjörþyngd, BMI 25-29,9 er ofþyngd og BMI ≥ 30 er offita (WHO, e.d.a).  

1.6 Uppbygging lokaverkefnis 

Þessu lokaverkefni er skipt niður í sex meginkafla. Fyrsti kafli þess er inngangur þar 

sem meðal annars er fjallað um tilgang og gildi fyrir hjúkrun. Í öðrum kafla er fræðileg 

umfjöllun um viðfangsefnið sem byggir á heimildum á þessu sviði. Þriðji kafli fjallar um þá 

aðferðafræði sem notuð er við gerð verkefnisins. Í fjórða kafla verður greint frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar og í þeim fimmta kemur fram túlkun höfunda á niðurstöðum hennar og 

niðurstöðurnar bornar saman við aðrar fræðilegar heimildir. Sjötti kafli fjallar um takmarkanir 

á rannsókn, hagnýtt gildi fyrir hjúkrun og hugmyndir að framtíðarrannsóknum á þessu sviði.  

1.7 Helstu leitarorð í gagnasöfnun 

Aldraðir (elderly) – þéttbýli (urban) – dreifbýli (rural) – lyf (medication) – 

fjöllyfjanotkun (polypharmacy) – geðlyf (psychotropics) – heilsufar (health) – aðgengi að 

heilbrigðisþjónustu (access to health care).  

Heimildaleitin fór fram í CINAHL, PubMed og ProQuest. Leitað var að íslenskum 

heimildum meðal annars í Læknablaðinu, Tímariti hjúkrunarfræðinga, Lyfjastofnun Íslands, 

hjá Landlæknisembættinu og Hagstofu Íslands.  
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Kafli 2. Fræðileg umfjöllun 

Notkun lyfja við meðferð sjúkdóma og sjúkdómseinkenna er stór þáttur í þeirri 

heilbrigðisþjónustu sem við búum við í dag. Í þessum kafla er meðal annars fjallað um 

heilsufar aldraðra og notkun og aðgang að heilbrigðisþjónustu eftir búsetu. Auk þess er farið 

almennt í lyfjanotkun aldraðra, meðal annars fjöllyfjanotkun, geðlyfjanotkun og mun eftir 

búsetu.  

Þann 1. janúar 2009 bjuggu á Íslandi 319.368 einstaklingar, þar af voru 37.173 þeirra 

65 ára og eldri eða um 11,6% af heildarmannfjölda þjóðarinnar. Í þéttbýli bjuggu 301.881 

manns og í dreifbýli 17.487 manns (Hagstofa Íslands, 2009; Hagstofa Íslands, 2010).  

2.1 Heilsufar í þéttbýli og dreifbýli 

 Talið er að á næstu árum fjölgi einstaklingum 65 ára og eldri í samfélögum víða um 

heim. Fólk á þessum aldri er almennt í meiri hættu á að þróa með sér ýmsa sjúkdóma. Tíðni 

hjartasjúkdóma, vitrænnar og líkamlegar fötlunar og sykursýki af tegund tvö eykst með 

hækkandi aldri og einstaklingarnir þurfa meiri aðstoð við athafnir daglegs lífs. Aldraðir eru þó 

virkari í dag en áður. Betri meðferðir og lyf eru við þeim heilsufarsvandamálum sem eru oft 

til staðar hjá öldruðum og aukning hefur orðið á félagslegum stuðningi (Fogelholm o.fl., 

2006; Arnadottir o.fl., 2009). 

 Arnadottir o.fl. (2009) gerðu rannsókn á því hvort einhver munur væri á hreyfingu 

aldraðra í þéttbýli og dreifbýli. Sú rannsókn var unnin upp úr sömu gögnum og það verkefni 

sem hér er unnið að. Líkamleg hreyfing þátttakenda var metin með mælitæki sem heitir 

Physical Activity Scale for the Elderly (PASE) og voru þátttakendur einnig beðnir um að 

svara lýðfræðilegum spurningum meðal annars um aldur, kyn, menntun og tekjur. Fram kom í 

rannsókninni að eldra fólk í þéttbýli væri líklegra til að búa eitt og væri almennt betur 

menntað. Það mældist einnig lægra á þunglyndiskvarða sem lagður var fyrir. Einnig kom fram 
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að ekki var munur á líkamlegri virkni íbúa í þéttbýli og dreifbýli. Íbúar í þéttbýli stunduðu 

líkamlega hreyfingu frekar í frítíma en hreyfing íbúa í dreifbýli var meira í tengslum við 

vinnu.  

 Árið 2009 kom út rannsóknarskýrsla um þróun offitu á Íslandi á árunum 1990-2007. 

Þátttakendur voru valdir með slembiúrtaki úr þjóðskrá og voru þeir á aldrinum 18-79 ára. 

Unnið var með upplýsingar um hæð og þyngd fólks úr sex spurningalistum sem höfðu verið 

lagðir fyrir einstaklingana á tímabilinu. Helstu niðurstöður voru þær að hlutfall of feitra (BMI 

≥ 30) hafði hækkað úr 7,2% árið 1990 upp í 18,9% árið 2007. Íslenskir karlmenn voru í 

66,6% tilfella yfir kjörþyngd (BMI ≥ 25) á móti 53,5% kvenna. Árið 2007 var offita algengust 

á meðal kvenna á aldrinum 70-79 ára eða 21,7% (Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2009). Í 

upplýsingum frá WHO kom einnig fram að fólk sem telst vera of feitt eða með 

líkamsþyngdarstuðul hærri en 30 væri líklegra til að fá ýmsa alvarlega sjúkdóma eins og 

hjarta- og æðasjúkdóma, sykursýki af tegund tvö og slitgigt. Auk þess er ýmis konar fötlun og 

sálræn vandamál nátengd því að vera of feitur (vitnað til í Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 

2009).  

 Lokaverkefni Eyrúnar Guðjónsdóttur (2009) til B.Sc. prófs í hjúkrunarfræði fjallaði 

um þyngdarstuðul eldri einstaklinga sem bjuggu í þéttbýli og dreifbýli á Norðurlandi. Það 

verkefni var unnið upp úr sömu gögnum og hér er unnið með. Niðurstöður úr rannsókn hennar 

voru þær að 49,5% einstaklingana væru of þungir og 17,7% of feitir. Þeir sem voru 65-74 ára 

voru með hærri þyngdarstuðul en þeir sem voru 75-88 ára. Hvorki fannst marktækur munur á 

þyngdarstuðli kvenna og karla né þyngarstuðlum eldra fólks í þéttbýli og dreifbýli.  

Gunnar Guðmundsson og Kristinn Tómasson (2009) gerðu rannsókn um almennt 

heilsufar íslenskra bænda. Þetta var þversniðsrannsókn þar sem öllum bændum á Íslandi sem 

höfðu bú með meira en 100 ærgildi eða ígildi þess í mjólkurkvóta var boðin þátttaka, en farið 

var í skrá Bændasamtakanna til að finna hverjir uppfylltu skilyrðin. Alls var 2042 þeirra 
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sendur spurningarlisti og svöruðu 1107 eða 54%. Þessi hópur var borinn saman við 1500 

manna samanburðarhóp valinn með slembiaðferð úr þjóðskrá. Svarhlutfallið í 

samanburðarhópnum var 46% eða 689 einstaklingar. Lagðir voru fyrir spurningarlistar þar 

sem spurt var út í lýðfræðilega þætti, líkamleg einkenni, læknisheimsóknir og fjarvistir frá 

vinnu síðastliðna 12 mánuði. Hafa verður í huga að þeir sem svöruðu úr samanburðarhópnum 

voru fleiri úr dreifbýli en þéttbýli. Fram kom að bændur voru almennt eldri, frekar með 

grunnskólamenntun og maki var oftast heimavinnandi. Bændur neyttu sjaldnar áfengis og 

reyktu minna en þeir sem voru í samanburðarhópnum. Lítill munur kom fram á almennum 

líkamlegum einkennum. Konur í samanburðarhóp fóru oftar til læknis vegna vefjagigtar, 

skjaldkirtilsvandamála og svefnleysis heldur en konur í bændastétt. Enginn munur fannst hjá 

bændum og samanburðarhóp á læknisheimsóknum vegna ýmissa langvinnra sjúkdóma s.s. 

háþrýstings eða sykursýki þar sem báðir hópar virtust leita læknis í sama mæli. Þetta voru 

athyglisverðar niðurstöður ef tekið er tillit til þess að bændur voru að jafnaði eldri en þeir í 

samanburðarhópnum. Bændur voru sjaldnar og styttra frá vinnu vegna veikinda. Því má segja 

að almennt heilsufar bænda virtist ekki vera verra en annarra (Gunnar Guðmundsson og 

Kristinn Tómasson, 2009). Sigurður Thorlacius (2009) benti á tvær mögulegar ástæður fyrir 

þeim niðurstöðum sem Gunnar Guðmundsson og Kristinn Tómasson komust að. Í fyrsta lagi 

yrðu bændur að vera við góða heilsu til að geta stundað bústörf því ef heilsan væri slæm þá 

yrðu þeir að bregða búi. Í öðru lagi lagði hann fram þá tilgátu að bændur væru með jákvæðan 

lífsstíl með tilliti til hjarta- og æðasjúkdóma þar sem þeir stunduðu mikla líkamshreyfingu í 

tengslum við sína vinnu og reyktu sjaldnar.  

Styrkleiki rannsóknar var að rúmlega helmingur bænda sem boðin var þátttaka í 

rannsókninni svöruðu spurningarlistunum og notast var við staðlaða spurningarlista. Þessir 

listar eru alþjóðlegir og hafa verið notaðir áður í íslenskum rannsóknum. Veikleiki rannsóknar 

var að samanburðarhópurinn var með lægra svarhlutfall, í hópnum voru fleiri konur og 
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meðalaldur hópsins var lægri heldur en hjá bændum (Gunnar Guðmundsson og Kristinn 

Tómasson, 2009).  

 Fogelholm o.fl. (2006) rannsökuðu hvort að búseta í þéttbýli eða dreifbýli væri 

áhættuþáttur fyrir króníska sjúkdóma og líkamlega vanvirkni. Skoðuðu þeir 2815 einstaklinga 

á aldrinum 52-77 ára sem bjuggu í Lahti í Finnlandi. Kom í ljós að mikið var af bændum og 

eldri borgurum í sveitum Finnlands en lágt hlutfall háskólamenntaðra. Miðað við landið í 

heild höfðu dreifbýlissvæðin hærra hlutfall af eldri borgurum árið 2000 og hlutfall þeirra mun 

fara hratt vaxandi á næstu 15 árum. Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar voru þær að 

kólesteról í blóði var lægst hjá fólki í þéttbýli en mittismál og líkamsþyngdarstuðull (BMI) 

voru hærri í dreifbýli. Betri lífsstíl og betri heilsutengda hegðun var að jafnaði að finna í 

þéttbýli heldur en í dreifbýli.  

2.2 Notkun á heilbrigðisþjónustu 

Á Íslandi er aðgengi að þjónustu ekki jafnt milli þeirra sem búa í þéttbýli og dreifbýli. 

Þetta kemur fram í rannsóknarskýrslu sem gerð var af þeim Rúnari Vilhjálmssyni, Ólafi 

Ólafssyni, Jóhanni Ág. Sigurðssyni og Tryggva Þór Herbertssyni (2001b). Skýrslan var 

samstarfsverkefni á milli Háskóla Íslands og Landlæknisembættisins. Gögnum fyrir hana var 

safnað árið 1998 og byggja þau á landsúrtaki 1924 einstaklinga sem voru á aldrinum 18-75 

ára. Samkvæmt skýrslunni reyndist lýðfræðileg samsetning þátttakenda og þjóðar mjög 

áþekk. Hún fjallaði um aðgengi að heilbrigðisþjónustu á Íslandi og kom fram að munur væri á 

milli læknishéraða. Vesturland, Norðurland vestra, Austurland og Suðurland skáru sig nokkuð 

úr bæði varðandi mögulegan aðgang að þjónustu og notkun á læknisþjónustu í veikindum í 

þessum héruðum. Það sem einkenndi þessi svæði var að hærra hlutfall af íbúum bjuggu í 

dreifbýli. Einnig kom fram að mögulegur aðgangur að heilbrigðisþjónustu væri áberandi 

lakastur á Norðurlandi vestra en bestur í Reykjavík. Það sem skilur þessi tvö svæði að er ólíkt 



 
Kafli 2. Fræðileg umfjöllun 10 

 

 

hlutfall íbúa í dreifbýli, ólíkar fjarlægðir eru eftir svæðum auk þess sem mannafli í 

heilsugæslu á milli héraða er ekki eins. Í sömu rannsókn var borin saman ráðlögð notkun á 

þjónustu miðað við raunverulega notkun milli einstakra hópa og læknishéraða.  

Sú ráðlagða notkun sem hér var átt við studdist við áætlað mat erlendra sérfræðinga á 

notkun heilbrigðisþjónustu vegna ákveðinna  sjúkdómseinkenna. Vestfirðir komu best út 

þegar þetta atriði var skoðað en þar var 15% meiri notkun en í Reykjavík. Þrjú læknishéruð 

stóðu verr en Reykjavík en það voru Vesturland með 18%, Austurland með 16% og 

Suðurland með 10% minni notkun. Önnur læknishéruð voru með svipaða notkun og í 

Reykjavík. Eins og áður sagði er gagnaöflunin fyrir þessa skýrslu frá árinu 1998. Ákveðið var 

að nota hana í þessu verkefni sökum þess hversu viðamikil hún er. Fátt bendir til þess að sú 

aðstaða sem fólk býr við hafi breyst að því marki að upplýsingarnar séu orðnar úreltar.  

 Til þess að kanna hvort vegalengdir milli staða hefðu áhrif á notkun á heilbrigðis-

þjónustu gerðu Rúnar Vilhjálmsson, Edda Jörundsdóttir, Hrönn Sigurðardóttir og Þórunn 

Björg Jóhannesdóttir (2001a) rannsókn á því. Niðurstöðurnar voru á þá leið að ekki var 

marktækur munur á því hvort fólk nýtti sér heilbrigðisþjónustu eftir vegalengd. Á móti kom 

að tíminn sem fór í að komast í þá heilbrigðisþjónustu sem þörf var á skipti meira máli 

varðandi notkunina sjálfa.  

2.3 Heilbrigðisþjónusta, mismunur á þéttbýli og dreifbýli 

Á Íslandi er net heilsugæslustöðva sem tryggir landsmönnum þjónustu. Heilsugæslu-

stöðvarnar eru víðs vegar um land en mjög misjafnt er hversu margir einstaklingar eru um 

hverja stöð. Á fjölmennari svæðum eru fleiri einstaklingar um hverja heilsugæslustöð en á 

fámennari svæðum. Á móti kemur að aukið framboð er á annars konar heilbrigðisþjónustu á 

þéttbýlisstöðunum eins og sjálfstætt starfandi sérfræðingum (Sóttvarnarlæknir - 

Landlæknisembættið, 2005). 
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Til þess að gefa hugmynd um það hvernig aðgengi að sérfræðingum er á fámennari 

stöðum var haft samband við Regínu Sigurðardóttur, framkvæmdarstjóra fjármála og rekstrar 

hjá Heilbrigðisstofnun Þingeyinga, til að spyrjast fyrir um komur sérfræðinga á stofnunina. 

Árið 2009 var þar starfandi meltingar- og lyflæknir í 100% stöðu, skurðlæknir í 50% stöðu, 

svæfingarlæknir kom 26 daga á ári, geðlæknir var í 20% stöðu, kvensjúkdómalæknir í 10% 

stöðu, augnlæknar komu 15 sinnum á ári, háls-, nef- og eyrnalæknir kom sex daga á ári auk 

þess sem öldrunarlæknir kom tvo daga á ári (Regína Sigurðardóttir, einkasamskipti, 11. mars 

2010).  

