LÝÐHEILSUVÍSAR

Lýðheilsuvísar eftir heilbrigðisumdæmum
umfjöllun og nánari skilgreiningar

Inngangur
Í íslenskri orðabók (1) er lýðheilsa skilgreind sem „almennt heilsufar í samfélagi, líkamlegt og andlegt,
varðar allt frá frárennslismálum til menntunarmöguleika.“ Lýðheilsa nær því yfir heilsu almennings í
víðum skilningi og tengist ekki eingöngu heilbrigðismálum, heldur líka aðstæðum í samfélaginu, t.d.
umhverfismálum og félagsmálum. Lýðheilsuvísar eru safn tölulegra upplýsinga er varða lýðheilsu í
landinu og teknir hafa verið saman með það fyrir augum að auðvelda stjórnvöldum og almenningi að
fylgjast með þróun og breytingum á lýðheilsu. Við val á vísum er sjónum einkum beint að þeim
áhrifaþáttum heilsu og líðanar sem mögulegt er að hafa áhrif á með heildstæðu og þverfaglegu
heilsueflingar- og forvarnarstarfi. Lýðheilsuvísarnir eru bæði reiknaðir fyrir landið í heild og fyrir hvert
heilbrigðisumdæmi. Þannig geta yfirvöld í hverju umdæmi borið sig saman við landið í heild eða við
önnur umdæmi og brugðist við áskorunum eftir föngum. Mikilvægar stefnur og aðgerðaáætlanir á sviði
lýðheilsu eru einnig hafðar til hliðsjónar við val á þeim vísum sem birtir hafa verið. Þar má t.d. nefna
stefnu velferðarráðuneytisins um lýðheilsu og aðgerðir sem stuðla að heilsueflandi samfélagi frá 2016
(2), stefnu Evrópudeildar Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) um heilsu kvenna (3) frá 2016,
aðgerðaáætlun Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar vegna langvinnra sjúkdóma (4) og árlegar
starfsáætlanir Embættis landlæknis (5).
Lýðheilsuvísar sem birtir eru árlega eru að jafnaði 44 talsins og skiptast niður í eftirfarandi kafla;
samfélag, lifnaðarhættir og heilsa og sjúkdómar.

Samfélag
Til þess að lýðheilsustarf sé markvisst og skili árangri er lykilatriði að þekkja helstu einkenni þess
samfélags sem unnið er með. Í þessum fyrsta kafla lýðheilsuvísa er leitast við að varpa ljósi á helstu
lýðfræðilegu einkenni hvers samfélags, þar á meðal íbúafjölda, fæðingatíðni, menntun og
ráðstöfunartekjur auk annarra samfélagslegra þátta sem tengjast lýðheilsu.
Íbúafjöldi
Birting: 2016, 2017, 2018, 2019
Birtur er fjöldi íbúa í hverju heilbrigðisumdæmi fyrir sig í árslok viðmiðunarárs.

Íbúafjöldi (fjölgun/fækkun)
Birting: 2016, 2017, 2018, 2019
Reiknuð er hlutfallsleg fjölgun eða fækkun íbúa frá fyrsta ári til þess síðasta á fimm ára viðmiðunartíma. Taka þarf mið af mannfjöldaþróun við skipulag lýðheilsustarfs og heilbrigðisþjónustu. Þannig gerir
hröð íbúafjölgun kröfur til ýmiss konar þjónustu en hún getur jafnframt verið vísbending um hagstæð
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efnahagsleg skilyrði. Fækkun íbúa gerir einnig kröfur um endurskoðun þjónustu og getur gefið
vísbendingu um efnahagslegar og félagslegar áskoranir í samfélaginu sem taka þarf tillit til í
lýðheilsustarfi. Fjölgun íbúa á Íslandi hefur verið mismunandi eftir svæðum. Í grófum dráttum hefur
fækkað í dreifbýli og á svæðum fjarri stórum þéttbýlisstöðum en fjölgað á suðvesturhorninu (6).

Íbúar ≥ 80 ára
Birting: 2016, 2017, 2018, 2019
Þessi vísir segir til um hlutfall íbúa heilbrigðisumdæma sem eru 80 ára og eldri í lok viðmiðunarárs.
Samfara hækkandi lífaldri fjölgar í hópi aldraðra með tilheyrandi sóknarfærum og áskorunum fyrir
samfélög. Sjúkdómatíðni og þörf fyrir heilbrigðisþjónustu og annars konar þjónustu eykst með
hækkandi aldri og því er nauðsynlegt að fylgjast með þessari þróun.

Kynjahlutfall
Birting: 2016, 2017, 2018
Þessi vísir segir til um hlutfall karla á móti konum. Ef hlutfallið er hærra en einn þá eru fleiri karlar en
konur búsettir í heilbrigðisumdæminu. Miðað er við árslok viðmiðunarárs. Kynjahlutfall lýsir
samsetningu í hverju heilbrigðisumdæmi. Mikill kynjahalli, þ.e. mikill munur á fjölda karla og kvenna,
ber vott um stöðnun (6). Konur eru nú færri á landsbyggðinni en karlar og hefur aukning í
menntunarstigi þeirra leitt þær burt af landsbyggðinni vegna þess að vinnumarkaður hefur ekki þróast
í takt við breytta menntunarstöðu (7). Framboð á atvinnu hefur einnig augljós áhrif á samsetningu
kynja á búsetusvæðum. Þannig hefur uppbygging stóriðju á Austurlandi haft þau áhrif að þar eru
hlutfallslega flestir karlar miðað við konur (6).

Fæðingar mæðra <20 ára
Birting: 2016, 2018, 2019
Reiknaður er fjöldi fæðinga hjá konum yngri en 20 ára á hverjar 1.000 stúlkur á aldrinum 15-19 ára.
Fæðing barns hefur oft og tíðum mikil áhrif á líf foreldra og ýmsar áskoranir geta fylgt því að eignast
barn snemma á lífsleiðinni. Í íslenskri rannsókn á 14-17 ára gömlum mæðrum greindu þær til dæmis
frá skilningsleysi, fordómum og breyttu sambandi við vinkonur. Þær lýstu þörf fyrir meiri stuðning (8),
en fyrri rannsóknir hafa sýnt að stuðningur getur dregið úr líkum á andlegum erfiðleikum ungra mæðra.
Með því að greina tíðni fæðinga hjá ungum konum eftir heilbrigðisumdæmum gefst tækifæri til að
greina þarfir íbúanna fyrir þjónustu.

Fæðingatíðni
Birting: 2017
Þessi mælikvarði segir til um hlutfallið á milli lifandi fæddra barna á ársgrundvelli og meðalfjölda
kvenna á barneignaraldri, þ.e. 15-49 ára. Á undanförnum árum hefur fæðingatíðni á Íslandi farið
lækkandi, þó mismikið á milli svæða, auk þess sem lífaldur fólks hefur hækkað. Þetta veldur því að
aldurssamsetning þjóðarinnar breytist á þann veg að hlutfallslega fleiri einstaklingar eru í elstu
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aldurshópunum. Með hækkandi aldri þjóðarinnar fylgja ýmsar áskoranir og sóknarfæri, svo sem aukin
þörf fyrir heilbrigðisþjónustu. Heilsugæsla gegnir lykilhlutverki í meðgöngu, fæðingu og í ung- og
smábarnaeftirliti og því nauðsynlegt að hún sé aðlöguð aðstæðum á hverjum stað.

Lesskilningur
Verulegur hluti upplýsinga í nútímasamfélagi er á rituðu formi og því mikilvægt að sem flestir
einstaklingar geti lesið sér til gagns. Lesskilningur er skilgreindur sem það að skilja texta, nýta sér
upplýsingar úr honum, ígrunda og tengja við efnið með það í huga að ná settum markmiðum með
lestrinum, þróa þekkingu sína og möguleika og taka virkan þátt í samfélaginu (9). Sterk tengsl eru á
milli læsis og félags- og efnahagslegrar stöðu einstaklinga. Þannig eiga þeir einstaklingar sem ná að
tileinka sér lestur auðveldara með að afla sér menntunar og vegnar almennt betur en þeim sem eiga
erfiðara með lestur. Heilsulæsi er einn þáttur læsis sem gegnir mikilvægu hlutverki í lífi einstaklinga.
Heilsulæsi lýsir getu einstaklinga til þess að lesa, skilja og nota upplýsingar um heilsu og
heilbrigðisþjónustu og enn fremur til að taka ákvarðanir um eigin heilsu og fylgja leiðbeiningum um
meðferð (10).
Lesskilningur (9. b)
Birting: 2018, 2019
Þessi vísir segir til um hlutfall nemenda í 9. bekk sem getur „lesið sér til gagns“ samkvæmt
hæfniviðmiðagreiningu PISA. Stuðst er við próffræðilega eiginleika PISA og samræmdra könnunarprófa
til að staðsetja þetta viðmið á samræmdum könnunarprófum.
Lesskilningur (10. b)
Birting: 2017
Þessi vísir segir til um hlutfall nemenda í 10. bekk sem nær lágmarksviðmiði í lesskilningi samkvæmt
PISA könnun. PISA skilgreinir lesskilning sem það að skilja texta, nýta þá, ígrunda og tengjast þeim með
það í huga að ná settum markmiðum, þróa þekkingu sína og möguleika og taka virkan þátt í samfélaginu
(9).

Háskólamenntaðir
Birting: 2016, 2017, 2018, 2019
Þessi vísir segir til um hlutfall þeirra sem hafa lokið háskólamenntun (25-74 ára). Hér er valin sú leið að
endurspegla hlutfall íbúa í hverju heilbrigðisumdæmi sem lokið hefur háskólamenntun og hefur þannig
flest menntunarár að baki. Menntun er einn af áhrifaþáttum heilsu og hafa fjölmargar rannsóknir sýnt
jákvæð tengsl á milli menntunar og heilsu (11). Þessi jákvæðu áhrif finnast bæði í þáttum sem snúa að
heilsufari, sjúkdómum og dánartíðni sem og heilsuhegðun. Rannsóknir hafa einnig sýnt að áhrif
menntunar á atvinnu, afkomu, hugarfar, lífsviðhorf, heilsulæsi o.s.frv. eykst eftir því sem
menntunarárum fjölgar.
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Eiga erfitt með að ná endum saman
Birting: 2016, 2018, 2019
Reiknað er hlutfall fólks sem segist eiga frekar eða mjög erfitt með að ná endum saman. Almennt séð
hafa rannsóknir sýnt jákvætt samband á milli félags- og efnahagslegrar stöðu og heilsu. Munur á heilsu
fólks eftir fjárhagsstöðu er tiltölulega minni hér á landi í samanburði við mörg önnur lönd. Einstaklingar
sem búa við góðan efnahag eru alla jafna við betri heilsu og ástunda heilsusamlegri lifnaðarhætti en
þeir sem búa við lakari kost (12). Sá hópur sem á erfitt með að ná endum saman er þó ekki eingöngu
samansettur af þeim tekjulægstu og þeim sem eru án atvinnu. Samkvæmt rannsókninni Heilsa og líðan
Íslendinga eru þeir sem eiga erfitt með að ná endum saman óhamingjusamari en þeir sem eiga auðvelt
með það (13) og þeir sem búa utan höfuðborgarsvæðis eru líklegri til að eiga erfitt með að ná endum
saman en þeir sem búa á höfuðborgarsvæðinu (14). Gagnalind vísa sem birtir voru árin 2016 og 2018
var rannsóknin Heilsa og líðan Íslendinga sem framkvæmd er af Embætti landlæknis á fimm ára fresti.
Frá og með árinu 2019 verður gagnalindin fyrir þennan vísi árleg vöktun á áhrifaþáttum heilbrigðis sem
Gallup framkvæmir fyrir Embætti landlæknis.