Páll Biering (2005) gerði könnun á því hvernig aðgangur að sérfræðingum á sviði 

geðlækninga og geðhjúkrunarfræðinga var í dreifbýli. Kom þar fram að á Suðurlandi, 

Suðurnesjum, Vesturlandi og Vestfjörðum var enginn geðlæknir starfandi og mjög takmarkað 

aðgengi að geðhjúkrunarfræðingi. Á Austurlandi kom geðlæknir í sjúkrahúsið á Neskaupsstað 

annan hvern mánuð en það heilsugæsluumdæmi er mjög víðfemt.  

Í skýrslu Halldorsson (2003) sem gerð var fyrir WHO skipti hann heilsugæslustöðvum 

á Íslandi í þrjá hópa. Í fyrsta hópnum, H2, voru stöðvar með tveimur  heimilislæknum eða 

fleiri 38 talsins. Í öðrum hópnum, H1, var einn læknir en þær stöðvar voru samtals 18 á 

landinu. Í síðasta hópnum, H0, voru 28 stöðvar þar sem engan fastan lækni var að finna og 

voru þær í samstarfi við stærri stöðvar.  

Heimilislæknar eru mikilvægir þeim sem búa í dreifbýli þar sem þeir eru oft á tíðum 

einu læknarnir sem þægilegt aðgengi er að. Svo virðist sem skortur sé á heimilislæknum en 

ekki hefur alltaf verið hægt að manna stöður í Reykjavík. Ástandið í dreifbýli er þó mun verra 

og á Austurlandi hefur til dæmis ekki verið hægt að ráða heimilislækni í fasta stöðu síðustu 5-

10 árin vegna þess að enginn sækir um. Til þess að sinna þjónustunni hefur því verið brugðið 

á það ráð að manna stöðurnar með afleysingarlæknum og ráðningu erlendra lækna 

(Læknafélag Íslands, 2009).  
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2.4 Almennt um lyfjanotkun 

Eins og fram kemur í 11. grein lyfjalaga eru það þeir sem hafa gilt lækningaleyfi hér á 

landi sem mega gefa út lyfseðil en í neyðartilfellum er lyfjafræðingum heimilt að afhenda lyf í 

minnstu pakkningu án lyfseðils (Lyfjalög, 1994).  

Aðgengi að lyfjum og munur á lyfjanotkun í þéttbýli og dreifbýli hefur lítið verið 

rannsakað hér á landi. Vert er að benda á eina heimild um aðgengi að lyfjum en það er 

lyfjastefna Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins sem gerð var árið 2007 og gildir til 

ársins 2012. Lyfjastefnan inniheldur þrjár meginstoðir og er ein þeirra sú áætlun stjórnvalda 

að tryggja öruggt aðgengi allra landsmanna að nauðsynlegum lyfjum. Áætlunin er að vinna að 

bættu aðgengi að lyfjum á landsbyggðinni, sérstaklega á minnstu stöðunum þar sem þjónusta 

er takmörkuð. Jafnframt er ætlunin að kanna hvort þörf sé á að endurskoða reglur um 

lyfjasölu á landsbyggðinni, hvort heimila eigi póstverslun með lyf og með hvaða skilyrðum 

hún yrði þá (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2007).  

Hvað varðar lyfjanotkun eftir búsetu er hér vitnað í skýrslu sem gerð var fyrir 

Landlæknisembættið (2009) og heitir „Ávísanir á lyfseðilsskyld lyf á Íslandi 2008“. Í 

skýrslunni er stöplarit sem sýnir skiptingu helstu lyfjaflokka eftir ATC kerfinu og notkun 

þeirra á hverju landsvæði fyrir sig. Benda skal á að myndin sýnir lyfjaávísanir allra 

landsmanna, ekki bara aldraðra. Hlutfallslega flestum lyfjum var ávísað á Norðurlandi vestra 

en hlutfallslega minnst var ávísað af lyfjum á Suðurnesjum. Munur var einnig innan flokka 

lyfja eins og til dæmis tauga- og geðlyfja. Þessari mynd fylgdu engar tölulegar upplýsingar en 

hún gaf þó vísbendingar um mismun milli landssvæða. Einnig kom fram í þessari skýrslu að 

árið 2004 reyndust 38,3% þjóðarinnar vera með að minnsta kosti fimm lyfjaávísanir, en það 

telst vera fjöllyfjanotkun samkvæmt skilgreiningum. Árið 2008 var þetta hlutfall komið upp í 

40% þjóðarinnar.  
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Mynd 1. Lyfjaávísanir eftir landshlutum og ATC hópum árið 2008 

(Landlæknisembættið, 2009).

A - Meltingarfæra- og 

efnaskiptalyf   

B - Blóðlyf   

C - Hjarta- og æðasjúkdómalyf   

D - Húðlyf   

H - Hormónalyf, önnur en      

       kynhormónar  

J - Sýkingalyf  

L - Æxlishemjandi lyf og lyf til  

      ónæmistemprunar  

M - Vöðvasjúkdóma- og  

       beinagrindarlyf 

N - Tauga- og geðlyf  

R - Öndunarfæralyf   

S - Augn- og eyrnalyf  

V - Ýmis lyf  

(Lyfjastofnun Íslands, 2010)

2.5 Lyfjanotkun aldraðra 

Lyfjanotkun aldraðra eykst með hækkandi aldri og fjöllyfjanotkun er að verða vaxandi 

vandamál í heilbrigðiskerfinu. Til að koma í veg fyrir skaðlegar aukaverkanir lyfja hjá 

öldruðum þarf heilbrigðisstarfsfólk að fylgjast vel með lyfjanotkun þeirra og yfirfara 

lyfjakortin með reglulegu millibili (Jyrkkä o.fl., 2006).  

Í rannsókn Jyrkkä o.fl. (2006) sem gerð var í Finnlandi var borin saman lyfjanotkun 

hjá 601 einstaklingi árið 1998 og rannsóknin endurtekin árið 2003 hjá 700 einstaklingum til 

að bera saman lyfjanotkun á fimm ára tímabili. Af þessum 700 einstaklingum sem tóku þátt 
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árið 2003 voru 339 einstaklingar úr eldri rannsókninni og var meðalaldurinn hjá þeim 80 ár 

við upphaf rannsóknar. Í rannsókninni var einungis unnið upp úr gögnum þessara 339 

einstaklinga sem tóku þátt í rannsókninni á báðum tímabilum. Kom í ljós að lyfjanotkun 

aldraðra hafði aukist frá 6,3 lyfjum upp í 7,5 lyf á fimm ára tímabili og fjöldi einstaklinga sem 

voru lyfjalausir fækkaði úr 10% í 3%. Fjöllyfjanotkun jókst úr 54% í 67% og óhófleg 

fjöllyfjanotkun úr 19% í 28%. Fjöllyfjanotkun var algengari á meðal kvenna en hæstu tíðni 

hennar var að finna hjá konum eldri en 85 ára. Í þeim hóp var 41 kona og reyndust 83% þeirra 

nota fimm lyf eða fleiri. Óhófleg fjöllyfjanotkun var einnig algengari hjá þeim, en 49% 

kvenna eldri en 85 ára notuðu 10 lyf eða fleiri. Mest var notað af lyfjum sem virkuðu á 

miðtaugakerfið og hjarta- og æðakerfið. Styrkleiki rannsóknar var að sami hópur var 

rannsakaður bæði árin 1998 og 2003. Þannig urðu niðurstöður um aukna lyfjanotkun 

nákvæmari en ef um tvo mismunandi hópa hefði verið að ræða. Til að auka áreiðanleika 

rannsóknar voru þátttakendur fengnir til að koma með lyfin sín með sér í viðtalið. Einnig var 

rætt við fjölskyldumeðlimi og heilbrigðisstarfsfólk ef þurfti eða lyfseðlar skoðaðir til að 

tryggja sem minnsta skekkju í lyfjaskráningu. Að auki var framkvæmd rannsóknar eins á 

báðum rannsóknartímabilum sem jók áreiðanleika hennar. Veikleiki rannsóknar var að 

klínískar upplýsingar vantaði svo ekki var hægt að draga ályktanir varðandi lyfjanotkun út frá 

sjúkdómsgreiningum og einkennum (Jyrkkä o.fl., 2006).  

Samkvæmt rannsókn Linjakumpu o.fl. frá 2002 þar sem borinn var saman lyfjanotkun 

aldraðra á árunum 1990-1991 og 1998-1999 kom í ljós að tíðni lyfjanotkunar jókst á milli ára 

auk þess sem fjöldi lyfja sem þeir voru að taka jókst að meðaltali. Bendir þetta til þess að 

notkun lyfja hafi aukist á 10 ára tímabili (vitnað til í Grymonpre og Hawranik, 2008).  

Í rannsókn Haider o.fl. frá 2009 var rannsökuð fjöllyfjanotkun sænskra einstaklinga á 

aldrinum 75-89 ára. Var unnið upp úr Swedish Prescribed Drug Register (SPDR) sem nær yfir 

alla sænsku þjóðina og var úrtakið 626.258 einstaklingar sem höfðu leyst út að minnsta kosti 
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eitt lyf á tímabilinu ágúst til október 2005. Rannsóknin var einnig unnin upp úr tveimur 

öðrum sænskum landsgagnagrunnum en þeir voru the Inpatient Register og the Education 

Register. Niðurstöðurnar voru þær að fjöllyfjanotkun var mjög algeng. Tóku 57% aldraðra inn 

fimm til níu lyf (fjöllyfjanotkun) og 18% tóku 10 lyf eða fleiri (óhófleg fjöllyfjanotkun) óháð 

búsetu. Tæp 70% aldraðra tóku hjarta- og æðakerfislyf, 44% blóðfitulyf, 35% beta-blokkara, 

22% geðlyf, 22% þvagræsilyf og 21% verkjalyf, en þessar niðurstöður voru óháðar búsetu. 

Þeir sem bjuggu í dreifbýli notuðu að meðaltali 5,7 lyf á móti 5,9 lyfjum í þéttbýli. Þeir sem 

voru með minnsta menntun tóku flest lyf að staðaldri og höfðu hæstu tíðni fjöllyfjanotkunar 

og óhóflegrar fjöllyfjanotkunar. Þeir sem voru með mesta menntun höfðu aftur á móti lægstu 

tíðni fjöllyfjanotkunar. Ástæðan var talin vera sú að einstaklingar með meiri menntun hefðu 

betri aðgang að upplýsingum um lyf, væru virkari í samskiptum við lækninn sinn og hefðu þar 

með meiri áhrif á lyfjainntöku sína heldur en þeir sem voru minna menntaðir. Aðeins meiri 

líkur voru á að konur með litla menntun notuðu fleiri lyf en karlar með svipaða menntun. 

Helsti styrkleiki rannsóknar var hversu stórt úrtakið var. Helstu veikleikar rannsóknar voru að 

upplýsingar vantaði um menntun einstaklinga eldri en 90 ára svo sleppa þurfti þeim úr 

úrtakinu. Að auki inniheldur SPDR ekki upplýsingar um ólyfsseðilsskyld lyf, náttúrulyf, 

bóluefni og lyf notuð á hjúkrunarheimilum sem gæti leitt til þess að lyfjanotkun aldraðra í 

Svíþjóð sé vanmetin (Haider o.fl., 2009). 

Í bandarískri rannsókn frá árinu 2005, þar sem gögnum var safnað frá  892 

einstaklingum 65 ára og eldri búsettum í dreifbýli, kom í ljós að 26,6% einstaklinganna 

notuðu eitt eða fleiri óviðeigandi lyf. Þegar talað var um óviðeigandi lyf í þessari rannsókn er 

átt við lyf sem geta valdið sérstakri áhættu þegar þau eru tekin inn af öldruðum einstaklingum. 

Oftast er notast við Beers-listann, en hann var þróaður árið 1991 til að tilgreina öll lyf sem 

gæti valdið meiri skaða en gagnsemi í öldruðum einstaklingum. Þessi listi hefur síðar verið 

endurskoðaður árin 1997 og 2003 til að gera hann sem nákvæmastan. Niðurstöður rannsóknar 
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sýndu fram á að þeir einstaklingar sem tóku inn eitt eða fleiri óviðeigandi lyf höfðu minni 

félagslegan stuðning, meiri vanhæfni í daglegu lífi, notuðu fleiri lyf og voru líklegri til að hafa 

sögu um alvarlegt þunglyndi, gigt, of háan blóðþrýsting og bakverki borið saman við þá sem 

tóku engin óviðeigandi lyf. Sýndi rannsóknin einnig fram á það að óviðeigandi lyfjanotkun 

aldraðra væri mikið vandamál sem þarfnaðist meiri athygli hjá heilbrigðisstarfsmönnum 

(Blalock o.fl., 2005).  

2.5.1 Lyfjanotkun í þéttbýli og dreifbýli. Fáar nýjar rannsóknir hafa verið gerðar þar 

sem sérstaklega er borin saman lyfjanotkun aldraðra eftir búsetu. Í heimildarsamantekt 

Grymonpre og Hawranik frá árinu 2008 voru teknar saman niðurstöður úr 26 rannsóknum frá 

árunum 1979-2006 á því sviði. Niðurstöður í rannsókn Goins o.fl. (2005) sýndu að aðgangur 

að heilbrigðisþjónustu í dreifbýli væri verri en í þéttbýli og voru fimm þættir taldir skipta 

mestu máli. Þeir voru erfiðari samgöngur í dreifbýli, fáar heilsugæslustöðvar og fáir 

heilbrigðisstarfsmenn á hvern íbúa, skortur á sérhæfðri heilbrigðisþjónustu, félagsleg 

einangrun og fjárhagsleg vandræði.  

Í rannsókn Dellasega, Orwig, Ahern og Lenz frá 1999 kom fram að aldraðir 

einstaklingar í þéttbýli tóku meira af lyfjum heldur en jafnaldrar þeirra í dreifbýli. Var talið að 

aðgangur að heilbrigðisþjónustu væri betri fyrir aldraða sem bjuggu í þéttbýli. Í dreifbýli 

reyndist aftur á móti vera þéttara stuðningsnet og minni líkur á að horft væri á neikvæð 

sjúkdómseinkenni. Það leiddi til færri læknisheimsókna og minni lyfjanotkunar í dreifbýli 

(vitnað til í Grymonpre og Hawranik, 2008).  

Í rannsókn Xu, Smith og Borders frá 2000 kom í ljós að enginn munur væri á 

lyfjanotkun aldraðra eftir búsetu eftir að tekið hafði verið tillit til lýðfræðilegra breyta eins og 

kynþáttar, kyns, aldurs, atvinnu, trygginga, tekna og líkamlegra og andlegra lífsgæða (vitnað 

til í Grymonpre og Hawranik, 2008).  
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Ekki voru til nægileg gögn sem studdu það að aldraðir einstaklingar í þéttbýli hefðu 

betra aðgengi að lyfseðilskyldum lyfjum heldur en jafnaldrar þeirra í dreifbýli. Rannsókn 

Carrie, Grymonpre og Blandford frá 2006, sem báru saman lyfjanotkun aldraðra í þéttbýli og 

dreifbýli í Manitoba í Kanada, greindi engan mun á lyfjanotkun eftir búsetu (vitnað til í 

Grymonpre og Hawranik, 2008).  