Ráðstöfunartekjur
Birting: 2017
Þessi vísir segir til um miðgildi ráðstöfunartekna allra skattgreiðenda sem eru 16 ára og eldri. Almennt
séð hafa rannsóknir sýnt jákvætt samband á milli félags- og efnahagslegrar stöðu og heilsu.
Einstaklingar sem búa við góðan efnahag eru alla jafna við betri heilsu og ástunda heilsusamlegri
lifnaðarhætti en þeir sem búa við lakari kost (12). Munur á heilsu fólks eftir félags- og efnahagslegri
stöðu er nokkuð minni hér á landi í samanburði við mörg önnur lönd, þ.á.m. hin Norðurlöndin (15).

Frestað/hætt við læknisheimsókn vegna kostnaðar
Birting: 2016
Þessi vísir gefur til kynna hlutfall þeirra sem hafa frestað/hætt við læknisheimsókn vegna kostnaðar.
Jafnt aðgengi allra þegna að heilbrigðisþjónustu er eitt af meginmarkmiðum stjórnvalda. Frá árinu 2009
til 2012 fjölgaði nokkuð í þeim hópi sem hættu við eða frestuðu heimsókn til læknis vegna kostnaðar.
Fjölgunin var að miklu leyti bundin við fólk í viðkvæmari hópum samfélagsins, s.s. atvinnulausa, öryrkja
og þá sem eru tímabundið frá vinnu vegna veikinda (16). Mikilvægt er að fylgjast með þessari þróun til
að auka og viðahalda jöfnum og greiðum aðgangi að heilbrigðisþjónustu.

Öryrkjar
Birting: 2019
Í þessum vísi hér er reiknað hlutfall einstaklinga á Íslandi með 75% örorkumat eða endurhæfingarmat.
Réttur til örorkulífeyris myndast við 75% örorkumat. Örorkulífeyrir er ætlaður einstaklingum á
aldrinum 18-66 ára sem geta ekki unnið fulla vinnu af sökum skertrar starfsgetu (17).
Endurhæfingarlífeyrir er hins vegar ætlaður þeim sem eru óvinnufærir vegna sjúkdóma og slysa en taka
þátt í endurhæfingu með starfshæfni að markmiði (18). Á síðustu áratugum hefur algengi örorku aukist
nokkuð. Þá hækkun má að miklu leyti rekja til lýðfræðilegra breytinga á Íslandi, s.s. hækkandi lífaldurs
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og fjölgun karla umfram konur í landinu (19). Konur eru líklegri til þess að vera öryrkjar en 9,7% kvenna
og 5,9% karla á Íslandi þáðu örorkulífeyri í janúar 2019 (20). Árið 2005 voru algengustu orsakir örorku
geðraskanir og stoðkerfisraskanir. Félagslegir þættir hafa einnig áhrif á algengi örorku og má nefna
hærri aldur, lágt menntunarstig og atvinnuleysi en samkvæmt rannsókn Sigurðar Thorlacius og Stefáns
Ólafssonar frá árinu 2012 er tenging milli aukins atvinnuleysis og nýgengi örorku (21). Mikilvægt er að
fylgjast með þessari stöðu þar sem mikil tækifæri eru til staðar til að draga úr þessari þróun með eflingu
starfsendurhæfingu og virkniaukandi aðgerða á vinnumarkaði (22).

Lifnaðarhættir
Fjölmargir þættir hafa áhrif á heilsu og líðan einstaklinga. Sumum áhrifaþáttum heilsu er ekki hægt
að breyta, til dæmis aldri og erfðum en margir áhrifaþættir eru hins vegar þess eðlis að hafa má áhrif
á þá og stuðla þannig að bættri heilsu og vellíðan einstaklinga og minnka líkur á sjúkdómum. Þar má
nefna lifnaðarhætti á borð við áfengis- og tóbaksneyslu, mataræði, hreyfingu og samskipti við
fjölskyldu og vini. Í öðrum hluta lýðheilsuvísa er leitast við að varpa ljósi á stöðu þeirra áhrifaþátta
heilbrigðis sem tengjast lifnaðarháttum sem rannsóknir hafa sýnt að hafi hvað mest áhrif á heilsu
okkar.
Hamingja
Í ljósi þess að sterk jákvæð tengsl eru á milli hamingju og góðrar heilsu hvetur allsherjarþing
Sameinuðu þjóðanna (SÞ) aðildarríki sín til að leggja sérstaka áherslu á hamingju og vellíðan allra og
hafa hliðsjón af þessu tvennu í opinberri stefnumörkun sinni þar sem leit að hamingjunni er
sammannlegt grundvallarmarkmið. Til þess að tryggja það er mikilvægt að mæla hamingju reglulega
og með áreiðanlegum hætti, bæði meðal fullorðinna og barna, og kynna niðurstöður fyrir almenningi
(23).
Hamingja fullorðinna
Birting: 2016, 2017, 2018, 2019
Þessi vísir sýnir það hlutfall fullorðinna sem metur hamingju sína að minnsta kosti 8 á skalanum 1-10
(þar sem 1 er minnst og 10 er mest hamingja).
Hamingja (8.-10. bekkur)
Birting: 2017
Þessi vísir gefur til kynna það hlutfall unglinga í 8.-10. bekk sem telja staðhæfinguna "Ég er hamingjusöm/hamingjusamur" lýsa sér mjög eða nokkuð vel. Eins og fyrr segir eru sterk jákvæð tengsl á milli
hamingju og góðrar heilsu. Mikilvægt er að skoða bæði hamingju barna og fullorðinna þar sem
hamingja ólíkra aldurshópa getur þróast með ólíkum hætti í samfélaginu. Þannig fór t.d. hamingja
fullorðinna minnkandi eftir hrun bankanna 2008 (13) meðan hamingja unglinga fór vaxandi á sama
tímabili (24).
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Vellíðan
Í ljósi þess að sterk jákvæð tengsl eru á milli hamingju og góðrar heilsu hvetur allsherjarþing Sameinuðu
þjóðanna (SÞ) aðildarríki sín til að leggja sérstaka áherslu á hamingju og vellíðan allra og hafa hliðsjón
af þessu tvennu í opinberri stefnumörkun sinni þar sem leit að hamingjunni er sammannlegt
grundvallarmarkmið (23). Til þess að tryggja það er mikilvægt að mæla vellíðan reglulega og með
áreiðanlegum hætti, bæði meðal fullorðinna og barna, og kynna þær niðurstöður fyrir almenningi (23).
Vellíðanarkvarðinn (The Short Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale, SWEMWBS)
samanstendur af 7 atriðum sem mæla jákvæðar hliðar geðheilsu með svarmöguleikum á 5 stiga Lickertkvarða. Mælingin er talin ákjósanleg til að fylgjast með geðheilsu tiltekins hóps (25). Próffræðileg úttekt
sýnir að kvarðinn er áreiðanlegur á íslensku (26).
Vellíðan fullorðinna
Birting: 2016, 2018
Þessi vísir sýnir hlutfall fullorðinna sem svarar 31-35 á vellíðanarkvarðanum (SWEMWBS, kvarði 7-35).
Vellíðan (8.-10. bekkur)
Birting: 2016
Þessi vísir sýnir hlutfall unglinga í 8.-10. bekk sem svarar 31-35 á vellíðanarkvarðanum (SWEMWBS,
kvarði 7-35). Vellíðan er grundvallaratriði þegar kemur að lífsgæðum. Vellíðan veitir grunn fyrir seiglu
einstaklinga, gerir þeim auðveldara fyrir að aðlagast breytingum og að takast á við mótlæti (27).
Unglingar sem lifa við vellíðan eru líklegri til þess að finna tilgang með lífinu, sniðganga áhættuhegðun
og ganga betur í skóla (28).

Einmanaleiki
Heilbrigði er margþætt fyrirbæri þar sem andleg, líkamleg og félagsleg velferð og vellíðan skipta máli.
Félagsleg sambönd hafa raunveruleg áhrif á heilsu fólks, bæði líkamlega og andlega, og geta jafnvel
haft áhrif á lífslíkur (29,30). Mikilvægur þáttur í lýðheilsustarfi er því að skapa umhverfi sem ýtir undir
jákvæð tengsl milli fólks og dregur úr einsemd. Rannsóknir sýna að einmanaleiki er einna algengastur
á unglingsárum og efri æviárum. Með því að fylgjast með tölum um einmanaleika meðal ungs fólks
fæst mynd af því hve stór hluti ungmenna býr við skort á félagslegum tengslum. Jafnframt er hægt að
meta þróunina yfir tíma og bregðast við með viðeigandi lýðheilsuaðgerðum ef þörf þykir.
Einmanaleiki (8.-10. bekkur)
Birting: 2016, 2018.
Reiknað er hlutfall unglinga sem segist oft hafa verið einmana síðastliðna viku.
Einmannaleiki framhaldsskólanema
Birting: 2017, 2019
Reiknað er hlutfall framhaldsskólanema sem segist oft hafa verið einmana síðastliðna viku.
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Andleg heilsa sæmileg/léleg, framhaldsskólanemar
Birting: 2019
Þessi vísir gefur til kynna það hlutfall framhaldsskólanema sem metur andlega heilsu sína sæmilega
eða lélega. Hér er á ferð almennur og vel rannsakaður mælikvarði sem hefur gott forspárgildi fyrir
sjúkdómatíðni og dánartíðni (31). Spurningar þar sem fólk leggur mat á eigin heilsu hafa verið algengar
í faraldsfræðilegum rannsóknum og hefur réttmæti þeirra reynst ágætt þrátt fyrir að mælingarnar
byggi ekki á klínísku mati heilbrigðisstarfsmanns. Kostur við spurningar þar sem fólk leggur mat á eigin
heilsu, umfram mælingar á tilteknum sjúkdómum, er að breytan nær að ýmsu leyti betur til
skilgreiningar Alþjóðaheilbrigðismálatofnunarinnar sem lítur á heilsu sem líkamlega, andlega og
félagslega vellíðan en ekki einungis það að vera laus við sjúkdóma eða örorku (32). Í lýðheilsuvísum
þótti ástæða til að beina sjónum að þeim sem meta heilsu sína sæmilega eða lélega fremur en að þeim
sem meta hana góða eða mjög góða.

Vanlíðan í skóla (8.-10. bekkur)
Birting: 2018
Þessi vísir sýnir hlutfall unglinga í 8.-10. bekk sem segist oft eða nær alltaf líða illa í skólanum.
Skólaumhverfið er, næst á eftir heimilum barna, mikilvægasta umhverfi þeirra. Miklu máli skiptir því
að börnum og unglingum líði vel í skólanum og upplifi jákvæð tengsl við skólann sinn.
Langtímarannsóknir sýna að jákvæð tengsl við skóla eru mikilvægur verndandi þáttur í lífi ungmenna
en slök tengsl við skóla spá fyrir um verri andlega heilsu, tóbaks-, áfengis- og vímuefnaneyslu og aukna
hættu á brotthvarfi síðar meir (33). Brýnt er því að skólar og sveitarfélög vinni ötullega að því að efla
jákvæða upplifun allra nemenda af skólastarfi og hindri með öllum ráðum að barn upplifi viðvarandi
vanlíðan í skóla.