2.5.2 Afleiðingar fjöllyfjanotkunar. Í rannsókn sem gerð var hér á landi kom fram að 

eldra fólk sem leggst inn á sjúkrahús var oft á tíðum að taka inn mörg lyf. Rannsóknin var 

gerð á 208 einstaklingum 75 ára og eldri sem höfðu lagst brátt inn á lyflækningadeildir 

Borgarspítalans. Öll lyf og sjúkdómsgreiningar voru skráðar  og sjúkraskrár yfirfarnar.  

Athugað var hversu mörg lyf viðkomandi tók og einnig lagt mat á hvort lyfjanotkunin ætti 

þátt í því að einstaklingurinn veiktist. Fjöldi þeirra lyfja sem hver einstaklingur notaði að 

staðaldri var á bilinu 0-18 lyf. Í 7,7% tilvika voru taldar miklar líkur á að sjúklingur hefði 

lagst inn vegna aukaverkana lyfja (Ólafur Samúelsson o.fl., 2000).  

2.5.3 Geðheilsa og þjónusta eftir búsetu. Eins og áður hefur komið fram er mjög 

takmarkað aðgengi að sérfræðiþjónustu á landsbyggðinni. Fáar íslenskar rannsóknir hafa verið 

gerðar á því hvort munur sé á geðheilsu aldraðra í þéttbýli og dreifbýli. Í rannsókn Elínar 

Díönu Gunnarsdóttur og Sólveigar Ásu Árnadóttur frá 2005 kom fram að einstaklingar sem 

bjuggu í dreifbýli voru daprari heldur en einstaklingar í þéttbýli auk þess sem konur reyndust 

almennt vera daprari en karlar. Þessi rannsókn byggir á sömu gögnum og unnið er með í þessu 

verkefni.  

Í Svíþjóð er aðgengi að geðlæknum í dreifbýli mjög lélegt og sjá heimilislæknar að 

mestu um að greina og veita meðferð við geðrænum kvillum. Heimilislæknar hafa oft ekki 

næga þekkingu eða úrræði til að takast á við geðræn vandamál hjá einstaklingum með öðru en 

lyfjum.  Heimilislæknar í dreifbýli ávísa af þeim ástæðum meira af þunglyndislyfjum heldur 
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en í þéttbýli og veldur það því að geðlyfjakostnaður og notkun þeirra er mun hærri í dreifbýli 

heldur en í þéttbýli (Tiainen, Edman, Fluckt, Tomson og Rehnberg, 2008).  

2.5.4 Geðlyfjanotkun á Íslandi. Gerð var rannsókn af Áfengis- og vímuvarnarráði þar 

sem skoðað var algengi og notkun geðlyfja hjá 4000 einstaklingum á aldrinum 18-75 ára óháð 

búsetu. Kom þar í ljós að mestu líkurnar á notkun geðdeyfðarlyfja eða kvíðalyfja voru á 

meðal þeirra sem voru verst settir fjárhagslega og félagslega eða höfðu litla menntun. Til 

þessa hóps teljast gjarnan öryrkjar, ellilífeyrisþegar, ófaglærðir starfsmenn, atvinnulausir og 

einhleypir. Var þessi hópur talinn vera allt að þrisvar til fjórum sinnum líklegri til að nota 

geðdeyfðar og/eða kvíðalyf en aðrir. Svefnlyfjanotkun og langtímanotkun geðlyfja jókst með 

hækkandi aldri frá þrítugu og var aukningin mun meiri hjá konum en körlum (Tómas 

Helgason, Kristinn Tómasson og Tómas Zoëga, 2003).  

Ein rannsókn hefur verið gerð á algengi geðlyfjanotkunar hjá öldruðum einstaklingum 

á Íslandi. Um lýsandi áhorfsrannsókn var að ræða og var hún byggð á gögnum úr 

lyfjagagnagrunni Landlæknisembættisins. Þýðið voru Íslendingar eldri en 70 ára sem bjuggu 

utan dvalar- og hjúkrunarrýma á öllu rannsóknartímabilinu sem náði frá 1. janúar til 31. 

desember árið 2006. Þessi hópur var 8,6% af þjóðinni og leysti út rúmlega 29% af öllum 

lyfjaávísunum hér á landi árið 2006. Af þeim var tæplega eitt af hverjum fjórum lyfjum geðlyf 

af einhverju tagi. Af þeim sem leystu út lyfjaávísun voru eldri konur mun líklegri til að nota 

geðlyf heldur en karlmenn á sama aldri, en 65,5% kvenna notuðu einhver geðlyf á móti 46,8% 

karla á sama aldri.  Mest var um notkun á svefnlyfjum og kvíðastillandi lyfjum en 58,5% 

kvenna og 40,3% karla tóku inn slík lyf. Algengi geðlyfjanotkunar jókst töluvert með 

hækkandi aldri og voru 49,4% einstaklinga á aldrinum 70-74 ára sem leystu út geðlyf miðað 

við 85,6% einstaklinga 95 ára og eldri. Geðlyfjanotkun var töluverð en 8,5% kvenna og 4,4% 
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karla leystu út þrjú eða fleiri mismunandi geðlyf á þriggja mánaða tímabili (Ólafur 

Samúelsson, Helga Zoëga, Aðalsteinn Guðmundsson og Matthías Halldórsson, 2009).  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndi að aldurshópurinn 70 ára og eldri leysti út allt 

að fimm sinnum fleiri lyfjaávísanir heldur en einstaklingar yngri en 70 ára. Einnig sýndi hún 

fram á að geðlyfjanotkun er mun algengari á meðal kvenna heldur en karla og var mesti 

munurinn í flokki kvíðastillandi lyfja. Bendir þetta til þess að algengara sé að læknar ávísi 

geðlyfjum á konur en karla. Ástæðan gæti verið annað hvort sú að geðræn einkenni séu 

algengari á meðal kvenna eða sú að konur fari frekar til læknis. Í sömu rannsókn kom fram að 

notkun geðlyfja meðal fólks á aldrinum 70-74 ára var frá 1,5-2,5 sinnum algengara hér á landi 

en á hinum Norðurlöndunum. Mestan mun var að sjá á notkun svefnlyfja en notkun þeirra var 

2,5 sinnum algengari á Íslandi heldur en í Danmörku (Ólafur Samúelsson o.fl., 2009).  

2.5.5 Geðlyfjanotkun erlendis. Í Finnlandi tók fjórði hver einstaklingur eldri en 75 

ára inn verkjalyf og geðlyf saman og jókst fjöldinn með hækkandi aldri. Í aldurshópnum 75-

79 ára voru 19,6% aldraðra sem tóku bæði lyfin saman og 38,2% þeirra sem voru 85 ára og 

eldri. Notkun geðlyfja var algengari á meðal kvenna heldur en karla. Um 12% einstaklinga 

sem tóku inn geðlyf tóku að jafnaði inn tvær tegundir þeirra. Þeir einstaklingar sem tóku 

saman bæði verkjalyf og geðlyf voru að jafnaði að taka inn um 10 mismunandi lyf yfir 

daginn, en fjöllyfjanotkun er talin geta valdið slæmum aukaverkunum hjá öldruðum 

einstaklingum (Hartikainen, Mäntyselkä, Louhivuori-Laako, Enlund og Sulkava, 2005).  

2.5.6 Verkir og verkjalyfjanotkun í þéttbýli og dreifbýli. Verkir eru algengir meðal 

eldra fólks. Í bandarískri rannsókn eftir Sawyer, Bodner, Ritchie og Allman (2006) voru 

verkir og verkjalyfjanotkun aldraðra rannsökuð. Þátttakendur voru 1000 og meðalaldurinn var 

75,3 ár. Kom í ljós að 74% einstaklinganna voru með einhverja verki, 52% voru með daglega 

verki og 26% voru með töluverða verki. Tæp 28% þeirra sem sögðust vera með verki tóku 
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engin verkjalyf, hvorki lyfseðilsskyld né ólyfseðilsskyld. Rannsóknin tók tillit til áhrifa 

lýðfræðilegra þátta á verkjalyfjanotkun til dæmis aldurs, kyns, kynþáttar, menntunar, fjárhags, 

hjúskaparstöðu og hvort fólk byggi í þéttbýli eða dreifbýli. Niðurstaða hennar var að 

lýðfræðilegir þættir virtust ekki hafa áhrif á verkjalyfjanotkun en tíðni og alvarleiki verkjanna 

hafði hins vegar afgerandi áhrif.  

Önnur rannsókn sem unnin var í Kanada og fjallaði um aðgengi og notkun lyfseðils-

skyldra verkjalyfja eldra fólks leiddi í ljós að verkjalyfjanotkun fólks í dreifbýli væri heldur 

meiri en fólks í þéttbýli. Jafnframt var þess getið að lyfjanotkun sterkra verkjalyfja (opiods) 

var minni meðal fólks í dreifbýli sem var með mikla verki. Voru ástæðurnar taldar vera tvær. Í 

fyrsta lagi væri meiri tregða hjá almennum læknum að gefa sterk verkjalyf vegna hættu á 

misnotkun og að í öðru lagi væri minna aðgengi að sérfræðingum í dreifbýli. Þátttakendurnir í 

rannsókninni sem bjuggu í dreifbýli nefndu að aðgengi að heilbrigðisþjónustunni væri ekki 

alltaf gott. Það sem þeir nefndu sem ástæður þess voru vandamál varðandi samgöngur, fáir 

heilbrigðisstarfsmenn og léleg þjónusta auk þess sem fjárhagur einstaklinga skipti þar 

einhverju máli (Sadowski, Carrie, Grymonpre, Metge og St.John, 2009). 

2.6 Samantekt 

 Í kaflanum hér að framan var heimildasamantekt um það efni sem tengdist 

rannsóknarspurningunni sem sett var fram. Notkun lyfja er stór þáttur í þeirri 

heilbrigðisþjónustu sem í boði er.  

 Í upphafi var upplýsingum um heilsufar í þéttbýli og dreifbýli bæði erlendis og á 

Íslandi gerð skil. Tekin var fyrir hreyfing aldraðra í þéttbýli og dreifbýli og kom fram að 

enginn merkjanlegur munur væri á henni. Ekki fannst heldur munur á líkamsþyngdarstuði 

aldraðra eftir búsetu. Fjallað var um viðamikla íslenska rannsókn á heilsufari bænda þar sem 

kom fram að heilsufar þeirra virtist almennt ekki vera verra en annarra. Í kaflanum var fjallað 
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um notkun á heilbrigðisþjónustu og þá þætti sem hefðu áhrif þar á auk þess sem minnst var á 

mismun á notkun þjónustunnar milli þéttbýlis og dreifbýlis. Skipulagi heilbrigðisþjónustunnar 

voru gerð skil auk þess sem minnst var á uppbyggingu heilsugæslustöðva, 

geðheilbrigðisþjónustu og aðgengi að heimilislæknum og sérfræðilæknum.  

Síðan var farið í almenna þætti er varða lyfjanotkun aldraðra. Var þar meðal annars 

fjallað um fjölda útgefinna lyfjaávísana eftir landshlutum árið 2008 auk þess sem stuttlega var 

vikið að aðgengi lyfja í þéttbýli og dreifbýli á Íslandi. Einnig var fjallað um lyfjanotkun 

aldraðra bæði hérlendis og erlendis. Þar kom fram að lyfjanotkun eykst með hækkandi aldri 

og töluverð aukning er á fjöllyfjanotkun eftir því sem fólk eldist. Auk þess var vikið að 

afleiðingum fjöllyfjanotkunar aldraðra á Íslandi. Tekin var fyrir geð- og svefnlyfjanotkun 

hérlendis og erlendis þar sem kom fram að geðlyfjanotkun aldraðra Íslendinga er töluvert 

meiri heldur en hjá jafnöldrum þeirra á hinum Norðurlöndunum. Í lok kaflans var fjallað um 

verki og verkjalyfjanotkun í þéttbýli og dreifbýli erlendis og kom þar fram að algengt væri að 

aldraðir væru með verki og verkjalyfjanotkun þar væri almennt mikil.  
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Kafli 3. Aðferðafræði 

Í þessum kafla er fjallað um aðferðafræði rannsóknar og framkvæmd hennar. Verður 

meðal annars greint frá rannsóknaraðferð, rannsóknarspurningu og tilgátum, vali á 

þátttakendum og gagnagreiningu auk þess sem fjallað verður um siðfræði rannsókna.  

3.1 Rannsóknaraðferð 

Þessi rannsókn var unnin með megindlegri rannsóknaraðferð. Sú aðferð felur í sér 

svokallaða staðreyndahyggju sem byggir á þeirri hugmynd að hægt sé að skoða litla hluta 

veruleikans í senn. Sú þekking sem þannig fæst eykst smám saman þangað til hægt er að 

mynda sér heildarskoðun á því hvernig veröldin í raun og veru er. Það sem helst einkennir 

þessa aðferð er að hún byggir ávallt á tölulegum upplýsingum. Hún felur í sér að finna 

meðaltöl og dreifingu úr hverjum hópi fyrir sig og hvernig hóparnir tengjast sín á milli. 

Megindleg aðferð rannsakar marga hluti í einu og getur það verið kostur. Ókostur við hana er 

að ekki er möguleiki á að sýna fram á orsakatengsl milli breyta (Sigurlína Davísdóttir, 2003).  

Megindleg rannsóknaraðferð skiptist niður í fjórar tegundir en þær eru lýsandi 

rannsókn (descriptive research), samanburðarrannsókn (correlational research), hálftilraunir 

(quasi-experimental research) og tilraunir (experimental research) (Burns og Grove, 2001).  

Í rannsókninni var notast við lýsandi þversniðsrannsókn, en með henni er ætlað að 

öðlast nýja þekkingu um ákveðið efni sem lítið hefur verið rannsakað. Með þessari aðferð er 

helstu hugtökum lýst og tengsl á milli breyta skilgreind til að skapa grunn fyrir áframhaldandi 

rannsóknir. Lýsandi þversniðsrannsókn veitir raunhæfa mynd af einkennum ákveðins hóps í 

raunverulegum aðstæðum til þess að fá fram nýja þekkingu, lýsa hlutum eins og þeir eru, 

ákvarða hversu oft þeir koma fyrir og flokka þær upplýsingar sem aflað var (Burns og Grove, 

2001).  
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Kostir þversniðsrannsóknar eru að þær eru ekki mjög dýrar, taka skamman tíma og 

miklum gögnum er hægt að safna með því að leggja fyrir spurningarlista. Með því að safna 

miklum gögnum býður þessi aðferð upp á möguleika á að gera frekari rannsóknir út frá einni 

og sömu gagnasöfnuninni. Þannig er hægt að spara mikinn tíma og draga úr áreiti á hópinn 

sem rannsaka skal. Ókostur við hana getur verið sá að bornar eru saman skoðanir mismunandi 

hópa svo hætta er á svonefndum kynslóðaáhrifum (Polit og Beck, 2008).  

Rétt er að taka það fram að þeir sem stóðu að gagnaöfluninni völdu þessa 

rannsóknaraðferð. Hún þótti henta vel með tilliti til þess að markmiðið var að safna miklum 

upplýsingum um ákveðinn hóp á stuttum tíma.  

3.1.1 Réttmæti og áreiðanleiki mælitækis. Þegar meta á gæði rannsóknar er horft á 

nokkra þætti. Þeir eru áreiðanleiki mælitækis, innra og ytra rannsóknarréttmæti. Áreiðanleiki 

mælitækis byggir á því að niðurstöður þess séu á þann veg að ef önnur svipuð rannsókn væri 

gerð þá fengust áþekkar niðurstöður (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

Innra rannsóknarréttmæti felur í sér áreiðanleika þeirra svara sem rannsóknin gefur af 

sér. Segir það til um hvort réttir hlutir hafi verið mældir til að svör fáist við 

rannsóknarspurningunni sem sett var fram (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Reynt var að velja 

tilgátur með tilliti til þess að sem áreiðanlegastar niðurstöður gætu fengist.  