Einelti (6. bekkur)
Birting: 2016
Hér er sett fram hlutfall nemenda í 6. bekk sem hefur orðið fyrir einelti í skóla að minnsta kosti tvisvar
í mánuði síðastliðna mánuði. Einelti og ofbeldi í skóla getur haft margvísleg skammtíma- og
langtímaáhrif á þann sem fyrir því verður. Börn sem að verða fyrir einelti eru líklegri til þess að þróa
með sér vandamál eins og þunglyndi og kvíða, eiga í erfiðleikum í skóla, nota vímuefni og draga sig til
hlés félagslega. Börn sem verða fyrir einelti eru einnig líklegri til þess að beita ofbeldi eða verða
fórnarlömb ofbeldis seinna á lífsleiðinni (34). Mikilvægt er að fylgjast með því hvernig börn segja sjálf
frá stöðu sinni í skólaumhverfinu og bregðast við með markvissum aðgerðum til að tryggja að börn fái
notið æsku sinnar og geti stundað nám sitt og vinskap án ofbeldis, útskúfunar eða stríðni.

Kennurum líkar vel við mig (8.-10. bekkur)
Birting: 2019
Reiknað er hlutfall nemenda í 8.-10. bekk sem finnst að kennurunum líki oft eða nær alltaf vel við sig.
Skólaumhverfið er næst á eftir heimili barna og unglinga mikilvægasta umhverfið sem mótar félags- og
tilfinningaþroska þeirra. Stuðningur frá kennurum og jákvætt samband þeirra við nemendur hefur
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jákvæð og langvarandi áhrif á virkni, mætingu, hegðun og námsárangur barna og unglinga (35–37).
Stuðningur frá kennurum getur m.a. falist í því að veita nemendum félagslegan stuðning, námslegan
stuðningi og kunna vel að meta þá sem manneskjur (37). Þessi vísir beinist að því síðastnefnda, upplifun
unglinga í 8.-10. bekk af því að kennurum þeirra líki vel við þá.

Samvera unglinga og foreldra (9.-10. bekkur)
Birting: 2019
Þessi vísir segir til um hlutfall ungmenna í 9. og 10. bekk grunnskóla sem eru oft eða nær alltaf með
foreldrum sínum utan skólatíma á virkum dögum. Samvera foreldra og barna er mikilvæg, hún ýtir m.a.
undir sterkari tengsl og jákvæð samskipti. Rannsóknir sýna að ungmenni sem verja tíma með foreldrum
sínum og fá stuðning frá þeim eru hamingjusamari (24). Þá hafa rannsóknir einnig leitt í ljós að því meiri
tíma sem foreldrar verja með barni sínu, því ólíklegra er að það leiðist út í áhættuhegðun eins og
áfengis- og vímuefnaneyslu (38).

Líkamsmynd stúlkna (8.-10. bekkur)
Birting: 2017
Þessi vísir sýnir það hlutfall stúlkna í 8.-10. bekk sem telur staðhæfinguna "Ég er ánægð með líkama
minn" lýsa sér mjög eða nokkuð vel. Líkamsmynd er mikilvægur áhrifaþáttur heilbrigðis og vellíðanar
meðal ungs fólks. Neikvætt viðhorf til eigin líkama spáir fyrir um minni hreyfingu og óheilbrigðari
matarvenjur meðal unglinga (39). Ungt fólk sem er ósátt við líkama sinn er einnig líklegra til að byrja
að reykja (40) og slæm líkamsmynd spáir fyrir um þróun geðraskana á borð við átraskanir og þunglyndi
(41,42). Almennt mælist líkamsmynd stúlkna verri en drengja og á unglingsárum verður líkamsmynd
gjarnan neikvæðari (43). Það er því mikilvægt að fylgjast með þessum áhrifaþætti í lýðheilsustarfi og
gæta þess að aðgerðir til að efla heilsu og vellíðan stuðli jafnhliða að jákvæðu sambandi fólks við líkama
sinn.

Stuttur svefn
Svefn gegnir mikilvægu hlutverki fyrir vellíðan og lífsgæði. Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á
heilsuspillandi áhrif of stutts svefns og má þar m.a. nefna tengsl við offitu (44), sykursýki af tegund II
(45), hjarta- og æðasjúkdóma (46), ónæmiskvilla og jafnvel dauðsföll (47). Meðal barna og unglinga
getur skortur á svefni komið niður á heilbrigðum þroska, vexti, andlegri líðan, samskiptum og
námshæfni (48,49). Rannsóknir benda til þess að mörg ungmenni fái ekki nægan svefn (50) og tilkoma
nýrrar tækni, t.d. snjalltækja, verði til þess að auka enn frekar á röskun á svefnmynstri (25). Mikilvægt
er að fylgjast reglulega með stöðu og þróun þessa áhrifaþáttar með það fyrir augum að efla
lýðheilsuaðgerðir sem stuðla að heilbrigðum svefnvenjum á öllum æviskeiðum.
Stuttur svefn (8.-10. bekkur)
Birting: 2016, 2018
Í þessum vísi er reiknað hlutfall unglinga í 8.-10. bekk sem sefur of stutt. Stuttur svefn hjá þessum
aldurshóp er skilgreindur sem svefn sem er að jafnaði 7 klst. eða styttri á nóttu.
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Stuttur svefn framhaldsskólanemar
Birting: 2017, 2019
Í þessum vísi er reiknað hlutfall framhaldsskólanema sem sefur að jafnaði 7 klst. eða minna á nóttu.
Stuttur svefn fullorðinna
Birting: 2018, 2019
Þessi vísir segir til um það hlutfall fullorðinna einstaklinga sem sefur of stutt. Stuttur svefn fullorðinna
er skilgreindur sem svefn sem er að jafnaði 6 klst. eða styttri á nóttu.

Streita fullorðinna
Birting: 2016, 2017, 2018, 2019
Þessi vísir gefur til kynna það hlutfall fullorðinna sem segist oft eða mjög oft finna fyrir mikilli streitu í
daglegu lífi. Væg streita við tilteknar aðstæður er eðlileg og getur jafnvel haft jákvæð áhrif á athygli og
frammistöðu. Mikil eða viðvarandi streita getur hins vegar verið skaðleg og tengist meðal annars
auknum svefnerfiðleikum, kvíða, depurð (51), stoðkerfisvanda, kulnun í starfi (52), meltingarvandamálum, háþrýstingi (53), sykursýki af tegund II (54) og hjarta- og æðasjúkdómum (55). Mikilvægt
er að unnið sé gegn slíkri streitu í samfélaginu, m.a. til að draga úr langvinnum sjúkdómum og stuðla
að aukinni vellíðan meðal þjóðarinnar. Samkvæmt lýðheilsustefnu og aðgerðaáætlun til ársins 2030 (2)
er markmið að draga úr streitu og að börn læri slökun í leik- og grunnskólum. Í því skyni er nauðsynlegt
að hafa skýra mynd af stöðu og þróun mála.
Virkur ferðamáti
Virkur ferðamáti, s.s. að ganga eða hjóla til vinnu eða skóla, er ein besta leiðin til að flétta hreyfingu
inn í daglegt líf og þar með uppfylla ráðleggingar um hreyfingu (56). Í aðgerðaáætlun
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um hreyfingu 2016-2025 (40) er lögð rík áhersla á að stuðla að
virkum ferðamáta. Regluleg hreyfing er einn af lykiláhrifaþáttum heilsu og vellíðanar á öllum
æviskeiðum (57) og hefur fjölþætt gildi, bæði sem forvörn og meðferðarform (58). Hún minnkar m.a.
líkurnar á hjarta- og æðasjúkdómum, þunglyndi, sykursýki af tegund II og sumum krabbameinum, bætir
stoðkerfið og andlega líðan og eykur almennt líkurnar á því að fólk lifi lengur og lifi sjálfstæðu og betra
lífi. Virkur ferðamáti hefur einnig jákvæð áhrif á umhverfið vegna minni bílaumferðar, minna slits á
vegum, minni hávaðamengunar og bættra loftgæða. Þegar allt er tekið saman er hagrænt gildi virks
ferðamáta fyrir einstaklinga, fjölskyldur og samfélög ótvírætt (59).
Virkur ferðamáti í skóla (8.-10. bekkur)
Birting: 2019
Þessi vísir gefur til kynna það hlutfall nemenda í 8.-10. bekk sem hjólar eða gengur í skólann á
venjulegum degi.
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Virkur ferðamáti í vinnu/skóla, fullorðnir
Birting: 2016, 2017, 2018, 2019
Þessi vísir gefur til kynna það hlutfall fullorðinna sem hjólar eða gengur til vinnu eða skóla þrisvar
sinnum í viku eða oftar.

Þátttaka í skipulögðu íþróttastarfi (8.-10. bekkur)
Birting: 2017, 2018
Í þessum vísi er sett fram hlutfall nemenda í 8.-10 bekk sem æfir með íþróttafélagi þrisvar sinnum í viku
eða oftar. Samkvæmt ráðleggingum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um hreyfingu er æskilegt
að börn og ungmenni stundi miðlungserfiða eða erfiða hreyfingu í minnst 60 mínútur samtals daglega
(60). Minnst þrisvar sinnum í viku ættu börn að stunda erfiða hreyfingu sem styrkir vöðva og bein.
Kannanir benda til að þátttaka barna í skipulögðu íþróttastarfi hafi fjölþættan ávinning. Þau eru m.a.
líklegri til að stunda erfiða hreyfingu, stunda síður ýmiss konar áhættuhegðun og standa almennt betur
að vígi m.t.t. andlegrar, líkamlegrar og félagslegrar heilsu og vellíðanar samanborið við þau börn sem
ekki taka þátt í skipulögðu íþróttastarfi (29). Hreyfing minnkar alla jafna með hækkandi aldri og þá ekki
síst þegar börn fara úr grunnskóla í framhaldsskóla. Í fræðsluefni ÍSÍ um stefnu sambandsins í íþróttum
barna og unglinga kemur m.a. fram að um 80% íslenskra barna stundar íþróttir með íþróttafélagi (30).
Það er til mikils að vinna að sem flest börn eigi þess kost að taka þátt í ábyrgu íþróttastarfi sem lengst,
í samræmi við áhuga sinn og getu.
Hreyfing samkvæmt ráðleggingum (10. bekkur)
Birting: 2016
Í þessum vísi er sett fram hlutfall nemenda í 10. bekk sem hreyfir sig í að minnsta kosti 60 mínútur á
dag, alla daga vikunnar. Samkvæmt ráðleggingum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um hreyfingu
er æskilegt að börn og ungmenni stundi miðlungserfiða eða erfiða hreyfingu í minnst 60 mínútur
samtals daglega. Minnst þrisvar sinnum í viku ættu börn að stunda erfiða hreyfingu. Regluleg hreyfing
getur haft marvíslegan heilsufarslegan ávinning fyrir börn, svo sem sterkari vöðva og bein, heilbrigðari
hjarta- og lungnastarfsemi og bætt samhæfing og jafnvægi. Regluleg hreyfing getur haft jákvæð áhrif
á andlega líðan barna með því að stuðla að auknu sjálfstrausti og efla þau í að takast á við einkenni
kvíða og þunglyndis (60).

Grænmetis- og ávaxtaneysla fullorðinna
Birting: 2016, 2017, 2018, 2019
Reiknað er hlutfall fullorðinna sem borðar grænmeti og ávexti fimm sinnum á dag eða oftar. Rífleg
neysla á grænmeti og ávöxtum er tengd minni líkum á þyngdaraukningu, hjarta- og æðasjúkdómum og
ýmsum tegundum krabbameina. Í ráðleggingum um mataræði er mælt með að borða fimm skammta
af ávöxtum og grænmeti daglega eða minnst 500 grömm samtals. Þetta er í samræmi við norrænar
næringarráðleggingar frá árinu 2012 (61) og aðgerðaáætlun Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar á
sviði næringar þar sem hvatt er til aukinnar neyslu á grænmeti og ávöxtum til að draga úr líkum á
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langvinnum sjúkdómum (62). Samkvæmt Global Burden of Disease þá er mataræði megin
áhættuþáttur fyrir sjúkdómabyrði á Íslandi (63). Þrátt fyrir að ávaxta- og grænmetisneysla hafi aukist
hér á landi er hún enn lítil. Íslendingar neyta sjaldnar grænmetis og ávaxta heldur en íbúar annarra
Norðurlanda, einungis 7% ná ráðleggingum um fimm á dag samanborið við 13% á Norðurlöndunum í
heild (64). Samkvæmt niðurstöðum íslenskrar vöktunar áhrifaþátta heilbrigðis árið 2018 þá segjast um
10% fullorðinna neyta grænmetis og ávaxta fimm sinnum á dag eða oftar (65).
Gosdrykkjaneysla
Neysla á sykurríkum vörum eykur líkur á offitu (66) og tannskemmdum (67) og mikil neysla á sykruðum
gos- og svaladrykkjum getur auk þess aukið líkur á sykursýki af tegund II (68). Í ráðleggingum Embættis
landlæknis um mataræði er ráðlagt að minnka neyslu á viðbættum sykri. Sykurneysla hér á landi er of
mikil miðað við það hámark sem gefið er í ráðleggingum, þ.e. að hún sé minni en 10% af orku. Þetta á
sérstaklega við hjá börnum og ungmennum. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin telur jafnvel að enn
frekari takmörkun á sykurneyslu, þ.e. að hún verði minni en 5% af orkunni, geti verið til bóta (69).
Samkvæmt niðurstöðum landskönnunar á mataræði 2010-2011 kom rúmlega þriðjungur af viðbættum
sykri í fæði Íslendinga úr gos- og svaladrykkjum (70). Einfaldasta leiðin til að draga úr sykurneyslu er því
að minnka neyslu á þessum vörum. Ekki er mælt með því að skipta yfir í gosdrykki með sætuefnum.
Neysla gosdrykkja með sætuefnum viðheldur löngun í sætt bragð og einnig er vert að nefna að slíkir
drykkir innihalda ýmsar sýrur, líkt og sykraðir drykkir, sem hafa glerungseyðandi áhrif. Í ráðleggingum
um mataræði er mælt með því að drekka lítið eða ekkert af gos- og svaladrykkjum en drekka vatn í
staðinn. Á Íslandi er meira borðað af sykurríkum matvörum (súkkulaði/sælgæti, kökum og
gosdrykkjum) en á hinum Norðurlöndunum samkvæmt norrænni vöktun (64). Samkvæmt Global
Burden of Disease þá er mataræði megin áhættuþáttur fyrir sjúkdómabyrði á Íslandi (63).
Gosdrykkjaneysla framhaldsskólanema
Birting: 2016, 2017
Hér er reiknað það hlutfall framhaldsskólanema sem neytir sykraðra og/eða sykurlausra gosdrykkja
daglega eða oftar.
Gosdrykkjaneysla fullorðinna
Birting 2017, 2018, 2019
Reiknað er hlutfall fólks sem neytir sykraðra og/eða sykurlausra gosdrykkja daglega eða oftar.
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Orkudrykkjaneysla, framhaldsskólanemar
Birting: 2019
Reiknað er hlutfall framhaldsskólanema sem neytir orkudrykkja daglega eða oftar. Skilgreining
Matvælastofnunar á orkudrykkjum eru drykkir sem neytt er með það að markmiði að ná fram örvandi
áhrifum. Orkudrykkir innihalda allir koffín og flestir innihalda þar að auki önnur virk efni, svo sem
ginseng eða útdrætti (e. extract) úr öðrum plöntum. Auk þess er algengt að þessir drykkir innihaldi
vatnsleysanleg vítamín auk tauríns, inositols og glucuronolactons. Innihaldsefni í orkudrykkjum geta
verið nokkuð mismunandi eftir drykkjartegund og er magn einstakra innihaldsefna afar breytilegt (71).
Koffín getur haft ýmis óþægileg áhrif á líðan fólks, svo sem ógleði, uppköst, hjartsláttartruflanir,
háþrýsting, svefnleysi og jafnvel kvíðatilfinningu ef koffíns er neytt í miklu magni. Börn eru almennt
viðkvæmari fyrir koffíni en fullorðnir og er neysla koffíns því óæskileg fyrir börn og ungmenni.
Barnshafandi konur eru einnig viðkvæmur hópur en rannsóknir hafa sýnt að neysla orkudrykkja á
meðgöngu getur haft óæskileg áhrif á útkomu meðgöngu. Tegundum orkudrykkja á íslenskum markaði
hefur fjölgað auk þess sem drykkir með háu innihaldi koffíns eru komnir á markað. Rannsóknarteymi á
vegum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar birti grein í tímaritinu Frontiers in Public Health þar sem
segir að aukin neysla orkudrykkja geti haft neikvæð áhrif á lýðheilsu og er þar jafnframt hvatt til þess
að skoðað verði að setja mörk á sölu orkudrykkja til barna og ungmenna (72).
Tannburstun fullorðinna
Birting: 2016
Í þessum vísi er sett fram hlutfall fullorðinna sem að burstar tennur að minnsta kosti tvisvar á dag.
Samkvæmt ráðleggingum frá Embætti landlæknis um tannhirðu er æskilegt að fullorðnir einstaklingar
bursti tennur kvölds og morgna (73). Tannheilsa er mikilvægur þáttur í almennri heilsu og vellíðan
einstaklinga. Með því að bursta tennur tvisvar sinnum á dag með flúor tannkremi er hægt að fyrirbyggja
tannskemmdir en tannskemmdir eru heilsufarsvandamál sem snertir meirihluta fullorðinna
einstaklinga einhvern tímann á lífsleiðinni. Með góðri tannhirðu er einnig hægt að fyrirbyggja
tannholdsbólgu en langvarandi tannholdsbólga getur leitt til alvarlegri tannholdssjúkdóma (74).

Líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi
Það að verða fyrir ofbeldi hefur misjöfn áhrif á fólk. Í sumum tilfellum eru áhrif þess væg en í öðrum
tilfellum alvarleg og jafnvel langvarandi. Hluti þeirra sem verður fyrir kynferðisofbeldi þjáist af
áfallastreitu en hún hefur m.a. verið tengd við auknar líkur á sjálfsofnæmissjúkdómum. Einstaklingar
sem verða fyrir kynferðisofbeldi á barnsaldri leita meira til heilbrigðiskerfisins og þá hafa rannsóknir
enn fremur sýnt auknar líkur á hjartavandamálum og vanda hjá konum tengdum meðgöngu og
fæðingum. Fyrir utan þann líkamlega skaða sem ofbeldi getur valdið eru áhrif þess á andlega heilsu
ótvíræð og tengjast aukinni áhættu á þunglyndi, kvíða og sjálfsvígshegðun. Þá eru tengsl milli þess að
verða fyrir líkamlegu og/eða kynferðislegu ofbeldi og neyslu áfengis, vímuefna og tóbaks. Jafnframt
geta afleiðingar birst í líkamlegum veikindum óháð neyslu (75–84).
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Ofbeldi, fullorðnir þolendur
Birting: 2016.
Í þessum lýðheilsuvísi er sett fram hlutfall fullorðinna sem hefur orðið fyrir líkamlegu og/eða
kynferðislegu ofbeldi á síðastliðnum 12 mánuðum.
Ofbeldi um ævina, fullorðnir
Birting: 2018
Hér er sett fram hlutfall fullorðinna sem hefur orðið fyrir líkamlegu og/eða kynferðislegu ofbeldi á
lífsleiðinni.
Kynferðisofbeldi um ævina, framhaldsskólanemar
Birting: 2019
Hér er reiknað hlutfall framhaldsskólanema sem hefur verið beitt kynferðisofbeldi um ævina.
Ofbeldi og stríðni (5.-7. bekkur)
Birting: 2017
Hér er sett fram hlutfall nemenda í 5.-7. bekk sem hefur orðið fyrir ofbeldi og/eða stríðni og/eða
útskúfun í skóla tvisvar í mánuði eða oftar á skólaárinu. Einelti og ofbeldi í skóla getur haft margvísleg
skammtíma- og langtímaáhrif á þann sem fyrir því verður (85). Sjálfsmynd barna er í mótun á þessum
árum og því mikilvægt að hlúa vel að þessum aldurshópi. Að verða fyrir ofbeldi eða útskúfun getur
einnig haft áhrif á líkamlega heilsu barna, jafnvel til framtíðar (86,87). Mikilvægt er að fylgjast með því
hvernig börn segja sjálf frá stöðu sinni í skólaumhverfinu og bregðast við með markvissum aðgerðum
til að tryggja að börn fái notið æsku sinnar og geti stundað nám sitt og vinskap án ofbeldis, útskúfunar
eða stríðni.

Áhættudrykkja fullorðinna
Birting 2017, 2018
Þessi vísir gefur til kynna það hlutfall fullorðinna sem fellur undir þá skilgreiningu að vera með
áhættusamt neyslumynstur á áfengi. Í vísinum er áhættustig reiknað út frá tíðni áfengisneyslu, fjölda
áfengra drykkja og tíðni ölvunardrykkju. Áætlað er að árið 2016 hafi mátt rekja 3 milljónir dauðsfalla
(5,3%) og 5,1% af sjúkdómsbyrði á heimsvísu til neyslu á áfengi. Sama ár orsakaði áfengisneysla fleiri
dauðsföll en lungnabólga, HIV/AIDS og sykursýki. Áfengisneysla er tengd stærri hluta dauðsfalla karla
(2,3 milljón dauðsfalla) en kvenna (0,7 milljón dauðsfalla) (88). Með því að fylgjast með þróun á
áhættudrykkju fullorðinna er hægt að bregðast við með viðeigandi aðgerðum.

Ölvunardrykkja fullorðinna
Birting: 2016
Þessi vísir gefur til kynna það hlutfall fullorðna sem greinir frá ölvunardrykkju, þ.e. neyslu á fimm eða
fleiri áfengum drykkjum á einum degi vikulega eða oftar. Samkvæmt könnun sem gerð var fyrir
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LÝÐHEILSUVÍSAR

Embætti landlæknis árið 2018 kemur fram að 42% karla og 19% kvenna drekka sig ölvaða einu sinni í
mánuði eða oftar. Hlutfallið er hæst hjá fólki á aldrinum 18-34 ára, um helmingur karla og þriðjungur
kvenna, en lækkar svo með hækkandi aldri (89). Í sömu könnun var spurt um ölvunardrykkju Íslendinga
á síðustu 30 dögum. Ölvunardrykkja karla er mun algengari en kvenna en 20% karla í öllum
aldurshópum drekka sig ölvaða einu sinni í viku eða oftar (89). Með því að fylgjast með þróun
ölvunardrykkju fullorðinna er hægt að bregðast við með viðeigandi aðgerðum.

Ölvunardrykkja framhaldsskólanema
Birting: 2016, 2017, 2019
Þessi vísir gefur til kynna það hlutfall framhaldsskólanema sem greinir frá ölvunardrykkju einu sinni eða
oftar síðastliðinn mánuð. Samkvæmt gildandi lögum um áfengi er bannað að selja, veita eða afhenda
áfengi þeim sem eru yngri en 20 ára. Þessi aldursmörk eru sett vegna þess hversu viðkvæmt ungt fólk
er fyrir skaðlegum áhrifum áfengis. Forvarnaraðgerðir í grunnskólum og viðhorfsbreyting meðal
foreldra á Íslandi hafa m.a. leitt til minni ölvunardrykkju meðal grunnskólanema, en svo virðist sem
ungmenni verði oft ölvuð í fyrsta sinn þegar þau eru komin í framhaldsskóla (90). Það er því mikilvægt
að fylgjast með þróun á áfengisneyslu ungmenna á framhaldsskólaaldri.