Ytra réttmæti felur í sér að hve miklu leyti hægt sé að alhæfa niðurstöður úr einni 

rannsókn yfir á aðra hópa eða aðstæður. Ef það er hægt eykur það mjög gildi rannsóknar 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Þar sem um lýsandi rannsókn er að ræða er innra réttmæti 

veikara en ef tilraun hefði verið gerð. Á móti kemur að ytra réttmæti verður sterkara (Polit og 

Beck, 2008).  
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3.1.2 Mælitæki. Mælitæki rannsóknarinnar var viðamikill spurningarlisti sem þróaður 

var af Sólveigu Ásu Árnadóttur lektor við heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri, Elínu 

Díönnu Gunnarsdóttur dósent við hug- og félagsvísindasvið Háskólans á Akureyri og Árúnu 

K. Sigurðardóttur prófessor og forseta heilbrigðisvísindasviðs Háskólans á Akureyri. 

Gagnaöflunin gekk undir heitinu „Heilsutengdir hagir eldra fólks í dreifbýli og þéttbýli“. 

Listinn innihélt nokkur stöðluð matstæki auk opinna spurninga og stuðst var við fræðilegar 

heimildir við gerð hans. Í okkar rannsókn var unnið upp úr hluta gagnasafnsins og var ein 

spurning úr SF-36 listanum notuð þar sem einstaklingar voru spurðir um mat á eigin heilsu 

(sjá fylgiskjal 1).  

 SF-36 listinn (The Short Form (36) Health Survey) var þróaður sem almennur 

mælikvarði á heilsu. Hann hefur verið notaður við rannsóknir á mannfjölda og til að mæla 

árangur af stefnu heilbrigðisþjónustu. Listinn inniheldur margþátta mælitæki sem ætlað er að 

mæla líkamlega virkni, takmarkanir vegna líkamlegra veikinda, líkamlega verki, félagslega 

virkni, takmarkanir vegna andlegra vandamála, almenna andlega líðan, mat einstaklinga á 

eigin heilsu og orku, þreytu og lífsþrótt (McDowell og Newell, 1996). Hann var þýddur á 

íslensku af Magnúsi Ólasyni yfirlækni á Reykjalundi árið 1995 (Rannsóknarstofnun í 

Hjúkrunarfræði, e.d.).  

3.2 Rannsóknarspurning og tilgátur 

Í megindlegum rannsóknaraðferðum er í upphafi sett fram rannsóknarspurning sem 

ákvarðar efni rannsóknar. Til þess að fá svör við spurningunni eru settar fram tilgátur sem 

hægt er að sannreyna. Afla þarf upplýsinga með það að markmiði að komast að því hvort þær 

standist eða ekki (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  
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Sú rannsóknarspurning sem sett var fram í upphafi þessa lokaverkefnis var: „Er munur 

á lyfjanotkun aldraðra eftir búsetu?“. Eftirfarandi tilgátur voru notaðar til að komast að 

niðurstöðu:  

1. Það er munur á fjölda lyfja sem aldraðir taka inn í þéttbýli og dreifbýli. 

2. Það er munur á fjöllyfjanotkun aldraðra í þéttbýli og dreifbýli. 

3. Það er munur á notkun hjarta- og æðasjúkdómalyfja í þéttbýli og dreifbýli. 

4. Það er munur á notkun tauga- og geðlyfja í þéttbýli og dreifbýli. 

5. Fjarlægð frá heilbrigðisþjónustu hefur áhrif á fjölda lyfja sem aldraðir taka inn.  

6. Fylgni er á milli hækkaðs líkamsþyngdarstuðuls og fjölda lyfja sem aldraðir taka inn.  

7. Eigið mat aldraðra einstaklinga á heilsu hefur áhrif á fjölda lyfja sem þeir taka inn. 

3.3 Þýði og úrtak 

Þýðið voru allir aldraðir einstaklingar búsettir á Akureyri og í S-Þingeyjarsýslu. 

Skilyrði fyrir þátttöku voru að þeir væru búsettir í heimahúsi, væru 65 ára eða eldri og gætu 

tjáð sig munnlega.  

Þátttakendur voru valdir með slembiúrtaki úr þjóðskrá en þessi aðferð byggir á því að 

allir einstaklingar innan ákveðins hóps hafi jafnan möguleika á að vera valdir í úrtak. 

Aðferðirnar eru misjafnar en þó alltaf með það að leiðarljósi að algjör hending er látin ráða 

hvaða þátttakendur verða fyrir valinu (Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 2003).  

3.4 Framkvæmd rannsóknar 

Í upphafi rannsóknar var sent út kynningarbréf til þátttakenda þar sem efni og 

tilgangur hennar var kynnt (sjá fylgiskjal 2). Hringt var og spurt hvort áhugi væri fyrir 

þátttöku. Áður en spurningarlistinn var lagður fyrir var tilgangur rannsóknar ítrekaður og 

þeim boðið að neita þátttöku. Ef áhugi var enn til staðar var skrifað undir upplýst samþykki 

(sjá fylgiskjal 3). Gagnasöfnun fór fram á tímabilinu frá júní til september árið 2004.  
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Þrír aðstoðarmenn rannsakenda voru fengnir til að leggja spurningalista fyrir 

þátttakendur. Þeir hlutu samræmda þjálfun í að leggja hann fyrir til að tryggja að sem mest 

samræmi fengist. Voru spurningar og svarmöguleikar lesnir upp fyrir hvern þátttakanda. Var 

það gert þar sem um aldraða einstaklinga var að ræða og gætu sumir þeirra verið farnir að sjá 

verr en ella. Tilgangurinn var að þátttakendur skildu spurningarnar á sama hátt en það var gert 

með það að markmiði að svörin væru líklegri til að vera sambærileg og trúverðug. Skráning 

lyfja var alfarið í höndum þeirra sem lögðu listana fyrir. Spurningarlistinn var forprófaður á 

fimm einstaklingum til að draga úr líkum á því að einstaka spurningar væru óskýrt orðaðar 

og/eða misvísandi.  

3.4.1 ATC-lyfjaflokkun. Ákveðið var að flokka niður lyf þátttakenda eftir ATC 

flokkunarkerfinu (Anatomical therapeutic chemical classification system) en flest vítamín og 

önnur náttúrulyf voru flokkuð í sér flokka, sjá nánari umfjöllun hér á eftir. ATC kerfið er 

byggt þannig upp að lyfjum er skipt niður í mismunandi hópa eftir því líffæri eða líffærakerfi 

sem lyfið hefur áhrif á (WHO, e.d.b). Notast var við yfirflokka þessa kerfis en þeir eru: 

A - Meltingarfæra- og efnaskiptalyf 

B - Blóðlyf 

C - Hjarta- og æðasjúkdómalyf 

D - Húðlyf 

G - Þvagfæralyf, kvensjúkdómalyf og  

      kynhormónar 

H - Hormónalyf, önnur en kynhormónar 

J – Sýkingalyf 

L - Æxlishemjandi lyf og lyf til  

      ónæmistemprunar 

M - Vöðvasjúkdóma- og beinagrindarlyf 

N - Tauga- og geðlyf 

P - Sníklalyf (skordýraeitur og  

      skordýrafælur) 

R - Öndunarfæralyf 

S - Augn- og eyrnalyf  

(Lyfjastofnun Íslands, 2010) 
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Rétt er að geta þess að flest vítamín, sem með réttu væru flokkuð í A-flokk 

(meltingarfæra- og efnaskiptalyf) samkvæmt ATC skráningarkerfinu, voru skráð í þessari 

rannsókn sem vítamín og steinefni. Séu vítamín skráð undir A-flokk (meltingarfæra- og 

efnaskiptalyf) gæti það leitt til misvísandi upplýsinga við túlkun á niðurstöðum og var því 

búinn til sér breyta í gagnasafninu sem fékk heitið „Vítamín og steinefni“. Undir þann flokk 

féllu öll ólyfseðilsskyld vítamín. Lyfseðilsskyld vítamín voru aftur á móti sett í þann flokk 

sem þau tilheyrðu. Flest voru í A-flokki (meltingarfæra- og efnaskiptalyf) en vítamín eins og 

fólinsýra er flokkað í B-flokk (blóðlyf). Steinefni voru einnig flokkuð eftir því hvort þau voru 

lyfsseðilsskyld eða ekki. Þau sem voru lyfsseðilsskyld eins og kaelorid voru flokkuð í A-flokk 

(meltingarfæra- og efnaskiptalyf) en t.d. kalsium+D  sem hægt er að fá án lyfsseðils var sett í 

flokkinn „Vítamín og steinefni“. Lýsi var flokkað sem náttúrulyf, en til viðbótar voru 

skilgreind sem slík öll þau fæðubótarefni og bætiefni sem hægt er að fá án lyfseðils.  

 Hjartamagnýl er ekki lyfseðilsskylt lyf en þrátt fyrir það ákváðum við að halda því í 

sínum ATC flokki þar sem hjartamagnýl er einungis og markvisst notað sem blóðlyf. Við 

athugun á þeim lyfjalista sem unnið var með fundust nokkrar villur í skráningu sem voru þess 

eðlis að ekki var hægt að sjá hvaða lyf var átt við. Til þess að fá vitneskju um hversu margar 

villurnar voru var ákveðið að búa til breytu sem fékk heitið „Upplýsingar vantar“. Til að sjá 

hvort fjöllyfjanotkun aldraðra væri til staðar var búin til breyta sem heitir „Fjöldi lyfja“. 

Einnig var búin til breyta sem fékk nafnið „Líkamsþyngdarstuðull“ en breytunni var skipt 

niður í fjóra flokka eftir skilgreiningum WHO (e.d.a). Var þetta gert til að kanna hvort 

líkamsþyngdar-stuðull hefði áhrif á lyfjanotkun. Rétt er að taka fram að vinna við að flokka 

lyfin í gagnasafninu var hluti af því lokaverkefni sem hér um ræðir og verður sú vinna 

mögulega nýtt í frekari rannsóknir.  
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 Í upphafi var lyfjalistinn skoðaður, öll lyf skráð niður og ATC-flokkur þeirra fundinn. 

Sum lyfin höfðu verið afskráð og þurfti að leita að þeim sérstaklega. Lyfin voru skráð inn í 

gagnagrunninn í viðeigandi ATC-flokka og skráning yfirfarin einu sinni til að draga úr líkum 

á innsláttarvillum.  

3.5 Siðfræði 

 Í siðfræði heilbrigðisgreina eru nokkrar meginreglur. Sú fyrsta er sjálfræðisreglan en 

hún fjallar um virðingu fyrir manneskjunni og sjálfræði hennar. Í reglunni felst að þegar 

rannsóknir eru gerðar þá þarf viðkomandi að samþykkja þátttöku af fúsum og frjálsum vilja. 

Einnig er gerð krafa um að þeir séu upplýstir um þá rannsókn sem þeir taka þátt í. 

Skaðleysisreglan er önnur af meginreglunum og fjallar um að heilbrigðisstarfsfólk eigi að 

forðast að valda skaða. Vísindarannsóknir verða ætíð að taka tillit til þess. Þátttakendur bera 

oft á tíðum mikið traust til rannsakenda og hafa ekki alltaf næga þekkingu til að gera sér 

sjálfir grein fyrir því hvort þeir séu að taka áhættu eða ekki. Velgjörðarreglan er sú þriðja en 

hún fjallar um skylduna til að láta gott af sér leiða og velja til þess aðferðir sem krefjast eins 

lítilla fórna og hægt er. Rannsóknir eru til þess gerðar að leita svara við ýmsum spurningum 

sem upp koma og sú vitneskja sem fæst hefur ótvírætt orðið til góðs á mörgum sviðum 

(Sigurður Kristinsson, 2003). Í þessari rannsókn voru það helst viðkvæmar upplýsingar um 

fólk sem hugsanlega hefðu getað valdið skaða. Við gerð þessa verkefnis var unnið með gögn 

sem aflað var árið 2004. Gögnin voru ekki auðkennanleg og takmarkaður aðgangur var veittur 

að þeim.  

Árún K. Sigurðardóttir, leiðbeinandi okkar, sótti um leyfi fyrir aðgangi að 

afmörkuðum hluta gagnasafnsins. Fór vísindasiðanefnd yfir beiðnina og fékkst leyfi 

samþykkt. Númer leyfis er 04-037-V5 (sjá fylgiskjal 4).  
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3.6 Gagnagreining 

 Við úrvinnslu og greiningu gagna var notast við tölfræðiforritið SPSS útgáfu 12 en 

skammstöfunin stendur fyrir Statistical Package for Social Scienses (SPSS Inc, Chicago, IL, 

USA). Fjallað var um úrtak rannsóknarinnar með lýsandi og ályktunartölfræði. Notast var við 

t-próf óháðra úrtaka, dreifigreiningu og Pearson„s fylgnistuðul þegar athugað var hvort 

marktækur munur væri á milli hinna ýmsu breytna. Marktektarmörk voru sett við p < 0,05. 

Niðurstöður rannsóknar voru settar fram á rituðu máli, myndum og töflum. Tölfræðiforritið 

Microsoft Excel var notað við gerð mynda og taflna.  

3.7 Samantekt 

 Þessi rannsókn var gerð með megindlegri rannsóknaraðferð. Rannsóknarspurningin 

sem við lögðum upp með var „Er munur á lyfjanotkun aldraðra eftir búsetu?“ Rannsóknin var 

unnin upp úr gagnagrunni sem safnað var árið 2004 undir heitinu „Heilsutengdir hagir eldra 

fólks í dreifbýli og þéttbýli“. Þrír einstaklingar voru þjálfaðir sérstaklega til að fara yfir 

spurningalistann með þátttakendum til þess að sem mest samræmi væri í svörun. Lyf 

þátttakenda voru flokkuð eftir ATC flokkunarkerfinu. Við úrvinnslu gagna var notað 

tölfræðiforritið SPSS auk þess sem myndir og töflur voru gerðar í tölfræðiforritinu Microsoft 

Excel. Vísindasiðanefnd veitti leyfi fyrir aðgangi okkar að þeim gögnum sem notast var við. 
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Kafli 4. Niðurstöður 

Í þessum kafla er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Byrjað er á því að lýsa 

lýðfræðilegum þáttum úrtaks, s.s. kyni, aldri, búsetu og fjarlægð frá heilbrigðisþjónustu. 

Niðurstöður eru settar fram í töflum og myndum, fjallað er um tilgátur út frá þeim og þær 

annað hvort staðfestar eða þeim hafnað. Að lokum er lyfjanotkun skoðuð út frá kyni og aldri 

þátttakenda.  

4.1 Lýsing á úrtaki 

 Þátttakendur í þessari rannsókn voru 186 einstaklingar, þar af  bjuggu 118 í þéttbýli 

(Akureyri) og 68 í dreifbýli (S-Þingeyjarsýsla). Þátttakendur voru á aldrinum 65-88 ára og 

meðalaldur þeirra var um 74 ár. Ekki fannst marktækur munur á aldri þeirra eftir búsetu 

samkvæmt t-prófi. Karlar voru 52,2% og konur 47,8% þátttakenda óháð búsetu.  