Rafsígarettunotkun (10. bekkur)
Birting: 2018
Þessi vísir gefur til kynna það hlutfall grunnskólanema í 10. bekk sem hefur notað rafrettur síðastliðna
30 daga. Skaðsemi vegna notkunar á rafrettum er ekki að fullu þekkt. Í ljósi þess hversu mjög hefur
dregið úr tíðni reykinga í þessum aldurshópi hlýtur það hins vegar að teljast neikvætt hversu stór hluti
10. bekkinga notar rafrettur, jafnvel án þess að hafa fiktað við að reykja tóbak. Árið 2016 sögðust til að
mynda um 3% nemenda sem aldrei höfðu reykt sígarettur hafa notað rafrettur einu sinni eða oftar
síðastliðna 30 daga. Hlutfallið var ríflega fjórfalt hærra árið 2018 (91). Þessi aukning sýnir að
nauðsynlegt er að fylgjast með notkun á rafrettum og greina hvert skal beina forvörnum.

Reykingar fullorðinna
Birting: 2016, 2017, 2018, 2019
Þessi vísir gefur til kynna það hlutfall fullorðinna sem reykir daglega. Reykingar eru einn helsti
ógnvaldur við lýðheilsu í heiminum en þær geta meðal annars valdið hjarta- og æðasjúkdómum og
krabbameini. Áætlað hefur verið að um 6 milljónir dauðsfalla á heimsvísu megi rekja til reykinga á ári
hverju. Þær ógna ekki eingöngu heilsu reykingamanna, heldur er talið að um 10% þessara dauðsfalla
tengist óbeinum reykingum (92). Dregið hefur úr daglegum reykingum á Íslandi á undanförnum árum.
Árið 2014 reyktu um 14% fullorðinna Íslendinga, 18-79 ára daglega en þeim hafði fækkað í 8,6% árið
2018 (89). Mikilvægt er að skoða reglulega tölfræði reykinga til að meta stöðu mála og greina hvert
helst skyldi beina forvarnaraðgerðum, en Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin telur nauðsynlegt að
fylgjast með umfangi tóbaksnotkunar á að minnsta kosti 5 ára fresti (93).
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Tóbak í vör
Tóbaksnotkun í vör getur haft heilsuspillandi áhrif (94) og ber þar fyrst að nefna auknar líkur á
briskrabbameini (95,96), krabbameini í munni og vélinda (96,97). Einnig veldur notkun þess ýmis konar
vandamálum í tannheilsu, t.a.m. tannholdsbólgu, tannskemmdum, tannmissi og tannholdsrýrnun
(98,99). Rannsóknir hafa enn fremur sýnt fram á auknar líkur á fyrirburafæðingum, meðgöngueitrun
(100,101), hjarta og æðasjúkdómum og sykursýki (102). Undanfarin ár hefur mælst töluverð aukning í
notkun á tóbaki í vör á meðal ungra karlmanna og vísbendingar eru um sama þróun sé að eiga sér stað
á meðal ungra kvenna. Mikilvægt er fylgjast með og mæla þróun á neyslu tóbaks í vör beggja kynja til
að hægt sé að greina hvert skal beina forvörnum.
Tóbak í vör, framhaldsskólanemar, kk
Birting: 2016
Þessi vísir gefur til kynna það hlutfall karlkyns framhaldsskólanema sem hefur notað tóbak í vörina einu
sinni eða oftar sl. 30 daga.
Tóbaksnotkun í vör, framhaldsskólanemar
Birting: 2017, 2019
Þessi vísir gefur til kynna það hlutfall framhaldsskólanema sem hefur notað tóbak í vörina einu sinni
eða oftar sl. 30 daga.
Tóbaksnotkun í vör, fullorðnir
Birting: 2018
Þessi vísir gefur til kynna það hlutfall 18 ára og eldri sem notar tóbak í vör að staðaldri (daglega eða
sjaldnar).

Kannabis
Tengsl eru milli neyslu kannabisefna og geðsjúkdóma og eru ungmenni sérstaklega viðkvæm á meðan
líkaminn er enn að taka út sinn þroska. Kannanir hafa sýnt að um fimmtungur framhaldsskólanema
hefur notað kannabisefni einu sinni eða oftar um ævina. Í könnun Embættis landlæknis frá 2018
sögðust um 36% svarenda hafa prófað kannabisefni einhvern tíma um ævina og hefur það hlutfall
hækkað um 11 prósentustig síðan 2003. Algengast er að fólk prófi fyrst kannabis fyrir 20 ára aldur. Þeir
sem prófa kannabisefni í fyrsta skipti yngri en 18 ára eru mun líklegri til þess að hafa notað kannabisefni
daglega eða reglulega yfir lengra tímabil samanborið við þá sem prófa kannabisefni fyrst eftir þann
aldur (103). Um það bil einn af hverjum þremur sem kemur til meðferðar á Vogi er með
sjúkdómsgreininguna kannabisfíkn (104).
Kannabisneysla framhaldsskólanema
Birting: 2016
Þessi vísir gefur til kynna það hlutfall framhaldsskólanema sem hefur prófað kannabis (hass og/eða
maríjúana) síðastliðna 12 mánuði.
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Prófað kannabis, framhaldsskólanemar
Birting: 2017, 2019
Þessi vísir gefur til kynna það hlutfall framhaldsskólanema sem hefur notað kannabis (hass og/eða
maríjúana) einu sinni eða oftar um ævina.
Kannabisneysla fullorðinna
Birting: 2018
Þessi vísir gefur til kynna það hlutfall 18 ára og eldri sem hefur notað kannabis (hass og/eða maríjúana)
einu sinni eða oftar á síðustu 30 dögum.

Heilsa og sjúkdómar
Í þriðja og síðasta kafla lýðheilsuvísanna eru gögn notuð til að varpa ljósi á tiltekna þætti í heilsufari
Íslendinga, bæði líkamlegu og andlegu. Þeir vísar er snúa að samfélaginu og þeir sem fjalla um
lifnaðarhætti tengjast gjarnan mörgum sjúkdómum og oft tengjast sömu áhrifaþættir mörgum
sjúkdómum. Þar má t.d. nefna reykingar sem tengjast tíðni hjartasjúkdóma, krabbameina og langvinnrar lungnateppu, hreyfingu og mataræði sem tengist hjarta- og æðasjúkdómum, ýmsum tegundum
krabbameina og sykursýki af tegund II og loks streitu sem tengist bæði andlegum og líkamlegum
sjúkdómum. Vísanir í þessum kafla tengjast gjarnan hækkandi aldri og lifnaðarháttum síðustu ára og
áratuga. Þeir gefa vísbendingu um sjúkdómabyrði, þörf fyrir heilbrigðisþjónustu og notkun
þjónustunnar.

Líkamleg heilsa sæmileg/léleg
Birting: 2016, 2018
Andleg heilsa sæmileg/léleg
Birting: 2016, 2017, 2018
Þessir vísar gefa til kynna það hlutfall fullorðinna sem metur annars vegar líkamlega heilsu og hins vegar
andlega heilsu sína sæmilega eða lélega. Hér eru á ferðinni almennir og vel rannsakaðir mælikvarðar
sem hafa gott forspárgildi fyrir sjúkdómatíðni og dánartíðni (31). Spurningar þar sem fólk leggur mat á
eigin heilsu hafa verið algengar í faralds-fræðilegum rannsóknum og hefur réttmæti þeirra reynst ágætt
þrátt fyrir að mælingarnar byggi ekki á klínísku mati heilbrigðisstarfsmanns. Kostur við spurningar þar
sem fólk leggur mat á eigin heilsu, umfram mælingar á tilteknum sjúkdómum, er að breytan nær að
ýmsu leyti betur til skilgreiningar Alþjóðaheilbrigðismálatofnunarinnar sem lítur á heilsu sem
líkamlega, andlega og félagslega vellíðan en ekki einungis það að vera laus við sjúkdóma eða örorku
(32). Í lýðheilsuvísum þótti ástæða til að beina sjónum að þeim sem meta heilsu sína sæmilega eða
lélega fremur en að þeim sem meta hana góða eða mjög góða.
Notkun þunglyndislyfja, svefnlyfja og slævandi lyfja
Tölur um lyfjanotkun gefa vísbendingar um bæði sjúkdómatíðni og tengda áhrifaþætti og framboð,
aðgengi og úrræði í heilbrigðisþjónustu. Notkun geðlyfja hefur lengi verið meiri á Íslandi en í mörgum
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öðrum löndum. Þunglyndislyfjanotkun er mest á Íslandi í samanburði við önnur OECD lönd. Í skýrslu
OECD, Health at a Glance 2015 kom fram að aldursstöðluð notkun þessara lyfjaflokka var 118 DDD á
hverja þúsund íbúa á dag á Íslandi 2013 á meðan meðaltal 28 OECD landa var 58 DDD/1.000 íbúa á dag
(105). Jafnframt er notkun svefnlyfja og slævandi lyfja umtalsvert meiri hérlendis en á hinum
Norðurlöndunum. Árið 2016 var notkun þessara lyfja 68 DDD á hverja 1.000 íbúa á dag, Svíar voru
næstir Íslendingum með notkun upp á 49,7 DDD/1.000 íbúa á dag en Grænlendingar voru með minnstu
notkunina, 4,0 DDD/1.000 íbúa á dag (106).
Þessi mikla notkun á geðlyfjum á Íslandi gefur tilefni til að fylgst sé grannt með þróuninni auk þess sem
gagnlegt er að greina notkunina betur eftir tilteknum undirhópum. Sérstaða Íslands hvað varðar notkun
þunglyndis-, svefn- og slævandi lyfjum er athyglisverð og hafa ýmsar tillögur verið lagðar fram til
skýringar á þeim mikla mun sem er á notkunarmynstri Íslendinga og annarra þjóða. Ein möguleg skýring
er að skortur á meðferðarúrræðum geti valdið því að einstaklingar með vægari einkenni fái ávísað
lyfjum hérlendis í stað þess að vera vísað til sálfræðings (107). Lyfjanotkunin getur þannig tengst
framboði og aðgengi að þjónustu og því mikilvægt að skoða notkun geðlyfja eftir m.a. búsetu og kyni.
Þunglyndislyfjanotkun
Birting: 2016
Hér er reiknaður fjöldi ávísaðra skilgreindra dagsskammta (DDD) af þunglyndislyfjum (ATC flokkun
N06A) á 1.000 íbúa á dag. Búið er að taka tillit til mismunandi aldurssamsetningar í
heilbrigðisumdæmunum með aldursstöðlun.
Þunglyndislyfjanotkun karla og kvenna
Birting: 2017, 2018, 2019
Hér er reiknaður fjöldi ávísaðra skilgreindra dagsskammta (DDD) af þunglyndislyfjum (ATC flokkun
N06A) á 1.000 karla/konur á dag. Búið er að taka tillit til mismunandi aldurssamsetningar í
heilbrigðisumdæmunum með aldursstöðlun.
Slævandi lyf og svefnlyf
Birting: 2019
Hér er reiknaður fjöldi ávísaðra skilgreindra dagsskammta (DDD) af slævandi lyfjum og svefnlyfjum
(ATC flokkun N05C) á hverja 1.000 íbúa á dag. Búið er að taka tillit til mismunandi aldurssamsetningar
í heilbrigðisumdæmunum með aldursstöðlun.

Langvinnir sjúkdómar, lyfjanotkun og sjúkrahúslegur
Hér er samþættuð umfjöllun um lýðheilsuvísa sem tengjast allir langvinnum sjúkdómum, dánartíðni af
völdum þeirra auk notkunar á lyfjum í meðferðarskyni við langvinnum sjúkdómum.
Árið 2014 var áætlað að langvinnir líkamlegir sjúkdómar hafi orsakað 71% af dauðsföllum á heimsvísu.
Hér er einkum um að ræða hjarta- og æðasjúkdóma (17,9 milljón manns), krabbamein (9 milljón
manns), langvinna lungnasjúkdóma (3,9 milljón manns) og sykursýki (1,6 milljón manns) (108). Þessir
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sjúkdómar eru orsök 86% dauðsfalla í Evrópu en þeir eru að miklu leyti tengdir við þá lifnaðarhætti sem
við höfum tamið okkur á síðustu áratugum. Þessir fjórir stóru sjúkdómaflokkar eiga sameiginlega
ákveðna áhættuþætti, þ.e. tóbaksnotkun, óhollt mataræði, hreyfingarleysi og skaðlega notkun áfengis
(109). Á síðustu árum hefur orðið aukning á offitu og sykursýki á Íslandi. Það ásamt hækkandi
meðalaldri þjóðarinnar mun valda því að það dregur úr fækkun dauðsfalla vegna kransæðasjúkdóma
(109). Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin spáir því að byrði vegna ofangreindra sjúkdóma eigi enn eftir
að aukast og hefur stofnunin skilgreint langvinna sjúkdóma sem helstu ógn við félagslega og
efnahagslega þróun á heimsvísu. Vísindarannsóknir hafa sýnt að hægt er að draga úr byrði þessara
sjúkdóma með forvörnum og heilsueflingu. Aðgerðaáætlun Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar
vegna langvinnra sjúkdóma 2013-2020 var samþykkt á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna.
Aðgerðaáætlunin inniheldur leiðarvísi og valkosti um margvíslegar stefnur sem saman eiga að færa
okkur nær markmiðunum níu sem sett eru fram í áætluninni. Eitt þessara meginmarkmiða er að draga
úr heildardánartíðni vegna hjarta- og æðasjúkdóma, krabbameina, sykursýki og langvinnra
lungnasjúkdóma um 25%. Í aðgerðaáætluninni er lögð áhersla á samvinnu á ólíkum sviðum
samfélagsins og samvinnu á grundvelli alls heimsins, milli einstakra landa og milli svæða innan landa
(3).

Líkamsþyngdarstuðull ≥ 30, fullorðnir
Birting: 2016, 2018
Reiknað er hlutfall fólks sem er með líkamsþyngdarstuðul (BMI) 30 eða hærri, sem skilgreint er sem
offita í flokkun Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar. Þótt líkamsþyngdarstuðull sé ekki fullkomin
mæling gefur hann vísbendingar um hvenær þyngd er orðin það mikil að hún getur haft slæm áhrif á
heilsu en vitað er að offita er mikilvægur áhættuþáttur fyrir þróun langvinnra sjúkdóma. Eitt af níu
meginmarkmiðum í aðgerðaáætlun Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar vegna langvinnra sjúkdóma
er að draga úr heildardánartíðni vegna hjarta- og æðasjúkdóma, krabbameina, sykursýki og langvinnra
lungnasjúkdóma um 25% (4). Til þess að fylgjast með því markmiði mælir stofnunin m.a. með því að
reglulega sé fylgst með algengi sykursýki og offitu. Annað af markmiðunum níu er að draga úr aukningu
á tíðni sykursýki og offitu. Samkvæmt rannsókn Hjartaverndar hefur meðallíkamsþyngdarstuðull
hækkað á Íslandi á undanförnum áratugum, einkum eftir 1980 (110). Í rannsókn sem birtist árið 2006 í
Læknablaðinu sýna niðurstöður að örorka í tengslum við offitu jókst marktækt frá 1992 til 2004 (111).
Árið 2007 voru landsmenn á aldrinum 18-49 ára sem bjuggu utan höfuðborgarsvæðisins líklegri en
höfuðborgarbúar til að vera of feitir. Munurinn var minni í hópi 50-79 ára, en offita var þó marktækt
algengari utan höfuðborgarsvæðisins (14). Með því að fylgjast með þróuninni getur skapast hvatning
til heilsueflandi aðgerða.

Blóðsykurslækkandi lyf, önnur en insúlín
Birting: 2016, 2017, 2018, 2019
Í þessum vísi er reiknaður fjöldi ávísaðra skilgreindra dagsskammta (DDD) af blóðsykurslækkandi
lyfjum, öðrum en insúlíni (ATC flokkun A10B) á 1.000 íbúa á dag. Búið er að taka tillit til mismunandi
aldurssamsetningar í heilbrigðisumdæmunum með aldursstöðlun.
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Sykursýki er einn af fjórum stórum flokkum langvinnra sjúkdóma sem valda hvað mestri sjúkdómsbyrði. Talið er að 10-15% sykursjúkra séu með tegund I en meirihlutinn, eða um 85-90%, sé með tegund
II. Eitt af níu meginmarkmiðum í aðgerðaáætlun Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar vegna
langvinnra sjúkdóma er að draga úr heildardánartíðni vegna hjarta- og æðasjúkdóma, krabbameina,
sykursýki og langvinnra lungnasjúkdóma um 25% (4). Til þess að fylgjast með því markmiði mælir
stofnunin meðal annars með því að reglulega sé fylgst með algengi sykursýki og offitu. Annað af
markmiðunum níu er að stöðva aukningu á tíðni sykursýki og offitu.
Samkvæmt rannsókn Hjartaverndar hefur meðallíkamsþyngdarstuðull hækkað á Íslandi á
undanförnum áratugum, einkum eftir 1980. Algengi sykursýki af tegund II tvöfaldaðist hjá körlum á
árunum 1967-2007 og jókst um 50% hjá konum. Aukning á sykursýki og offitu/ofþyngd síðustu áratugi
virðist svipuð hér á landi og annars staðar. Þrátt fyrir þetta er algengi sykursýki á Íslandi enn með því
lægsta sem þekkist á Vesturlöndum (110). Önnur rannsókn sem byggir á gögnum Hjartaverndar sýndi
að fyrir hvert tilfelli þekktrar sykursýki eru tvö tilfelli ógreind (112). Sýnt hefur verið fram á að koma
má í veg fyrir stóran hluta tilfella sykursýki af tegund II með heilbrigðu mataræði og hreyfingu. Ekki
liggja fyrir upplýsingar um algengi sykursýki eftir búsetusvæðum á Íslandi. Til þess að gefa vísbendingu
um mismunandi tíðni sjúkdómsins er reiknuð út notkun lyfja við sykursýki af tegund II. Þessar tölur gefa
vísbendingu um bæði sjúkdómatíðni og tengda áhrifaþætti og framboð, aðgengi og úrræði í
heilbrigðisþjónustu.

Langvinn lungnateppa
Langvinn lungnateppa er samheiti teppusjúkdóma í lungum, s.s. langvinnrar berkjubólgu, lungnateppu
og lungnaþembu. Reykingar eru aðaláhættuþátturinn fyrir myndun þessara sjúkdóma en óbeinar
reykingar, iðnaðarryk og loftmengun geta einnig átt þátt. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur
áætlað að langvinn lungnateppa verði þriðja algengasta dánarorsök heimsins 2030 (113).
Sjúkdómurinn veldur mikilli skerðingu á lífsgæðum. Rannsókn frá 2007 gaf til kynna að þá væru um
18% Íslendinga 40 ára og eldri með langvinna lungnateppu og að sú tala ætti eftir að hækka og valda
auknu álagi á heilbrigðiskerfið. Hjúkrun aldraðra einstaklinga með langvinna lungnateppu er
yfirgripsmikil og nær til magra þátta (114,115). Tölur um innlagnir á sjúkrahús vegna þessara sjúkdóma
gefa vísbendingu um tíðni þeirra og tengda áhrifaþætti og framboð, aðgengi og úrræði í
heilbrigðisþjónustu.
Langvinn lungnateppa, sjúkrahúslegur
Birting: 2016, 2019
Þessi vísir er reiknaður sem fjöldi lega á sjúkrahúsum (útskriftir) vegna langvinnrar lungnateppu
(COPD), (ICD-10 sjúkdómsgreiningar J40-J44.9, J47 (ekki astmi)) á 100.000 íbúa 15 ára og eldri. Um er
að ræða fimm ára meðaltal hjá einstaklingum 15 ára og eldri. Búið er að taka tillit til mismunandi
aldurssamsetningar í heilbrigðisumdæmunum með aldursstöðlun.
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Langvinn lungnateppa, sjúkrahúslegur, kk og kvk
Birting: 2017
Reiknaður er fjöldi lega á sjúkrahúsum (útskriftir) vegna langvinnrar lungnateppu (COPD), (ICD-10
sjúkdómsgreiningar J40-J44.9, J47 (ekki astmi)) hjá körlum annars vegar og konum hinsvegar á 100.000
karla/konur. Um er að ræða fimm ára meðaltal hjá einstaklingum 15 ára og eldri. Búið er að taka tillit
til mismunandi aldurssamsetningar í heilbrigðisumdæmunum með aldursstöðlun.
Líkur á ótímabærum dauðsföllum v/langvinnra sjúkdóma
Birting: 2016, 2019
Í þessum vísi árið 2019 eru reiknaðar líkurnar á að deyja ótímabæru dauðsfalli á aldrinum 30–69 ára
vegna eftirfarandi langvinnra sjúkdóma; hjarta- og æðasjúkdóma, krabbameins, sykursýki eða
langvinnra öndunarfærasjúkdóma. Í vísi sem ber sama heiti og birtur var árið 2017 er hins vegar um
annars konar mælingu að ræða. Þar var reiknað hlutfall dauðsfalla vegna ofangreindra langvinnra
sjúkdóma hjá einstaklingum undir 70 ára af öllum dauðsföllum af sömu orsökum.

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni er hægt að rekja 90% af dauðsföllum á Íslandi til
langvinnra sjúkdóma (116). Að mati stofnunarinnar eru langvinnir sjúkdómar ein helsta heilsuvá
heimsins. Árið 2013 var aðgerðaáætlun Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar vegna langvinnra
sjúkdóma 2013-2020 samþykkt á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Aðgerðaáætlunin inniheldur
leiðarvísi og valkosti um margvíslegar stefnur sem saman vinna að markmiðunum níu sem sett eru fram
í áætluninni. Eitt þessara meginmarkmiða er að draga úr heildardánartíðni vegna hjarta- og
æðasjúkdóma, krabbameina, sykursýki og langvinnra lungnasjúkdóma um 25%. Í aðgerðaáætluninni er
lögð áhersla á samvinnu á ólíkum sviðum samfélagsins og samvinnu á grundvelli alls heimsins, milli
einstakra landa og milli svæða innan landa (117).