 Þeir sem þáðu þjónustu heimahjúkrunar voru tæp 9%, en ekki fannst marktækur 

munur eftir búsetu samkvæmt t-prófi. Hlutfall þeirra sem bjuggu einir voru 29,7% aldraðra í 

þéttbýli á móti 14,7% aldraðra í dreifbýli og fannst marktækur munur með t-prófi t(168)=-

2,474, p=0,014. Marktækur munur var samkvæmt t-prófi t(124)=-3,159, p=0,002 eftir búsetu 

hvort einstaklingar teldu sig hafa nægar ráðstöfunartekjur. Í þéttbýli töldu 74,6% aldraðra sig 

hafa nægar tekjur en í dreifbýli voru einungis 51,5% aldraðra sem svöruðu því játandi.  
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4.2 Lyfjanotkun aldraðra eftir búsetu 

Fyrsta tilgátan var „Það er munur á fjölda lyfja sem aldraðir taka inn í þéttbýli og 

dreifbýli“. Aldraðir einstaklingar tóku inn að meðaltali 3,9 lyf. Í þéttbýli voru að meðaltali 

tekin inn 4,0 lyf en í dreifbýli 3,8 lyf, en ekki var marktækur munur á lyfjanotkun eftir búsetu 

samkvæmt t-prófi svo að tilgátunni var hafnað.  

Fjöldi lyfja Heildarfjöldi (n=186) Þéttbýli (n=118) Dreifbýli (n=68) 

0 lyf 20 (10,8%) 11 (9,3%) 9 (13,2) 

1 lyf 21 (11,3%) 15 (12,7%) 6 (8,8%) 

2 lyf 23 (12,4%) 14 (11,9%) 9 (13,2%) 

3 lyf 26 (14,0%) 17 (14,4%) 9 (13,2%) 

4 lyf 20 (10,8%) 14 (11,9%) 6 (8,8%) 

5 lyf 23 (12,4%) 13 (11,0%) 10 (14,7%) 

6 lyf 22 (11,8%) 12 (10,2%) 10 (14,7%) 

7 lyf 12 (6,5%) 7 (5,9%) 5 (7,4%) 

8 lyf 8 (4,3%) 6 (5,1%) 2 (2,9%) 

9 lyf 4 (2,2%) 4 (3,4%) 0 (0%) 

10 lyf 4 (2,2%) 4 (2,2%) 0 (0%) 

11 lyf 2 (1,1%) 0 (0%) 2 (2,9%) 

12 lyf 1 (0,5%) 1 (0,8%) 0 (0%) 

Tafla 1. Fjöldi lyfja eftir búsetu 

Sjá má á töflu eitt að fjöldi lyfja var á bilinu 0-12. Hlutfallslega flestir þátttakendur 

tóku inn þrjú lyf en þó var ekki afgerandi munur sjáanlegur. Einnig kom fram að 10,8% 

þátttakenda voru án lyfja.   
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4.3 Fjöllyfjanotkun eftir búsetu 

Önnur tilgátan var „Það er munur á fjöllyfjanotkun aldraðra í þéttbýli og dreifbýli“. 

Fjöldi lyfja var dreginn saman í flokka til að athuga hversu margir væru að taka inn fimm lyf 

eða fleiri. Í ljós kom að 69 einstaklingar eða 37,1% af heildarfjölda þátttakenda tóku inn fimm 

til níu lyf sem telst vera fjöllyfjanotkun samkvæmt skilgreiningum. Að auki voru sjö 

einstaklingar eða 3,8% að taka inn 10 lyf eða fleiri en það er skilgreint sem óhófleg 

fjöllyfjanotkun. Rúmlega 59% einstaklinga voru á fjórum lyfjum eða færri. Ekki fannst 

marktækur munur á fjöllyfjanotkun eftir búsetu samkvæmt t-prófi svo að tilgátan stóðst ekki.  

 

Mynd 2. Fjöllyfjanotkun eftir búsetu 
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4.4 Lyfjanotkun eftir ATC-flokkunarkerfinu 

Eftirfarandi tafla sýnir lyfjanotkun eftir hverjum flokki fyrir sig. Einnig er sýndur 

munur á notkun eftir búsetu.  

ATC-flokkur 

Heildarfjöldi 

(n=186) 

Þéttbýli  

(n=118) 

Dreifbýli 

(n=68) 

A - Meltingarfæra- og efnaskiptalyf 65 (34,9%) 40 (33,9%) 25 (36,8%) 

B - Blóðlyf 67 (36%) 46 (39%) 21 (30,9%) 

C - Hjarta- og æðasjúkdómalyf 123 (66,1%) 78 (66,1%) 45 (66,2%) 

D - Húðlyf 1 (0,5%) 0 (0%) 1 (1,5%) 

G - Þvagfæralyf, kvensjúkdómalyf  

      og kynhormónar 15 (8,1%) 9 (7,6%) 6 (8,8%) 

H - Hormónalyf, önnur en  

      kynhormónar 23 (12,4%) 15 (12,7%) 8 (11,8%) 

J - Sýkingalyf 5 (2,7%) 2 (1,7%) 3 (4,4%) 

L - Æxlishemjandi lyf og lyf til  

     ónæmistemprunar 4 (2,2%) 1 (0,8%) 3 (4,4%) 

M - Vöðvasjúkdóma- og  

       beinagrindalyf 42 (22,6%) 25 (21,2%) 17 (25%) 

N - Tauga- og geðlyf 69 (37,1%) 43 (36,4%) 26 (38,2%) 

P - Sníklalyf (skordýraeitur og  

     skordýrafælur) 1 (0,5%) 0 (0%) 1 (1,5%) 

R - Öndunarfæralyf 22 (11,8%) 16 (13,6%) 6 (8,8%) 

S - Augn- og eyrnalyf 6 (3,2%) 1 (0,8%) 5 (7,4%) 

Tafla 2. Flokkun lyfja eftir ATC flokkunarkerfinu 
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Eins og sjá má í töflu 2 var langmest lyfjanotkun aldraðra í C-flokki (Hjarta- og 

æðasjúkdómalyf) en 66% aldraðra voru að taka inn að minnsta kosti eitt lyf úr flokknum. Þar 

á eftir reyndust A-flokkur (Meltingarfæra- og efnaskiptalyf), B-flokkur (Blóðlyf) og N-

flokkur (Tauga- og geðlyf) vera með 35-37% notkun úr hverjum flokki fyrir sig. Í ofantöldum 

ATC-flokkum reyndist ekki vera marktækur munur á notkun eftir búsetu samkvæmt t-prófi.  

Þriðja tilgátan var „Það er munur á notkun hjarta- og æðasjúkdómalyfja í þéttbýli og 

dreifbýli“. Eins og sjá má á mynd 3 er nánast enginn munur á notkun lyfja úr þessum flokki 

eftir búsetu og staðfesti t-próf þá niðurstöðu. Tilgáta þrjú stóðst því ekki.  

Fjórða tilgátan var „Það er munur á notkun tauga- og geðlyfja í þéttbýli og dreifbýli“. 

Mynd 3 sýnir að mjög lítill munur var á notkun lyfja í þessum flokki eftir búsetu, en t-próf 

staðfestir þá niðurstöðu. Þar af leiðandi var tilgátunni hafnað.  

 

Mynd 3. ATC - flokkar eftir búsetu 
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4.5 Vítamín og náttúrulyf 

Ásamt skráningu á lyfseðilsskyldum lyfjum var notkun vítamína og náttúrulyfja skráð. 

Mynd 4 sýnir að töluverður munur var á notkun þeirra í þéttbýli og dreifbýli, en algengara var 

að aldraðir í dreifbýli notuðu vítamín og náttúrulyf. Samkvæmt t-prófi var marktækur munur á 

notkun vítamína eftir búsetu t(130)=3,016, p=0,003. Einnig var marktækur munur samkvæmt 

t-prófi á notkun náttúrulyfja eftir búsetu t(143)=2,452, p=0,015.  

 

Mynd 4. Notkun vítamína og náttúrulyfja eftir búsetu 
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4.6 Lyfjanotkun eftir fjarlægð frá heilbrigðisþjónustu 

Töluverður munur var á því hversu mikil fjarlægð var frá heilbrigðisþjónustu eftir 

búsetu. Í þéttbýli bjuggu allir innan við 5 km frá henni en í dreifbýli voru þeir 11,8%. Í 

dreifbýli bjuggu 4,4% í um 11-20 km frá þjónustu en 83,8% voru í meira en 20 km fjarlægð. 

Enginn reyndist búa í 6-10 km fjarlægð frá þjónustu.  

Fimmta tilgátan var „Fjarlægð frá heilbrigðisþjónustu hefur áhrif á fjölda lyfja sem 

aldraðir taka inn“. Mynd 5 sýnir meðalfjölda lyfja eftir fjarlægð frá heilbrigðisþjónustu. Eins 

og sjá má er lítill munur þar á en ekki fannst marktækur munur samkvæmt dreifigreiningu. 

Tilgátan stóðst því ekki.  

 

Mynd 5. Meðalfjöldi lyfja með hliðsjón af fjarlægð frá heilbrigðisþjónustu 
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4.7 Líkamsþyngdarstuðull tengt lyfjanotkun aldraðra 

Líkamsþyngdarstuðull þátttakenda var tæplega 27 óháð búsetu og ekki fannst 

marktækur munur á honum eftir búsetu samkvæmt t-prófi. Samkvæmt skilgreiningu WHO 

(e.d.a) telst líkamsþyngdarstuðull upp á 27 vera of þungt.  

Sjötta tilgátan var „Fylgni er á milli hækkaðs líkamsþyngdarstuðuls og fjölda lyfja sem 

aldraðir taka inn“. Samkvæmt Pearson„s fylgnistuðli var engin fylgni á milli hækkaðs 

líkamsþyngdarstuðuls og fjölda lyfja sem aldraðir taka inn og stóðst tilgátan því ekki.  

4.8 Lyfjanotkun tengt eigin mati þátttakenda á heilbrigði 

 Sjöunda tilgátan var „Eigið mat aldraðra einstaklinga á heilsu hefur áhrif á fjölda lyfja 

sem þeir taka inn“. Eins og sjá má á mynd 6 er munur á því hvernig einstaklingar meta heilsu 

sína eftir búsetu en samkvæmt t-prófi reyndist munurinn vera marktækur eða t(183)=-2,724, 

p=0,007. Mestan mun mátti sjá þegar aldraðir mátu heilsu sína sæmilega en mun fleiri 

einstaklingar í dreifbýli mátu heilsu sína þannig heldur en þeir sem bjuggu í þéttbýli og var 

munurinn marktækur samkvæmt t-prófi, t(120)=-2,624, p=0,010.  

 

Mynd 6. Mat einstaklinga á eigin heilsu eftir búsetu 
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Mynd 7 sýnir meðalfjölda lyfja sem aldraðir taka inn miðað við mat á eigin heilsu. 

Eftir því sem aldraðir mátu heilsu sína verri því fleiri lyf voru þeir að taka inn að meðaltali. 

Undantekning er frá þessu en þeir sem töldu heilsu sína afbragðs góða voru að taka inn að 

meðaltali 4,0 lyf. Taka skal fram að þeir sem mátu heilsu sína afbragðs góða voru bara fimm 

talsins. Með dreifigreiningu fannst marktækur munur á lyfjanotkun eftir mati á eigin heilsu, 

F(4, 180)=6,083, p=0,000. Fannst munur þegar aldraðir mátu heilsu sína mjög góða eða góða 

annars vegar og sæmilega eða lélega hins vegar. Þar af leiðandi var stóðst tilgáta sjö.  

 

Mynd 7. Meðalfjöldi lyfja með hliðsjón af eigin mati á heilsu 
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kvenna að taka inn lyf í M-flokki (vöðvasjúkdóma- og beinagrindalyf) á móti 16,5% karla og 

samkvæmt t-prófi var marktækur munur þar á, t(170)=-2,067, p=0,040. Ekki fannst 

marktækur munur á notkun lyfja í A-flokki (meltingarfæra- og efnaskiptalyf), B-flokki 

(blóðlyf) og C-flokki (hjarta- og æðasjúkdómalyf) eftir kyni. Þessar tölur miðuðust við 

heildarfjölda þátttakenda óháð búsetu. Hlutfallslega fleiri konur bjuggu einar óháð búsetu. 

Tæplega 35% kvenna bjuggu einar á móti rúmlega 14% karla en marktækur munur fannst 

með t-prófi, t(161)=-3,281, p=0,001. 

Þátttakendum var skipt niður í tvo aldurshópa, 65-74 ára og 75-88 ára. Í yngri hópnum 

voru 114 einstaklingar en í þeim eldri voru 72. Ekki fannst marktækur munur á aldri eftir 

búsetu samkvæmt t-prófi. Þeir sem voru 74 ára og yngri tóku að meðaltali 3,6 lyf en þeir sem 

voru 75 ára og eldri tóku að meðaltali inn 4,5 lyf og var marktækur munur þar á samkvæmt t-

prófi, t(184)=2,139, p=0,034. Þegar fjöllyfjanotkun var skoðuð út frá aldri kom í ljós að 

36,8% þeirra sem voru 74 ára og yngri voru á fimm eða fleiri lyfjum. Aftur á móti reyndust 

47,3% einstaklinga 75 ára og eldri taka inn slíkan fjölda lyfja. Ekki fannst marktækur munur 

með t-prófi á fjöllyfjanotkun milli aldurshópa. Einstaklingar 75 ára og eldri voru að taka inn 

meira af lyfjum úr B-flokki (blóðlyf) en 47,2% þeirra tóku inn slík lyf á móti 28,9% aldraðra 

74 ára og yngri. Marktækur munur var þar á samkvæmt t-prófi, t(140)=-2,503, p=0,013. Þegar 

N-flokkur (tauga- og geðlyf) var skoðaður með tilliti til aldurs voru 51,4% einstaklingar 75 

ára og eldri að taka inn lyf úr þeim flokki á móti 28,1% einstaklinga 74 ára og yngri og 

reyndist vera marktækur munur á því samkvæmt t-prófi, t(139)=-3,201, p=0,002. Ekki fannst 

marktækur munur á lyfjanotkun eftir aldri í A-flokki (meltingarfæra- og efnaskiptalyf), C-

flokki (hjarta- og æðasjúkdómalyf) og M-flokki (vöðvasjúkdóma- og beinagrindalyf) 

samkvæmt t-prófi.  



 
Kafli 4. Niðurstöður 40 

 

 

4.10 Ófullnægjandi upplýsingar 

Við vinnslu á gögnum voru einstaka lyf óflokkanleg og voru 17 einstaklingar eða 

9,1% þátttakenda með eitt eða tvö óflokkanleg lyf. Flestir voru með eitt lyf sem ekki var hægt 

að flokka en tveir voru með tvö slík. Önnur lyf sem hægt var að flokka hjá þessum 

einstaklingum komu fram í útreikningum. Þrátt fyrir að ekki væri hægt að flokka sum þeirra 

voru þau samt tekin með þegar fjöldi lyfja var skráður niður og ætti því ekki að hafa áhrif á þá 

breytu.  

4.11 Samantekt 

 Settar voru fram sjö tilgátur og stóðst einungis tilgáta sjö sem var „Eigið mat aldraðra 

einstaklinga á heilsu hefur áhrif á fjölda lyfja sem þeir taka inn“. Aldraðir einstaklingar voru 

að taka inn að meðaltali 3,9 lyf óháð búsetu og var engan mun að finna á lyfjanotkun eftir 

fjarlægð frá heilbrigðisþjónustu. Tæplega 11% þátttakenda voru án lyfja, rétt rúmlega 37% 

tóku inn fimm til níu lyf og tæp 4% notuðu 10 lyf eða fleiri. Þegar litið var á lyfjanotkun eftir 

ATC-flokkunarkerfinu reyndist mesta notkunin vera í C-flokki (hjarta- og æðasjúkdómalyf) 

en 66% aldraðra innbyrtu slík lyf óháð búsetu. Að auki tóku 35-37% aldraðra inn lyf í A-

flokki (meltingarfæra- og efnaskiptalyf), B-flokki (blóðlyf) og N-flokki (tauga- og geðlyf) 

óháð búsetu. Algengara var að aldraðir einstaklingar í dreifbýli notuðu náttúrulyf, vítamín og 

steinefni. Eftir því sem aldraðir mátu heilsu sína verri því fleiri lyf tóku þeir inn að meðaltali. 

Frávik var að finna á þessu en þeir sem mátu heilsu sína afbragðs góða voru að taka fleiri lyf 

heldur en þeir sem mátu heilsu sína mjög góða eða góða. Líkamsþyngdarstuðull hafði engin 

áhrif á fjölda lyfja sem aldraðir einstaklingar notuðu. Konur tóku inn að meðaltali fleiri lyf 

heldur en karlar, auk þess sem þær notuðu frekar lyf í M-flokki (vöðvasjúkdóma- og 

beinagrindalyf) og N-flokki (tauga- og geðlyf). Einstaklingar 75 ára og eldri tóku inn fleiri lyf 

heldur en þeir sem yngri voru.   
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Kafli 5. Umræður 

Í þessum kafla verða niðurstöður úr rannsókninni teknar fyrir og fjallað um þær út frá 

fræðilegum heimildum. Teknar verða saman tilgátur þessa verkefnis og þær tengdar við þá 

rannsóknarspurningu sem lagt var upp með.  

5.1 Lyfjanotkun aldraðra eftir búsetu 

Í rannsókn Jyrkkä o.fl. (2006) kemur fram að lyfjanotkun aldraðra fer vaxandi með 

hækkandi aldri. Á fimm ára tímabili jókst hún úr 6,3 lyfjum í 7,5 lyf að meðaltali og fjöldi 

einstaklinga sem eru lyfjalausir minnkaði úr 10% niður í 3%. Við upphaf rannsóknar var 

meðalaldur þessa hóps 80 ár. Haider o.fl. (2009) komust að því að einstaklingar á aldrinum 

75-89 ára taka að meðaltali 5,8 lyf. Í okkar rannsókn kom fram að í þéttbýli notuðu 

þátttakendur að meðaltali 4,0 lyf en 3,8 lyf í dreifbýli og var ekki marktækur munur eftir 

búsetu. Þeir sem voru 74 ára og yngri tóku 3,6 lyf en þeir sem voru 75 ára og eldri 4,5 lyf að 

meðaltali og var marktækur munur þar á. Að auki fannst marktækur munur á lyfjanotkun eftir 

kyni en karlar tóku að meðaltali 3,5 lyf og konur 4,4 lyf. Einnig kom fram að tæp 11% 

þátttakenda voru án lyfja. Þegar bornar eru saman niðurstöður okkar við erlendar rannsóknir 

virðist sem lyfjanotkun aldraðra sé minni hérlendis en erlendis. Ástæður fyrir þessum mun 

geta verið margvíslegar og farið verður betur í þær í kafla 5.2 um fjöllyfjanotkun aldraðra.  

Fáar heimildir eru til um lyfjanotkun aldraðra í þéttbýli og dreifbýli hérlendis og 

erlendis. Í kafla tvö er vitnað í heimildasamantekt Grymonpre og Hawranik frá árinu 2008, en 

þar voru teknar saman niðurstöður úr 26 rannsóknum um lyfjanotkun aldraðra eftir búsetu. 

Þær voru gerðar á árunum 1979-2006. Í þessu verkefni var einungis notast við niðurstöður úr 

nýjustu rannsóknunum sem fjallað var um í samantektinni. Samkvæmt rannsóknum Xu o.fl. 

(2000) og Carrie o.fl. (2006) finnst enginn munur á lyfjanotkun aldraðra eftir búsetu (vitnað 

til í Grynmonpre og Hawranik, 2008) og er það í samræmi við okkar niðurstöður.  
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5.2 Fjöllyfjanotkun aldraðra eftir búsetu 

Fjöllyfjanotkun aldraðra hefur mikið verið í umræðunni á undanförnum árum. 

Fjöllyfjanotkun er þegar einstaklingur tekur inn fimm til níu lyf en óhófleg fjöllyfjanotkun 

þegar lyfin eru orðin 10 eða fleiri. Í skýrslu sem gerð var fyrir Landlæknisembættið (2009) 

kom fram að árið 2004 reyndust 38,3% þjóðarinnar vera með að minnsta kosti fimm 

lyfjaávísanir í senn og árið 2008 var þetta hlutfall komið upp í 40% þjóðarinnar. Taka skal 

fram að skýrslan inniheldur lyfjaávísanir allra landsmanna, ekki bara aldraðra eins og í þessu 

verkefni. Niðurstöður okkar sýndu að 40,9% þátttakenda voru að taka inn fimm lyf eða fleiri 

árið 2004.  

Í rannsókn sem gerð var af Haider o.fl. (2009) kemur fram að 75% þeirra einstaklinga 

sem tóku þátt í henni nota fimm lyf eða fleiri, en þátttakendur í þeirri rannsókn voru á 

aldrinum 75-89 ára. Rannsóknin er mjög viðamikil og inniheldur upplýsingar um lyfjanotkun 

626.528 einstaklinga. Þegar skoðaður var sami aldurshópur í okkar rannsókn kom fram að 

47,3% þátttakenda notuðu fimm lyf eða fleiri. Ekki fannst marktækur munur á fjöllyfjanotkun 

eftir búsetu og komust Haider o.fl. (2009) að sömu niðurstöðu. Það er athyglisvert að sjá 

hversu mikill munur er á fjöllyfjanotkun aldraðra á milli þessara rannsókna. Margt líkt er með 

rannsóknunum en gagnaöflunin var gerð á svipuðum tíma, sami aldurshópur var skoðaður og 

báðar rannsóknir útilokuðu vítamín og náttúrulyf. Á móti kemur að í okkar rannsókn voru 

tekin með ólyfseðilsskyld lyf en ekki í þeirri sænsku, úrtakið í okkar rannsókn er mun minna 

og frá einu landsvæði á meðan sú sænska er landsúrtak úr skráðum lyfjagagnagrunni og gæti 

munurinn ef til vill stafað af þessum þáttum.  

Þegar fjallað er um fjöllyfjanotkun berst umræðan gjarnan að aukaverkunum lyfja sem 

geta verið skaðlegar en nauðsynlegt er að heilbrigðisstarfsfólk fylgist vel með lyfjanotkun og 

yfirfari lyfjakort einstaklinga reglulega að mati Jyrkkä o.fl. (2006). Í sömu grein kemur fram 

að fjöllyfjanotkun aldraðra fer almennt vaxandi. Til að sporna við vaxandi fjöllyfjanotkun 
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hérlendis kemur fram í lyfjastefnu heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis sú ætlun 

stjórnvalda að farið verði með faglegum og skipulegum hætti yfir lyfjanotkun aldraðra sem 

búa á heilbrigðisstofnunum og hjúkrunar- og dvalarheimilum. Engin slík áætlun er sett fram 

varðandi aldraða sem búa í heimahúsum (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2007) en 

úrtak okkar rannsóknar voru einmitt aldraðir búsettir heima.  

5.3 Notkun hjarta- og æðasjúkdómalyfja eftir búsetu 

Leit að heimildum um hjartalyfjanotkun bar mjög takmarkaðan árangur. Í rannsókn 

Jyrkkä o.fl. (2006) kemur fram að mest var notað af lyfjum sem virkuðu á miðtaugakerfið og 

hjarta- og æðakerfið. Í rannsókn Haider o.fl. (2009) kemur fram að tæp 70% aldraðra tóku 

hjarta- og æðakerfislyf og eru þessar niðurstöður óháðar búsetu. Í okkar rannsókn kom fram 

að rúmlega 66% þátttakenda voru að taka inn slík lyf og fannst enginn munur í þéttbýli og 

dreifbýli.  

Í kafla tvö er birt íslensk yfirlitsmynd sem sýnir fjölda útgefinna lyfjaávísana eftir 

landshlutum (Landlæknisembættið, 2009). Sést á þeirri mynd að mest var leyst út af lyfjum í 

C-flokki (hjarta- og æðasjúkdómalyf) og er lítill sjáanlegur munur á milli landshluta. Með 

myndinni fylgja engar tölulegar upplýsingar en hún nær yfir alla þjóðina en ekki bara aldraða. 

Auk þess er henni skipt niður eftir landshlutum en ekki eftir þéttbýli og dreifbýli svo erfitt er 

að bera hana saman við okkar niðurstöður.  

Vitað er að hreyfing hefur áhrif á hjarta- og æðasjúkdóma. Arnadottir o.fl. (2009) 

gerðu rannsókn á því hvort munur væri á líkamlegri virkni aldraðra í þéttbýli og dreifbýli, en 

sú rannsókn var unnin upp úr því gagnasafni sem við höfðum aðgang að. Þar kemur fram að 

enginn marktækur munur er á hreyfingu aldraðra eftir búsetu. Aðstaða til hreyfingar er þó 

ekki eins, í þéttbýli stundar fólk frekar líkamsrækt í frítíma á meðan að í dreifbýli er hreyfing 

meira í tengslum við vinnu. Það að líkamleg virkni sé eins í þéttbýli og dreifbýli gæti skýrt að 
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hluta þá staðreynd að lyfjanotkun í C-flokki (hjarta- og æðasjúkdómalyf) virðist sú sama óháð 

búsetu.  

5.4 Notkun tauga- og geðlyfja eftir búsetu 

Í rannsókn Elínar Díönu Gunnarsdóttur og Sólveigar Ásu Árnadóttur frá árinu 2005 

kemur fram að einstaklingar sem búa í dreifbýli eru daprari en jafnaldrar þeirra í þéttbýli. 

Rannsóknin var unnin upp úr sama gagnasafni og hér er notast við. Í sömu rannsókn kemur 

fram að geðheilsa aldraðra eftir búsetu hefur lítið verið rannsökuð. Aðgengi að sérfræðingum 

á sviði geðlækninga er lélegt í dreifbýli og hafa heimilislæknar séð að mestu um slíka 

þjónustu þar sem sérfræðinga nýtur ekki við (Páll Biering, 2005). Í Svíþjóð er svipað ástand 

varðandi sérfræðiþjónustu en komið hefur fram að heimilislæknar sem þjónusta dreifbýli þar í 

landi ávísa meira af þunglyndislyfjum en aðrir læknar (Tiainen o.fl., 2008). Í íslenskri 

rannsókn sem fjallar um algengi geðlyfjanotkunar hjá einstaklingum eldri en 70 ára kemur 

fram að 25% af ávísuðum lyfjum eru geðlyf af einhverju tagi (Ólafur Samúelsson o.fl., 2009). 

Í rannsóknum Ólafs Samúelssonar o.fl. (2009) og Tómasar Helgasonar o.fl. (2003) kemur 

fram að algengi geðlyfjanotkunar eykst með hækkandi aldri og er algengari á meðal kvenna. Í 

finnskri rannsókn Hartikainen o.fl. frá árinu 2005 koma fram svipaðar niðurstöður. Okkar 

niðurstöður sýndu að engan marktækan mun var að finna á notkun lyfja í N-flokki (tauga- og 

geðlyf) eftir búsetu, en rétt rúmlega 37% þátttakenda tóku inn slík lyf. Marktækur munur 

fannst eftir aldri í þeim flokki, en rúmlega 28% einstaklinga 74 ára og yngri voru að taka inn 

lyf úr N-flokki (tauga- og geðlyf) á móti 51% einstaklinga 75 ára og eldri. Einnig fannst 

marktækur munur eftir kyni, en 46% kvenna og 29% karla tóku slík lyf. Niðurstöður í þessu 

verkefni eru í samræmi við þær rannsóknir sem getið er um hér að ofan. Sá munur sem finnst 

á milli okkar niðurstaðna og þess sem kemur fram í rannsókn Ólafs Samúelssonar o.fl. (2009) 

liggur mjög líklega í því að í þeirri rannsókn er bara tekinn fyrir viss hluti af N-flokki (tauga- 
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og geðlyf) á meðan að okkar rannsókn inniheldur öll lyf úr þeim flokki, þar á meðal algeng 

verkjalyf.  

Okkar niðurstöður eru eins og áður sagði unnar upp úr sömu gögnum og rannsókn 

Elínar Díönu Gunnarsdóttur og Sólveigar Ásu Árnadóttur sem kom út árið 2005. Þrátt fyrir að 

depurð virðist meiri í dreifbýli þá virðist það ekki hafa áhrif á tauga- og geðlyfjanotkun (N-

flokkur) að neinu ráði. Einnig er athyglisvert að heimilislæknar hér á landi virðast ekki ávísa 

meiri geðlyfjum í dreifbýli en það er í ósamræmi við niðurstöður úr rannsókn Tiainen o.fl. 

(2008). Í rannsókn Tómasar Helgasonar o.fl. (2003) kemur fram að þeir sem eru verst settir 

fjárhagslega nota meira af geðdeyfðarlyfjum og/eða kvíðalyfjum. Aftur á móti kemst Sawyer 

o.fl. (2006) að því að fjárhagur og aðrir lýðfræðilegir þættir hafa ekki áhrif á verkjalyfja-

notkun í þéttbýli og dreifbýli. Okkar niðurstöður sýndu að munur var eftir búsetu hvort fólk 

teldi ráðstöfunartekjur sínar nægar og voru marktækt fleiri í dreifbýli sem töldu sig ekki hafa 

nægar tekjur. Þessi munur hafði þó ekki áhrif á fjölda lyfja úr N-flokki (tauga- og geðlyf) sem 

þátttakendur tóku inn en notkun þeirra var jöfn eftir búsetu.  

5.5 Aðgengi að heilbrigðisþjónustu eftir búsetu 

Á Íslandi er munur á aðgengi að heilbrigðisþjónustu í þéttbýli og dreifbýli. Í okkar 

rannsókn kom fram að 83,8% þeirra sem bjuggu í dreifbýli voru í meira en 20 kílómetra 

fjarlægð frá heilbrigðisþjónustu en þeir sem bjuggu í þéttbýli reyndust allir vera í innan við 5 

kílómetra frá henni. Í rannsókn Rúnars Vilhjálmssonar o.fl. (2001a) kemur fram að tíminn 

sem það tekur fyrir viðkomandi að komast í þá heilbrigðisþjónustu sem honum vantar skiptir 

meira máli heldur en vegalengdin sem fara þarf.  

Hér á landi er starfrækt net heilsugæslustöðva sem þjónustar landsmenn. Á stærri 

svæðum eru fleiri einstaklingar um hverja heilsugæslustöð en á móti kemur að aukið framboð 

er á annars konar heilbrigðisþjónustu t.d. sjálfstætt starfandi sérfræðingar (Sóttvarnarlæknir – 
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Landlæknisembættið, 2005). Á fámennum svæðum eru hlutfallslega færri einstaklingar um 

hvern lækni miðað við þéttbýlli svæði (Halldorsson, 2003). Í skýrslu Rúnars Vilhjálmssonar 

o.fl. (2001b) sem fjallar um þætti tengda aðgengi að heilbrigðisþjónustu á Íslandi kemur fram 

að mögulegur aðgangur að heilbrigðisþjónustu er áberandi lakastur á Norðurlandi vestra en 

bestur í Reykjavík og á Norðurlandi eystra. Þessu til staðfestingar kemur fram að 58% íbúa á 

Norðurlandi vestra hafa heimilislækni sem þeir þekkja með nafni á móti 88% íbúa í Reykjavík 

og á Norðurlandi eystra. Það að kanna hvort viðkomandi þekki til læknis er til að athuga hvort 

einstaklingur hafi raunverulegan aðgang að heimilislækni.  