Háþrýstings- og blóðfitulækkandi lyf
Hjarta- og æðasjúkdómar eru algengasta orsök langvinnra sjúkdóma. Á Íslandi og í löndunum í kring
hefur dánartíðni vegna þessara sjúkdóma lækkað síðustu áratugi. Tvær meginástæður eru fyrir þessari
lækkun. Í fyrsta lagi betri meðferð við þessum sjúkdómum, bæði lyfjameðferðir m.a. við háþrýstingi og
háum blóðfitum (kólesteróli) og aðgerðir á borð við kransæðavíkkanir og hjáveitu-aðgerðir. Í öðru lagi
hagstæðar breytingar á helstu áhættuþáttum, þ.e. tóbaksreykingum, bættu mataræði og aukinni
hreyfingu. Vísbendingar hafa þó fundist um mismunandi hjartaheilsu, lyfjanotkun og meðferðarheldni
einstaklinga eftir búsetusvæðum á Íslandi (14).
Á síðustu árum hefur orðið aukning á offitu og sykursýki á Íslandi. Það ásamt hækkandi meðalaldri
þjóðarinnar mun valda því að það dregur úr fækkun dauðsfalla vegna kransæðasjúkdóma (56). Hjartaog æðasjúkdómar munu því áfram verða leiðandi dánarorsök á Íslandi og því er mikilvægt að hafa
áfram stjórn á áhættuþáttum, tryggja skjóta greiningu þessara sjúkdóma og veita viðeigandi meðferð.
Það er rými til endurbóta í greiningu og meðferð háþrýstings því fjölþjóðlegar rannsóknir hafa sýnt að
innan við 50% þeirra sem eru með háþrýsting eru meðvitaðir um sjúkdóm sinn og blóðþrýstingur var
ásættanlegur hjá eingöngu þriðjungi þeirra sem voru meðhöndlaðir (118). Eitt af markmiðunum í
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aðgerðaáætlun Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar vegna langvinnra sjúkdóma er 25% hlutfallsleg
lækkun á algengi háþrýstings eða að koma böndum á algengi háþrýstings eftir aðstæðum í hverju landi
fyrir sig. Annað markmið er að minnsta kosti 50% af þeim sem á þurfa að halda fái lyfjameðferð og
ráðgjöf til þess að fyrirbyggja hjarta- og heilaáföll (4). Vísbendingar hafa fundist um mismunandi
hjartaheilsu, lyfjanotkun og meðferðarheldni einstaklinga eftir búsetusvæðum á Íslandi (14). Þess
vegna er mikilvægt að fylgjast með notkuninni eftir heilbrigðisumdæmum. Tölur um notkun
blóðþrýstings- og blóðfitulækkandi lyfja gefa vísbendingu um bæði sjúkdómatíðni og tengda
áhrifaþætti og framboð, aðgengi og úrræði í heilbrigðisþjónustu.
Háþrýstingslyfjanotkun
Birting: 2017
Reiknaður er fjöldi ávísaðra skilgreindra dagsskammta (DDD) á háþrýstingslækkandi lyf, (ATC flokkar
C02, C03, C07, C08, C09) á 1.000 íbúa á dag. Búið er að taka tillit til mismunandi aldurssamsetningar í
heilbrigðisumdæmunum með aldursstöðlun.
Blóðfitulækkandi lyf
Birting: 2017, 2018
Reiknaður er fjöldi ávísaðra skilgreindra dagsskammta (DDD) af blóðfitulækkandi lyfjum (ATC flokkur
C10) á 1.000 íbúa á dag. Búið er að taka tillit til mismunandi aldurssamsetningar í
heilbrigðisumdæmunum með aldursstöðlun.

Kransæðaaðgerðir
Kransæðastífla er algengasta dánarorsök á Íslandi. Helstu áhættuþættir kransæðastíflu eru reykingar,
hátt kólesteról í blóði, háþrýstingur, offita og sykursýki. Regluleg hreyfing og heilsusamlegt mataræði
geta haft verndandi áhrif gegn kransæðasjúkdómum (119). Kransæðasjúkdómur sem að tekur til allra
þriggja megin kransæðanna er helsta ábending fyrir kransæðahjáveituaðgerð (120). Með
kransæðaaðgerðum má auka lífslíkur fólks með kransæðasjúkdóma, draga úr einkennum sjúkdómsins
og bæta heilsutengd lífsgæði einstaklinganna (120,121). Tölur um aðgerðir vegna þessara sjúkdóma
gefa vísbendingu um tíðni þeirra og framboð, aðgengi og úrræði í heilbrigðisþjónustu.

Kransæðaaðgerðir
Birting: 2016
Í þessum vísi er reiknaður fjöldi kransæðaaðgerða (NCSP kóði: FNC, FND, FNE) á 100.000 íbúa. Búið er
að taka tillit til mismunandi aldurssamsetningar í heilbrigðisumdæmunum með aldursstöðlun.
Kransæðaaðgerðir
Birting: 2019
Í þessum vísi er reiknaður fjöldi kransæðaaðgerða (NCSP kóði: FNC, FND, FNE, FNG02, FNG05) á
100.000 íbúa 15 ára og eldri. Búið er að taka tillit til mismunandi aldurssamsetningar í
heilbrigðisumdæmunum með aldursstöðlun.
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Dánartíðni vegna hjarta- og æðasjúkdóma, konur
Birting: 2016, 2018
Reiknuð er dánartíðni kvenna af völdum hjarta- og æðasjúkdóma, en búið er að taka tillit til
mismunandi aldurssamsetningar í heilbrigðisumdæmunum með aldursstöðlun.
Dánartíðni vegna krabbameina
Birting: 2017
Í þessum vísi er reiknuð aldursstöðluð dánartíðni af völdum illkynja æxlis (ICD-10 sjúkdómsgreiningar
C00-C97) á 100.000 íbúa á fimm ára tímabili. Eitt af meginmarkmiðum í aðgerðaáætlun Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar vegna langvinnra sjúkdóma er að draga úr heildardánartíðni vegna
hjarta- og æðasjúkdóma, krabbameina, sykursýki og langvinnra lungnasjúkdóma um 25%. Til þess að
fylgjast með því markmiði mælir stofnunin m.a. með því að reglulega sé fylgst með nýgengi og dánartíðni krabbameina (4). Hér er reiknuð aldursstöðluð dánartíðni fyrir öll krabbamein samanlagt. Ekki er
unnt að reikna dánartíðni niður á einstök mein vegna þess hve fjöldatölur eru lágar í hverju umdæmi.
Með sömu rökum er einnig nauðsynlegt að safna saman fjölda tilfella yfir 5 ára tímabil.

Dánartíðni vegna slysa
Birting: 2016, 2019
Í þessum vísi er reiknuð aldursstöðluð dánartíðni vegna slysa (ICD-10 sjúkdómsgreiningar V01-X59 og
Y85-Y86) á 100.000 íbúa á fimm ára tímabili. Slys flokkast sem umferðarslys, vinnuslys, heima- og
frítímaslys, íþróttaslys, skólaslys og önnur slys. Þótt dánartíðni vegna slysa hafi farið lækkandi á
síðastliðnum árum er engu að síður mikilvægt að halda áfram að vakta þennan vísi. Samkvæmt norsku
lýðheilsustofnuninni eru slys mikil lýðheilsuáskorun þar sem þau eru ein helsta dánarorsök ungs fólks
(122). Helstu gögn um dánartíðni vegna slysa til á Íslandi tengjast vinnuslysum en samkvæmt
Vinnueftirlitinu áttu sér stað 2 banaslys árið 2015, 4 árið 2016 og 3 árið 2017 (123).

Nýgengi krabbameina, karlar og konur
Birting: 2016, 2018
Í þessum vísi er reiknað aldursstaðlað nýgengi krabbameina á 100.000 íbúa á tíu ára tímabili. Eitt af
meginmarkmiðum í aðgerðaáætlun Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar vegna langvinnra sjúkdóma
er að draga úr heildardánartíðni vegna hjarta- og æðasjúkdóma, krabbameina, sykursýki og langvinnra
lungnasjúkdóma um 25%. Til þess að fylgjast með því markmiði mælir stofnunin m.a. með því að
reglulega sé fylgst með nýgengi og dánartíðni vegna krabbameina (4).

Sýklalyfjaávísanir < 5 ára
Birting: 2016, 2017, 2018, 2019
Reiknaður er fjöldi sýklalyfjaávísana (ATC flokkur J01) til barna sem eru yngri en 5 ára, á 1.000 börn á
sama aldri. Búið er að taka tillit til mismunandi aldurssamsetningar í heilbrigðisumdæmunum með
aldursstöðlun. Sýklalyfjaónæmi er ein stærsta heilbrigðisógn heimsins í dag samkvæmt Alþjóða22
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heilbrigðismálastofnuninni, en sýnt hefur verið fram á sterk tengsl sýklalyfjaónæmis og mikillar
sýklalyfjanotkunar í þjóðfélögum (124). Fram til ársins 2015 hafði sýklalyfjanotkun hérlendis dregist
saman. Svo virðist þó vera sem aukning hafi orðið á milli áranna 2015-2016 og sérstaka athygli vekur
aukningin á meðal barna undir 5 ára aldri (125). Ein af aðgerðum á starfsáætlun Embættis landlæknis
2019-2020 er að vinna með læknum að skynsamlegri notkun sýklalyfja (126). Tölur um lyfjanotkun geta
bæði vitnað um tíðni þeirra sjúkdóma sem lyfin eru gefin við og ávísanavenjur lækna.

Bólusetningar barna
Bólusetningar eru einstakar lýðheilsuaðgerðir sem eiga sér enga hliðstæðu í forvörnum sjúkdóma
(127), en Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin fullyrðir að engar aðgerðir séu mönnum eins hagkvæmar og
bólusetningar. Bólusetningar vernda þann bólusetta en hefta jafnframt útbreiðslu sjúkdóma, því
bólusettur einstaklingur smitar ekki aðra. Það er því nauðsynlegt að sem flestir séu bólusettir til að
svokallað hjarðónæmi náist. Eitt af markmiðum í starfsáætlun Embættis landlæknis 2017-2018 er að
þátttaka í almennum bólusetningum eins árs og fjögurra ára barna verði 95% árið 2018 (126).
Mikilvægt er að fylgst sé reglulega með hversu hátt hlutfall barna fær almennar bólusetningar í
samræmi við tilmæli sóttvarnalæknis og hvort bólusetningum í ákveðnum heilbrigðisumdæmum sé
ábótavant. Gögn koma úr bólusetningaskrá (128) sem sóttvarnalækni ber lögum samkvæmt að halda
(129).

Bólusetningar barna, 4 ára
Birting: 2016, 2018
Þessi vísir gefur til kynna þátttöku í almennum bólusetningum við 4 ára aldur (130). Bólusett er gegn
kikhósta, barnaveiki og stífkrampa í einni sprautu (Boostrix).
Bólusetningar barna, 12 mánaða
Birting: 2017, 2018
Þessi vísir gefur til kynna þátttöku í almennum bólusetningum við 12 mánaða aldur (130). Bólusett er
gegn kikhósta, barnaveiki, stífkrampa, Haemofilus influenzae sjúkdómi af gerð b (Hib) og mænusótt í
einni sprautu (Pentavac). Pneumókokkum í annarri sprautu (Synflorix).
Bólusetningar barna, 18 mánaða
Birting: 2019
Þessi vísir gefur til kynna þátttöku í almennum bólusetningum við 18 mánaða aldur (130). Bólusett er
gegn mislingum, hettusótt og rauðum hundum í einni sprautu (M-M-RVAXPRO).

Inflúensubólusetning ≥ 60 ára
Birting: 2017
Hér er reiknað hlutfall einstaklinga, 60 ára og eldri, sem bólusettir hafa verið gegn inflúensu samkvæmt
bólusetningaskrá. Þó skal það tekið fram að skráning á þessari tegund bólusetninga, einkum utan
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heilbrigðisstofnana, gæti verið ábótavant. Sóttvarnalæknir mælir með því að allir eldri en 60 ára (sem
og börn og fullorðnir, sem þjást af langvinnum hjarta-, lungna-, nýrna-, og lifrarsjúkdómum, sykursýki,
illkynja og öðrum ónæmisbælandi sjúkdómum) séu bólusettir árlega gegn inflúensu (131). Með því að
fylgjast með hversu hátt hlutfall íbúa 60 ára og eldri fær inflúensubólusetningar í samræmi við
ráðleggingar sóttvarnalæknis má sjá hvort bólusetningum í ákveðnum heilbrigðisumdæmum sé
ábótavant.
Klamydía
Birting: 2019
Þessi vísir gefur til kynna þann fjölda einstaklinga sem greinist með klamydíusýkingu á 100.000 íbúa.
Búið er að taka tillit til mismunandi aldurssamsetningar í heilbrigðisumdæmunum með aldursstöðlun.
Klamydía orskast af bakteríunni Chlamydia trachomatis sem berst á milli einstaklinga við kynmök.
Algengustu einkenni klamydíusýkinga eru þvagrásarbólga hjá körlum og konum auk leghálsbólgu hjá
konum. Sýkingin getur einnig borist upp í leg og eggjaleiðara og valdið innvortis bólgum. Hjá báðum
kynjum geta klamydíusýkingar leitt til liðbólgu sem getur verið þrálátur sjúkdómur. Klamydíusýking er
þekktur orsakavaldur ófrjósemi meðal kvenna og karla en getur einnig verið einkennalaus/-lítil einkum
hjá kvenfólki. Nýgengi klamydíusýkinga á Íslandi er með því hæsta sem þekkist í heiminum og hefur
verið stöðugt síðastliðin 20 ár eða um 2000 greind tilfelli á ári. Flestir einstaklinganna eru á aldrinum
15-25 ára og er kynjahlutfall jafnt. Koma má í veg fyrir smit við kynlíf með notkun smokka (132).