Upplýsingar um aðgengi að lyfjum í dreifbýli á Íslandi fundust ekki en þó er hægt að 

draga þá ályktun að það sé að einhverju leyti ábótavant. Í lyfjastefnu Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytis til ársins 2012 kemur fram að ætlunin sé að vinna að bættu aðgengi 

að lyfjum á landsbyggðinni og þá sérstaklega á minnstu stöðunum (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2007).  

5.6 Eigið mat aldraðra á heilsu 

Niðurstöður okkar sýndu að fleiri aldraðir í dreifbýli mátu heilsu sína sæmilega á 

meðan algengara var að einstaklingar í þéttbýli mátu hana góða. Teljum við að þessi 

mismunur geti hugsanlega haft aðrar skýringar en að heilsan sé raunverulega verri í dreifbýli. 

Samkvæmt Arnadottir o.fl. (2009) er hreyfing aldraðra í dreifbýli frekar tengd líkamlega 

erfiðri vinnu en hreyfing í þéttbýli tengist frekar tómstundum. Gunnar Guðmundsson og 

Kristinn Tómasson (2009) gerðu rannsókn á almennu heilsufari bænda á Íslandi. Sigurður 

Thorlacius (2009) túlkaði niðurstöður þeirrar rannsóknar og benti á að bændur yrðu að vera 

við góða heilsu til að geta stundað bústörf, annars yrðu þeir að bregða búi. Getur þetta leitt til 

þess að einstaklingar í dreifbýli túlka mögulega heilsu sína á annan veg en þeir sem búa í 

þéttbýli.  
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Þegar eigið mat aldraðra á heilsu var borið saman við lyfjanotkun kom í ljós að eftir 

því sem heilsan var metin verri því fleiri lyf voru innbyrt. Undantekning var á því þegar 

einstaklingar mátu heilsu sína afbragðsgóða en þeir tóku fleiri lyf heldur en þeir sem mátu 

heilsu sína mjög góða og góða. Taka skal fram að þeir sem mátu heilsu sína afbragðs góða 

voru bara fimm talsins. Þrátt fyrir þann mun sem finnst á upplifun á eigin heilsu kom enginn 

munur fram á lyfjanotkun aldraðra eftir búsetu.  

5.7 Líkamsþyngdarstuðull tengt lyfjanotkun aldraðra 

Í rannsóknarskýrslu frá árinu 2009 kemur fram að Íslendingar á aldrinum 18-79 ára 

voru þyngri árið 2007 heldur en árið 1990 (Margrét Valdimarsdóttir o.fl. 2009). Í lokaritgerð 

Eyrúnar Guðjónsdóttur (2009), sem unnin var úr sömu gögnum og okkar verkefni, kemur 

fram að 49,5% einstaklingana eru of þungir og 17,7% of feitir. Þar kemur einnig fram að þeir 

sem eru 65-74 ára eru með hærri þyngdarstuðul heldur en þeir sem eru 75-88 ára, en ekki 

finnst marktækur munur á þéttbýli og dreifbýli. Til samanburðar má geta þess að í Lahti í 

Finnlandi er fólk í dreifbýli að meðaltali með stærra mittismál og hærri líkamsþyngdarstuðul 

en jafnaldrar þeirra í þéttbýli. Svo virðist sem fólk á þéttbýlli svæðum lifi heilsusamlegra lífi 

(Fogelholm o.fl., 2006).  

Í okkar verkefni skoðuðum við hvort einhver fylgni væri á milli fjölda lyfja sem 

aldraðir taka og líkamsþyngdarstuðuls þeirra og kom í ljós að engin fylgni var á milli þessara 

þátta. Niðurstaðan kom okkur á óvart þar sem gjarnan er talað um að fólk sem sé of feitt búi 

við verri heilsu en aðrir. Eins og kemur fram í skýrslu Margrétar Valdimarsdóttur o.fl. (2009) 

er fólk með líkamsþyngdarstuðul yfir 30 líklegra til að fá ýmsa alvarlega sjúkdóma eins og 

hjarta- og æðasjúkdóma, sykursýki tegund tvö, slitgigt og sálræn vandamál. Án þess að hafa 

kannað málið töldum við að eftir því sem líkamsþyngdarstuðull einstaklings væri hærri því 

fleiri lyf væri hann að taka, en svo reyndist ekki vera.  
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5.8 Er munur á lyfjanotkun aldraðra eftir búsetu? 

Rannsóknarspurning þessa lokaverkefnis var „Er munur á lyfjanotkun aldraðra eftir 

búsetu?“. Eftir að tilgátur okkar höfðu verið prófaðar kom í ljós að svo var ekki. Er það 

athyglisvert í ljósi þess að vissulega er munur á milli fólks í þéttbýli og dreifbýli.  

Í heimildaleit okkar fundum við nokkrar rannsóknir sem komust að sömu niðurstöðu 

og við. Dellasega o.fl. (1999) komust hins vegar að því að aldraðir einstaklingar í þéttbýli taka 

meira af lyfjum en jafnaldrar þeirra í dreifbýli. Ástæðuna telja höfundar vera að aðgangur að 

heilbrigðisþjónustu er betri á meðal aldraðra sem búa í þéttbýli. Í dreifbýli er aftur á móti 

þéttara stuðningsnet og minni líkur á að horft sé á neikvæð sjúkdómseinkenni (vitnað til í 

Grynmonpre og Hawranik, 2008).  

Heilbrigðisþjónusta í dreifbýli er byggð upp af heilsugæslum og heimilislæknum að 

mestu leyti en í þéttbýli er aðgengi að sérfræðilæknum og heilbrigðisstofnunum betra. 

Runólfur Pálsson, formaður félags íslenskra lyflækna, segir að mögulega sé ekki nægilegt 

samstarf milli heimilislækna og sérfræðilækna og svo virðist vera sem engar reglur séu til 

staðar um samskipti þar á milli. Af þeim ástæðum hafi læknar oft á tíðum litla yfirsýn yfir 

lyfjameðferð skjólstæðings og á það helst við um þá sem eru með fleiri en einn sjúkdóm 

(Hávar Sigurjónsson, 2007). Svo virðist sem þetta eigi við rök að styðjast þar sem heilbrigðis- 

og tryggingamálaráðuneytið hefur ákveðið í lyfjastefnu sinni að bregðast við þessum vanda 

með því að búa til lyfjagagnagrunn sem heimilislæknar munu fá aðgang að. Einnig fær 

einstaklingurinn sjálfur aðgang að þessum gagnagrunni og getur veitt öðrum læknum aðgang 

að honum ef viðkomandi vill (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2007).  

Eins og áður hefur komið fram var munur á aðgengi að heilbrigðisþjónustu og 

lýðfræðilegum þáttum eftir búsetu. Í þéttbýli annars vegar var stutt að leita í 

heilbrigðisþjónustu, betra aðgengi var að sérfræðilæknum og lyfjum, aldraðir voru síður 

daprir, voru líklegri til að hafa nægar ráðstöfunartekjur auk þess sem þeir mátu heilsu sína 
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frekar mjög góða eða góða. Á móti kemur að fleiri bjuggu þar einir. Í dreifbýli hins vegar 

voru fjarlægðir meiri, aðgengi að sérfræðilæknum og lyfjum verra, aldraðir voru daprari, 

minni líkur á að þeir hefðu nægar ráðstöfunartekjur og upplifun af eigin heilsu var ekki eins 

góð. Á móti kom að færri búa þar einir. Eru þetta þættir sem við töldum að gætu hugsanlega 

haft áhrif á lyfjanotkun aldraðra. Okkar niðurstöður sýndu engan mun og töldum við að 

möguleg ástæða fyrir því gæti verið nálægð dreifbýlis við þéttbýli í þessari rannsókn.  

5.9 Samantekt 

 Lyfjanotkun aldraðra fer vaxandi með hækkandi aldri. Í okkar rannsókn kom fram að 

meðallyfjanotkun aldraðra er 3,9 lyf óháð búsetu. Sé horft á lyfjanotkun út frá aldri kom 

greinilega fram að hún jókst með hækkandi aldri. Niðurstöður okkar sýndu að 74 ára og yngri 

tóku að meðaltali 3,6 lyf á meðan að 75 ára og eldri notuðu 4,5 lyf að staðaldri. Þegar 

heimildir um lyfjanotkun aldraðra eftir búsetu eru skoðaðar kemur í ljós að flestar 

rannsóknirnar eru samhljóða okkar niðurstöðum um að enginn munur sé þar á.  

 Fjöllyfjanotkun aldraðra hefur vakið mikla athygli á undanförnum árum. Þegar bornar 

eru saman niðurstöður um fjöllyfjanotkun aldraðra í okkar rannsókn við niðurstöður úr mjög 

viðamikilli sænskri rannsókn sem Haider o.fl. (2009) gerðu um sama efni kemur í ljós að 

töluverðan mun er að finna á milli landanna hvað þetta varðar. Munurinn er 28% milli 

rannsóknanna en tíðni fjöllyfjanotkunar virðist vera mun algengari í Svíþjóð. Eftir að hafa 

borið saman framkvæmd beggja rannsókna virðist ástæðan fyrir þessum mun ekki augljós.  

Lítið af heimildum fannst um almenna hjartalyfjanotkun aldraðra. Niðurstöður okkar 

sýndu að 66% aldraðra voru að taka inn hjarta- og æðakerfislyf (C-flokkur) og var enginn 

munur á þéttbýli og dreifbýli. Var það í samræmi við þær heimildir sem við höfðum. Enginn 

munur fannst heldur á tauga- og geðlyfjanotkun (N-flokki) eftir búsetu, en okkar rannsókn 

sýndi að 37% þátttakenda notuðu lyf úr þessum flokki. Þessi niðurstaða er athyglisverð í ljósi 
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þess að Elín Díanna Gunnarsdóttir og Sólveig Ása Árnadóttir (2005) gerðu rannsókn upp úr 

sömu gögnum og við notuðum og komust þær að því að depurð virtist meiri í dreifbýli.  

 Munur er á aðgengi að heilbrigðisþjónustu eftir búsetu á Íslandi. Fjarlægðir eru 

töluvert meiri í dreifbýli auk þess sem lélegra aðgengi er að sérfræðingum. Einnig virðist sem 

aðgengi að lyfjum sé á einhvern hátt verra í dreifbýli en í þéttbýli. Við skoðun á því hvort 

fylgni væri á milli fjölda lyfja sem aldraðir taka og líkamsþyngdarstuðuls kom í ljós að engin 

fylgni reyndist vera á milli þessara þátta.  

Rannsóknarspurningin okkar var „Er munur á lyfjanotkun aldraðra eftir búsetu?“. 

Vissulega voru nokkrir þættir sem skildu hópana að, þar á meðal aðgengi að 

heilbrigðisþjónustu, menntun, ráðstöfunartekjur og upplifun á eigin heilsu. Þrátt fyrir þetta 

fannst enginn munur á lyfjanotkun aldraðra eftir búsetu.  
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Kafli 6. Hagnýtt gildi rannsóknar og framtíðarrannsóknir 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu takmarkanir á rannsókninni og notagildi 

hennar fyrir hjúkrun, hjúkrunarstjórnun, hjúkrunarmenntun og hjúkrunarrannsóknir. Einnig 

verða settar fram nokkrar hugmyndir að framtíðarrannsóknum. Í lokin verður samantekt og 

settar fram hugleiðingar rannsakenda í tengslum við verkefnið.  

6.1 Takmarkanir á rannsókn 

Nokkrar takmarkanir eru á þessari rannsókn. Þetta er fyrsta rannsóknin sem 

rannsakendur vinna að. Úrtakið er í minna lagi og fengið úr einum landshluta þar sem 

dreifbýlið er tiltölulega nálægt stóru þéttbýli svo óraunhæft er að yfirfæra niðurstöður þessa 

verkefnis á landsvísu. Auk þess fengum við afmarkaðan hluta af stóru gagnasafni sem ætlað 

er að kanna ýmsa þætti sem varðar heilsu aldraðra í þéttbýli og dreifbýli. Samkvæmt okkar 

bestu vitneskju var gagnasöfnunin ekki sérstaklega miðuð við þessa tilteknu rannsókn svo 

hugsanlegt er að einhverjir samfélagslegir eða lýðfræðilegir þættir gætu hafa orðið útundan 

sem hugsanlega geta skýrt betur þá niðurstöðu okkar að enginn munur fannst á lyfjanotkun 

eftir búsetu.  

6.2 Notagildi fyrir hjúkrun 

Hlutfall aldraðra eykst á ári hverju með bættum lífskjörum og með hækkandi aldri 

eykst algengi sjúkdóma og aukin lyfjanotkun fylgir í kjölfarið. Notkun á lyfjum við meðferð 

sjúkdóma og sjúkdómseinkenna er orðinn stór þáttur í þeirri heilbrigðisþjónustu sem við 

búum við í dag. Hluti af starfi hjúkrunarfræðinga er að taka til lyf og gefa þau. Því er 

mikilvægt að þeir séu meðvitaðir um þá þætti sem geta haft áhrif á lyfjanotkun aldraðra.  

Þar sem lyfjanotkun aldraðra eykst með hækkandi aldri þá teljum við að þetta verkefni 

geti haft notagildi fyrir þá hjúkrunarfræðinga og hjúkrunarstjórnendur sem sinna málefnum 

aldraðra. Heimahjúkrun er einn af fáum starfsvettvöngum hjúkrunarfræðinga þar sem farið er 
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inn á heimili aldraðra en okkar rannsókn fjallar einungis um þann hóp. Þar af leiðandi gætu 

niðurstöður þessa verkefnis haft upplýsingagildi fyrir þá aðila sem sinna umönnun, stjórnun 

og skipulagi á því sviði.  

Í ljósi þess hvað þáttur lyfjatiltektar og lyfjagjafa er mikilvægur hluti af starfi 

hjúkrunarfræðinga þá væri vert að íhuga hvort þörf sé á að auka vægi kennslu í lyfjafræði í 

hjúkrunarnámi. Áherslan á kennslu í lyfjafræði í dag er heldur formföst og einsleit og gæti því 

verið tilefni til að athuga hvort þörf sé á að kenna lyfjafræði í víðara samhengi en nú er gert.  

 Þetta verkefni er unnið upp úr hluta af stóru gagnasafni sem heitir „Heilsutengdir hagir 

eldra fólks í dreifbýli og þéttbýli“. Hluti af lokaverkefni okkar til B.Sc. prófs í hjúkrun var að 

flokka lyfin sem voru í gagnasafninu eftir ATC-flokkunarkerfinu og bæta því inn í 

gagnagrunninn og verður sú vinna nýtt í frekari rannsóknir. Taka skal fram að við gerð þessa 

verkefnis fundust fáar heimildir um mun á lyfjanotkun aldraðra eftir búsetu. Teljum við því að 

þetta verkefni geti veitt mikilvægar upplýsingar um efni sem lítið hefur verið rannsakað hér á 

landi.  

6.3 Hugmyndir að framtíðarrannsóknum 

 Við gerð þessa verkefnis komu upp ýmsar hugmyndir að áhugaverðum 

framtíðarrannsóknum. Áhugavert væri t.d. að gera aðra rannsókn á sama úrtaki til þess að 

athuga hvort lyfjanotkun hafi aukist á milli ára. Einnig væri hægt að gera áþekka rannsókn og 

hér var unnið að en velja dreifbýlissvæði sem er langt frá heilbrigðisþjónustu og 

sérfræðilæknum. Til dæmis væri hægt að velja dreifbýli á Norðurlandi vestra og bera saman 

við Reykjavík eða Akureyri.  

Í niðurstöðum okkar kemur fram að engin munur er á lyfjanotkun aldraðra eftir búsetu 

þrátt fyrir að aldraðir í dreifbýli meti heilsu sína verri. Áhugavert væri að gera rannsókn á því 
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hvers vegna enginn munur finnst á lyfjanotkun eftir búsetu þrátt fyrir mun á mati á eigin 

heilsu.  

Við úrvinnslu á gögnum kom í ljós að engin fylgni er á milli hækkaðs 

líkamsþyngdarstuðuls og fjölda lyfja. Þessar niðurstöður komu okkur verulega á óvart. Vert 

væri að rannsaka nánar af hverju engin fylgni er á milli hækkaðs líkamsþyngdarstuðuls og 

fjölda lyfja þar sem því hefur verið haldið fram að offita leiði almennt til verra heilsufars.  

6.4 Samantekt og hugleiðingar rannsakenda um verkefnið 

Fjöldi aldraðra eykst á ári hverju með bættum lífskjörum og með hækkandi aldri eykst 

almennt algengi sjúkdóma og lyfjanotkun. Niðurstöður þessa verkefnis sýndu að einstaklingar 

75 ára og eldri neyttu að jafnaði fleiri lyfja heldur en einstaklingar 74 ára og yngri. Einnig 

kom fram að enginn munur fannst á lyfjanotkun aldraðra eftir búsetu þrátt fyrir að munur væri 

á lýðfræðilegum þáttum og aðgengi að heilbrigðisþjónustu.  

Kom það okkur verulega á óvart að engan mun var að finna á lyfjanotkun aldraðra eftir 

búsetu þrátt fyrir að niðurstöður okkar sýni að munur sé á milli hópanna. Hafa þarf í huga að 

þátttakendur í þessari rannsókn áttu allir heima á Akureyri og í dreifbýli í nálægum byggðum. 

Verið getur að nálægð dreifbýlis við þá þjónustu sem er til staðar á Akureyri geri muninn á 

lyfjanotkun ef til vill minni en ella. Ef borin væru saman Akureyri og dreifbýli á Norðurlandi 

vestra væri hugsanlegt að niðurstöður yrðu á annan veg. Eins og Rúnar Vilhjálmsson o.fl. 

(2001b) benda á þá er aðgangur að heilbrigðisþjónustu áberandi lakastur á Norðurlandi vestra.  

Til þess að niðurstöður úr rannsókn sem þessari yrðu sem nákvæmastar hefði verið 

gott að hafa mat læknis á heilsu og lyfjaþörf hvers einstaklings en að öllum líkindum teljum 

við slíkt vera ógerlegt vegna þagnarskyldu heilbrigðisstarfsfólks og laga um persónuvernd 

(Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, 2000). Einnig hefði verið hægt að 

vanda enn betur til skráningar á lyfjum í SPSS til að minnka líkur á mögulegum skekkjum.  
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Þessi viðamikla gagnaöflun gefur gott tækifæri til þess að rannsaka ýmsa þætti úr einu 

og sama gagnasafninu. Dregur það enn fremur úr áreiti á hópinn sem rannsaka skal og sparar 

tíma sem annars hefði farið í nýja gagnaöflun. Þegar unnar eru fleiri rannsóknir úr sama 

gagnasafninu þá gerir það samanburð á milli þeirra jafnframt áreiðanlegri en ella.  
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1 

Spurningalisti 

Bakgrunnsupplýsingar 

 

Dagsetning:______________  Kl.:________________ 

 

1. Hvar býrðu núna? 

1. Þéttbýli (200 eða fl.) 

2. Dreifbýli I (færri en 200) 

3. Dreifbýli II (færri en 25) 

4. Sveitabær 

 

2. Fjarlægð frá heilbrigðisþjónustu. 

1. 0-5 km 

2. 6-10 km 

3. 11-20 km  

4. Meira en 20 km 

 

3. Kyn 

1. karl 

2. kona 

 

4. Aldur ________ 

 

5. Hæð__________m 

 

6. Þyngd_________kg 

 

7. Hefurðu nægar ráðstöfunartekjur til að uppfylla þarfir þínar? 

1. Já 

2. Nei  

 

8. Fjöldi ára í skóla (formlegt nám) ____________________________ 

 

9. Lyfjanotkun samkvæmt lyfjakorti og náttúrulyf________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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10. Upplýsingar um heilsufar. Hefur þú eða hefur þú haft einhvern/einhverja sjúkdóma eða 

sjúkdómseinkenni? Merkja við allt sem við á. 

□ Hjarta-og æðakerfi (brjóstverki, háþrýsting, kransæðastíflu, takttruflanir, gangráð, 

heilablóðfall)  

□ Lungu (asthma, lungnabólgu, lungnaþembu)  

□ Nýru (þvagteppu, þvagleka, þvagfærasýkingu, nýrnabilun)  

□ Stoðkerfi (slitgigt, liðagigt, vefjagigt, beinþynningu, beinbrot)  

=> ef beinþynning, þá afhenda kynningarbréf um rannsókn H.S. í lokin. 

□ Taugakerfi (parkinson, MS, flogaveiki, Alzheimer, svimi)  

□ Meltingarfærum (lifrarbólgu, hægðatregðu, niðurgang, brjóstsviða, nábít) 

□ Sykursýki  

□ Krabbamein  

□ Andleg líðan (þunglyndi, kvíða, streitu) 

□ Hefur þú verki sem há þér daglega?  

□ Háir þreyta þér við daglegar athafnir? 

□ Skert sjón (Getur þú lesið dagblaðatexta?) 

□ Skert heyrn (Getur þú tekið þátt í samræðum?) 

 

11. Ef já við einhverju af ofantöldu, þá hvað?___________________ 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

12. Neytir þú áfengra drykkja nú?  

1. Já 

2. Nei  sleppa spurningu 41 - 42 

 

13. Notar þú tóbak? 

1. Já  

2. Nei => sleppa spurningu 53 

  

14. Auk þín hversu margir búa á heimili þínu? ___________________ 

Ef enginn, þá sleppa spurningu 84. 

  

15. Nýtur þú þjónustu heimahjúkrunar núna? 

1. Já  sleppa spurningum 94-95. 

2. Nei  
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SF-36 
Könnun á heilsufari 

 

 

Leiðbeiningar 

Þessi könnun leitar svara við því hvernig þér finnst heilsufar þitt vera. Upplýsingarnar aðvelda 

að fylgjast með líðan þinni og hvernig þér gangi að sinna daglegum störfum. 

 

Svaraður hverri spurningu með því að merkja við viðeigandi svar. Ef þú ert í vafa hvernig 

svara eigi tiltekinni spurningu, merktu þá eftir bestu getu við þann kost sem þér finnst komast 

næst réttu svari. 

 

 

 

 

1. Þegar á heildina er litið, hvernig myndir þú segja að heilsa þín væri? 

 
Setjið hring utan  um eitt 
rétt svar 

 

Afbragðs góð  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  

Mjög góð  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Góð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Sæmileg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Léleg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
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Fylgiskjal 2 

Akureyri, júní 2004 

 

Kynningarbréf 
Heilsutengdir hagir aldraðra í dreifbýli og þéttbýli 

 

Tilgangur þessa bréfs er að bjóða þér að taka þátt í rannsókn sem við undirritaðar, Elín Díanna 

og Sólveig Ása, stýrum. Við erum báðar starfsmenn Heilbrigðisdeildar Háskólans á Akureyri. 

Að þessari rannsókn koma fleiri aðilar sem vinna undir leiðsögn okkar. 

 

Þú ert ein(n) af 250 manna hópi sem fær boð um þátttöku í þessari rannsókn.  Þátttakendur eru 

allir 65 ára eða eldri og búa í heimahúsum í dreifðum byggðum Suður-Þingeyjarsýslu eða á 

Akureyri. 

 

Rannsóknin sem um ræðir ber heitið Heilsutengdir hagir aldraðra í dreifbýli og þéttbýli.  

 

Ábyrgðarmenn rannsóknar:  

Dr. Elín Díanna Gunnarsdóttir sálfræðingur og lektor við Háskólann á Akureyri, sími: 463 

0914, tölvupóstfang: edg@unak.is. 

Sólveig Ása Árnadóttir sjúkraþjálfari MSc og lektor við Háskólann á Akureyri, sími: 463 

0933, tölvupóstfang: saa@unak.is. 

 

Aðrir rannsóknaraðilar:  

Deborah Robinson, nemi við heilbrigðisdeild Háskólans á Akureyri 

Embla Oddsdóttir, nemi við félagsvísinda- og lagadeild Háskólans á Akureyri 

Olga Ásrún Stefánsdóttir, nemi við heilbrigðisdeild Háskólans á Akureyri 

Árún K. Sigurðardóttir hjúkrunarfræðingur MSc og lektor við HA, 

Rannsóknarsjóður Háskólans á Akureyri og Háskólasjóður KEA styrkja þessa rannsókn. 

 

Inntak rannsóknarinnar og markmið. 

Markmið rannsóknarinnar er að afla upplýsinga um líkamlega og andlega færni eldri 

Íslendinga, lífsgæði og nýtingu á heilbrigðisþjónustu. Sérstök áhersla verður lögð á að bera 

saman hagi fólks í dreifbýli og þéttbýli. Niðurstöðurnar munu færa okkur nýjar upplýsingar 

tengdar heilsufari eldri Íslendinga sem aftur má nýta við uppbyggingu á þjónustu fyrir aldraða 

í dreifðari jafnt sem þéttum byggðum landsins.  

 

Þátttaka þín í rannsókninni tekur þig u.þ.b. 2 klukkustundir og við þurfum einungis að hitta 

þig einu sinni.  

 

 

 

mailto:saa@unak.is
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Fyrirkomulag rannsóknar. 

Nokkrum dögum eftir að þú færð þetta bréf munum við hringja í þig til að athuga hvort þú ert 

tilbúin(n) til að taka þátt.  Markmiðið með því símtali er einnig að gefa þér nánari upplýsingar 

um rannsóknina og athuga hvort að þú uppfyllir örugglega skilyrði fyrir þátttöku. Ef þú vilt 

taka þátt munum við ákveða stað og stund þar sem við hittumst.   

 

Við viljum að þátttaka þín í rannsókninni valdi þér sem minnstum óþægindum og því veitum 

við þér val um það hvort þú vilt að við heimsækjum þig og tökum viðtal við þig þar eða að þú 

komir til okkar í viðtalið.  

 

Við munum hringja aftur í þig daginn fyrir áætlaðan fund til að staðfesta fundarstað og –

stund. 

 

Rannsóknin sjálf hefst á því að við spyrjum þig ýmissa spurninga sem tengjast búsetu, 

heimilishögum, heilsufari og nýtingu á heilbrigðisþjónustu. Þá verða lagðir fyrir þig staðlaðir 

spurningalistar til að meta hvað þú hreyfir þig mikið og reglulega, líkamlega færni og fötlun, 

hversu örugg(ur) þér finnst þú vera með að halda jafnvægi við mismunandi aðstæður og 

hvernig andleg líðan þín er. Þeir sem geta staðið upp úr stól, án hjálpar og gengið nokkra 

metra munu fara í gegnum svokallað færnipróf þar sem almenn hreyfifærni er metin. 

 

Tuttugu einstaklingar úr þessum tvöhundruð manna hópi verða beðnir um að endurtaka 

stöðluðu spurningalistana innan viku frá þessum fundi. 

 

Þátttakendum, sem hafa fengið staðfesta greiningu hjá lækni að þeir séu með beinþynningu og 

a.m.k. einu sinni brotnað vegna beinþynningar, verður boðið að taka þátt í annarri rannsókn 

sem kallast “Upplifun kvenna og karla með beinþynningu”. 

 

Trúnaður/persónuvernd. 

Algjör nafnleynd verður viðhöfð.  Nafn þitt eða aðrar upplýsingar sem benda til þess hver þú 

ert munu hvergi koma fram þegar niðurstöður þessarar rannsóknar verða birtar. Engir nema 

þeir sem framkvæma rannsóknina munu vita hver þú ert.  Upplýsingarnar frá þér verða 

merktar með þátttökunúmeri og nafn þitt mun aðeins koma fram á samþykkisyfirlýsingu og á 

sérstöku blaði sem einnig heldur þátttökunúmerið þitt.  Þessar upplýsingar verð geymdar  í 

öruggri vörslu rannsakenda. 

 

Ávinningur. 

Það felst enginn beinn ávinningur fyrir þig í þátttöku í þessari rannsókn. Þó muntu fá að vita 

um niðurstöður á færniprófinu. Jafnframt má segja að óbeinn ávinningur þátttakanda í  þessari 

rannsókn sé að fá tækifæri til að leggja mikilvægt lóð á vogarskálarnar til að bætta þekkingu á 

högum eldri borgara þessa lands.   

 

 

 



 
Fylgiskjöl 65 

 

 

Áhætta. 

Aðferðirnar sem notaðar eru við gagnaöflun fela í sér hverfandi áhættu.  Álagið á þig ætti ekki 

að verða meira en í daglegu lífi.  Þú gætir þó fundið fyrir þreytu en þú getur hvílt þig eftir 

þörfum. Ekki á að vera hætta á því  að þú missir jafnvægi og dettir í færniprófinu ef þú gætir 

þess að ganga á þægilegum og öruggum hraða.  Rannsakandinn mun vera þér við hlið, 

viðbúinn til að hjálpa í þessu prófi. 

 

Hver er réttur þinn? 

Þér er frjálst að hafna þátttöku eða hætta í rannsókninni á hvaða stigi sem er, án útskýringa og 

án nokkurra afleiðinga eða eftirmála. Þú mátt neita að svara hverri þeirri spurningu sem við 

kunnum að spyrja þig í viðtalinu og neita að taka þátt í gönguprófinu ef þannig stendur á.  

 

Spurningar tengdar rannsókninni. 

Ef þú vilt leita frekari upplýsinga er þér velkomið að hafa samband við ábyrgðarmenn 

rannsóknarinnar Sólveigu Ásu Árnadóttur í síma: 463 0933 eða Elínu Díönnu Gunnarsdóttur í 

síma: 463 0914. 

 

Vísindasiðanefnd hefur gefið leyfi fyrir þessari rannsókn. Einnig hefur persónuvernd verið 

tilkynnt um rannsóknina. 

 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða vilt hætta þátttöku í 

rannsókninni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Laugavegi 103, 105 Reykjavík. Sími. 

551-7191, fax: 551-1444. 

 

 

Með bestu kveðjum og von um gott samstarf. 

 

 

____________________________________  

Sólveig Ása Árnadóttir, s: 463 0933 

 

 

________________________________  

Dr. Elín Díanna Gunnarsdóttir, s: 463 0914 
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Fylgiskjal 3 

 

Samþykkisyfirlýsing 

Heiti rannsóknar:  Heilsutengdir hagir aldraðra í dreifbýli og þéttbýli. 

 

Ég staðfesti hér með að ég hef lesið kynningabréf varðandi rannsókn á heilsutengdum högum 

aldraðra í dreifbýli og þéttbýli og samþykki að taka þátt í rannsókninni. Ég geri mér grein 

fyrir því að ég hef rétt til að hætta þátttöku hvenær sem er, án fyrirvara, og treysti algjörri 

nafnleynd um þátttöku mína. 

 

 

Dagsetning ____________________________  

 

Samþykki þátttakanda _______________________________________ 

 

Rannsakandi  ______________________________________________ 
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Fylgiskjal 4 

 