Skimun fyrir leghálskrabbameini
Birting: 2016, 2017, 2018, 2019
Í þessum vísi er reiknað hlutfall kvenna á aldrinum 23-65 ára sem hefur mætt í skimun fyrir
leghálskrabbameini í samræmi við skipulag, eða yfir þriggja og hálfs árs tímabil. Leghálskrabbamein er
þriðja algengasta krabbamein hjá konum á heimsvísu en það er mun sjaldgæfara í löndum þar sem
skipulega er skimað fyrir krabbameininu (133). Skipuleg leghálskrabbameinsskimun hófst hér á landi
árið 1964. Á undanförnum áratugum hafa bæði nýgengi og dánartíðni lækkað umtalsvert og er talið að
þá lækkun megi rekja til skipulegrar skimunar fyrir meininu sem leiðir til þess að greining á sér frekar
stað á forstigum sjúkdómsins. Eitt af meginmarkmiðum í aðgerðaráætlun Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar vegna langvinnra sjúkdóma er að draga úr heildardánartíðni vegna hjarta- og
æðasjúkdóma, krabbameina, sykursýki og langvinnra lungnasjúkdóma um 25%. Til þess að fylgjast með
því markmiði mælir stofnunin m.a. með því að reglulega sé fylgst með því að konur skili sér í
leghálskrabbameinsskimun eins og áætlanir hvers lands gera ráð fyrir (4). Mikilvægt er að fylgjast með
mætingu kvenna í skimunina eftir búsetu og bregðast við með viðeigandi hætti ef þurfa þykir.

Skimun fyrir brjóstakrabbameini
Birting: 2016, 2017, 2018, 2019
Reiknað er hlutfall kvenna á aldrinum 40-69 ára sem fór í röntgenmyndatöku af brjóstum yfir tveggja
ára tímabil, í samræmi við skipulag. Brjóstakrabbamein er algengasta krabbamein kvenna og er rétt
tæplega 30% allra krabbameina meðal kvenna á Íslandi. Nýgengið hefur aukist jafnt og þétt á síðustu
24

LÝÐHEILSUVÍSAR

áratugum (134). Röntgenmyndataka af brjóstum er mikilvægur liður í því að greina brjóstakrabbamein
eins fljótt og auðið er.
Í lok árs 1987 hófst skipulögð skimun fyrir brjóstakrabbameinum með brjóstaröntgenmyndatöku hér á
landi. Konum á aldrinum 40-69 ára er boðin brjóstamyndataka á tveggja ára fresti í beinum tengslum
við leit að krabbameini í leghálsi. Þrátt fyrir aukningu í nýgengi hefur dánartíðni brjóstakrabbameina
breyst lítið síðustu hálfa öld. Það er m.a. talið byggjast á betri meðferð og fyrri greiningu þessara meina.
Skimun fyrir brjóstakrabbameini fer fram á Leitarstöð Krabbameinsfélags Íslands í Reykjavík, á flestum
heilsugæslustöðvum og á röntgendeild Sjúkrahússins á Akureyri. Mikilvægt er að fylgjast með mætingu
kvenna í skimun með það fyrir augum að greina undirhópa sem af einhverjum ástæðum skila sér ekki í
skimunina þannig að hægt sé að bregðast við með viðeigandi hætti.
Liðskiptaaðgerðir
Liðskipti í mjöðmum og hnjám með ísetningu svokallaðra gerviliða hafa verið framkvæmd í nokkra
áratugi. Árangur aðgerða er almennt góður og vegna fjölda aðgerða er stór hópur fólks með slíka
gerviliði. Slíkar aðgerðir hafa skipt sköpum fyrir líðan og lífsgæði þeirra sem á þurfa að halda.
Samkvæmt úttekt McKinsey árið 2016 var tíðni slíkra aðgerða heldur lægri á Íslandi en í
nágrannalöndunum (135). Löng bið hefur verið eftir þessum aðgerðum á Íslandi um nokkurt skeið og
stór hluti sjúklinga bíður vel umfram ásættanlegan viðmiðunarbiðtíma (136), en landlæknir miðar við
að aðgerðir skuli gerðar innan 90 daga frá greiningu. Frá því í mars 2016 hefur staðið yfir átak til
styttingar biðlistum, m.a. á biðlistum eftir gervilið í mjöðm. Aðgerðum hefur fjölgað í kjölfarið og
jákvæð þróun er byrjuð að sjást á biðtíma (136). Tölur um liðskiptaaðgerðir gefa vísbendingu um
undirliggjandi sjúkdóma og um lifnaðarhætti síðustu ára og áratuga. Þessir vísir gefur jafnframt
vísbendingu um framboð, aðgengi og úrræði í heilbrigðisþjónustu.

Liðskiptaaðgerðir á mjöðm
Birting: 2017, 2018, 2019
Reiknaður er fjöldi framkvæmdra liðskiptaaðgerða á mjöðm yfir fimm ára tímabil fyrir hverja 100.000
íbúa, 15 ára og eldri fyrir birtingu 2017 og 2018, en óháð aldri frá og með árinu 2019. NCSP (Norræn
flokkun aðferða og aðgerða í skurðlækningum) kóðar sem liggja til grundvallar eru NFB og NFC. Búið er
að taka tillit til mismunandi aldurssamsetningar í heilbrigðisumdæmunum með aldursstöðlun.
Liðskiptaaðgerðir á hné
Birting: 2019
Reiknaður er fjöldi framkvæmdra liðskiptaaðgerða á hné yfir fimm ára tímabil fyrir hverja 100.000 íbúa.
NCSP (Norræn flokkun aðferða og aðgerða í skurðlækningum) kóðar sem liggja til grundvallar eru NGB
og NGC. Búið er að taka tillit til mismunandi aldurssamsetningar í heilbrigðisumdæmunum með
aldursstöðlun.
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Biðlisti eftir hjúkrunarrými, ≥67 ára
Birting: 2016, 2017, 2018, 2019
Vísirinn sýnir meðalfjölda 67 ára og eldri á biðlista eftir hjúkrunarrými á síðasta ári, reiknað á hverja
1.000 íbúa á sama aldri. Fjöldinn gefur vísbendingar um þörf, framboð og aðgengi að hjúkrunarrýmum
eftir heilbrigðisumdæmum. Stefna heilbrigðisyfirvalda er að fólki sé gert kleift að búa á eigin heimili
utan stofnana eins lengi og unnt er með viðeigandi heilbrigðis- og félagsþjónustu (137). Þegar aðstæður
eru orðnar þannig að fólk getur ekki lengur búið heima þrátt fyrir stuðning heilbrigðis- og
félagsþjónustu er tímabært að sækja um færni- og heilsumat sem er faglegt, einstaklingsbundið mat á
þörfum einstaklinga fyrir varanlega búsetu á hjúkrunar- og dvalarheimilum. Mikilvægt er að biðtími
eftir rými á hjúkrunarheimilum sé ásættanlegur og að framboð á þjónustu sé í samræmi við þörf.

Heilsugæsluheimsóknir
Birting: 2016, 2017, 2019
Reiknaður er fjöldi koma á heilsugæslustöðvar landsins á hvern íbúa. Um er að ræða öll viðtöl við
heilbrigðisstarfsmann, óháð starfsstétt og því á hvaða heilsugæslustöð þjónustan var sótt. Í lögum nr.
40/2007 um heilbrigðisþjónustu er lögð áhersla á að almenn heilbrigðisþjónusta sé veitt í heimabyggð
og að heilsugæslan sé að jafnaði fyrsti viðkomustaður sjúklinga (138). Markmið með rekstri
heilsugæslustöðva er að tryggja öllum landsmönnum fullnægjandi heilsugæslu í heimabyggð sem sinnir
stærstum hluta af grunnheilbrigðisþjónustu.

Hér er reiknaður fjöldi koma á heilsugæslustöðvar eftir því hvar fólk á heima en ekki hvar þjónustan er
veitt. Framboð af sérhæfðri heilbrigðisþjónustu er mjög mismunandi eftir búsetusvæðum. Mikill
meirihluti sjálfstætt starfandi sérfræðilækna er staðsettur á höfuðborgarsvæðinu sem væntanlega
hefur áhrif bæði á notkun heilsugæslu og fjölda heimsókna til sjálfstætt starfandi sérfræðinga.

Sérfræðingsheimsóknir
Birting: 2016, 2017, 2018, 2019
Reiknaður er fjöldi koma til sérfræðilækna á samningi við Sjúkratryggingar Íslands á hvern íbúa.
Samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu er sérhæfð heilbrigðisþjónusta m.a. veitt á starfsstofum
heilbrigðisstarfsmanna. Einkarekstur sérfræðilækna hefur vaxið umtalsvert á síðustu árum. Í greiningu
McKinsey á afköstum, rekstrarhagkvæmni og framleiðni vinnuafls á Landspítala 2016 var fjallað um
nokkur almenn atriði varðandi heilbrigðisþjónustu á Íslandi. Þar er m.a. bent á að þjónusta sem áður
var veitt á sjúkrahúsum hafi smám saman færst á einkareknar stofur sjálfstætt starfandi sérfræðinga
og á það einnig við á sviðum þar sem „samþætt heilbrigðisþjónusta, líkt og veitt er á háskólasjúkrahúsi,
er besti kosturinn“ (135).
Í þessum vísi eru komur til sjálfstætt starfandi sérfræðilækna reiknaðar eftir búsetu þeirra sem sækja
þjónustuna en ekki eftir því hvar hún er veitt. Framboð af sérhæfðri heilbrigðisþjónustu er mjög
mismunandi eftir búsetusvæðum á Íslandi. Mikill meirihluti sjálfstætt starfandi sérfræðilækna er
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staðsettur á höfuðborgarsvæðinu og lítið framboð af þessari þjónustu á öðrum landsvæðum.
Landfræðileg dreifing þjónustunnar hefur án efa áhrif á svæðisbundna notkun hennar.

Almennar athugasemdir við lýðheilsuvísa
Marktekt er miðuð við 95% öryggismörk (p<0,05).
Aldursstöðlun er miðuð við meðalmannfjölda á Íslandi árið 2014. Sama staðalþýðið er notað fyrir öll
heilbrigðisumdæmi, konur og karla. Tíðni sem stöðluð hefur verið á þennan hátt er túlkuð sem sú tíðni
sem fengist hefði ef aldursdreifing hvers heilbrigðisumdæmis væri sú sama og í staðalþýðinu
(meðalmannfjöldinn á Íslandi árið 2014). Þannig er að hægt er að bera saman mismunandi búsetusvæði
og/eða mismunandi mælipunkta án þess að hafa áhyggjur af því að mismunandi aldurssamsetning
búsetusvæða/mælipunkta hafi áhrif á niðurstöður mælingar.
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