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Ágrip 

Brottnám legs á Íslandi árin 2001-2010. 

Algengi, ástæður og aðferðir. 

Kristín Hansdóttir
1
, Jens A. Guðmundsson

1,2 

1
Læknadeild Háskóla Íslands, 

2
Kvenna- og barnasvið Landspítala 

 

Inngangur: Brottnám legs er algengasta skurðaðgerð, fyrir utan keisaraskurð, sem konur 

gangast undir. Legnámsaðgerðum hefur fækkað í nágrannalöndum okkar undanfarin ár. 

Breytingar hafa orðið á skurðtækni við legnámsaðgerðir á þann veg að meira er gert af 

aðgerðum með lágmarks inngripi (e. minimally invasive surgery), þ.e. með kviðsjá eða um 

leggöng, í stað opins kviðskurðar. Markmið þessarar rannsóknar var að fá vitneskju um þróun 

og breytingar á legnámsaðgerðum á Íslandi.  

Efni og aðferðir: Rannóknin var afturskyggn og náði til allra kvenna sem gengust undir 

legnám á Íslandi á 10 ára tímabilinu 2001-2010. Leitað var eftir aðgerðarnúmerum fyrir allar 

gerðir legnáms og skráð: aldur, ástæður aðgerðar, tegund aðgerðar, aukaaðgerðir, legutími 

eftir aðgerð, fylgikvillar og endurinnlagnir. Gerður var samanburður á tveimur 5 ára 

tímabilum. 

Niðurstöður: Á árunum 2001-2010 voru framkvæmdar 5288 legnámsagðerðir á Íslandi. 

Legnámsaðgerðum fækkaði á tímabilinu. Árið 2001 voru framkvæmdar 389 aðgerðir fyrir 

hverjar 100.000 konur en árið 2010 voru þær 266 fyrir hverjar 100.000 konur.  

Aðgerðum með kviðsjá og um leggöng fjölgaði úr 30% árið 2001 í 50% árið 2010 á 

öllu landinu. Á LSH fjölgaði þeim úr 25% og 67% aðallega vegna aukningar kviðsjáraðgerða 

( p<0.0001).  

Legudögum fækkaði fyrir allar tegundir aðgerða bæði innan LSH og utan. Meðalaldur 

kvenna var um 50 ár á tímabilinu. Færri eggjastokkabrottnám voru framkvæmd samhliða 

legnámi á seinna tímabilinu en því fyrra. Alengustu sjúkdómsgreiningarnar voru 

sléttvöðvaæxli og blæðingaróregla. Tíðni skráðra fylgikvilla var lág (3,8%) og endurinnlagnir 

fáar (1,9%) 

Ályktun: Á Íslandi hafa verið gerðar hlutfallslega fleiri legnámsaðgerðir en í 

nágrannalöndum en þeim fer fækkandi. Breyting á aðgerðatækni innan LSH hefur verið 

sambærileg við þróun í nágrannalöndum.  
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Listi yfir skammstafanir 

 

LSH: Landspítalinn 

LAVH: Laprascopic assisted vaginal hysterectomy (legnám um leggöng með aðstoð 

kviðsjártækni)  

LASH: Laparoscopic subtotal hysterectomy (legnám með kviðsjártækni ofan legháls) 

LH: Laparoscopic hysterectomy (legnám með kviðsjártækni) 

TLH: Total laparoscopic hysterectomy (legnám að fullu með kviðsjártækni) 

VALUE: Vaginal, Abdominal and Laparoscopic Uterine Excision (legganga, opin og kviðsjár 

aðferð við legnám) 

eVALuate: evaluate the roles of Vaginal, abdominal and laparoscopic hysterectomy (meta 

hlutverk legganga, opinna og kviðsjár legnámsaðgerða) 
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1 Inngangur  

Brottnám legs, hér eftir nefnt legnám, er skurðaðgerð þar sem leg er að hluta til eða öllu leyti 

fjarlægt úr konu. Legnám er næstalgenga aðgerð sem konur gangast undir á eftir keisaraskurði 

og á það einnig við um Ísland (1, 2). 

1.1 Saga legnámsaðgerða 

Legnámsaðgerðir eiga sér langa sögu. Fyrstu heimildir um slíkar aðgerðir eru 2000 ára gömul 

grísk rit, en sannanir fyrir því að aðgerðirnar hafi verið framkvæmdar hafi ekki fundist. Elsta 

staðfesta heimildin um legnám er frá 1517 og segir frá legnámi um leggöng (3). 

Upphaf legnáms um leggöng og með kviðskurði má rekja aftur til byrjunar 19.aldar. 

Langenbeck framkvæmdi árið 1813 fyrsta legnámið um leggöng sem sjúklingur lifði af og var 

ástæða aðgerðarinnar leghálskrabbamein. Legsig og leghálskrabbamein voru helstu ástæður 

legnáms um leggöng á nítjándu öld. Árið 1843 var fyrsta legnámið með kviðskurði gert af 

Charles Clay, í Manchester Englandi, en sjúklingurinn lést. Árið 1853 heppnaðist fyrsta 

legnámið með kviðskurði en ástæða legnámsins var stækkun á legi vegna góðkynja 

vöðvahnúta (3, 4).  

Vegna skorts á áhöldum, þekkingu á sýkingarhættu og svæfingu á 19. öld var dánartíðni 

há eða um 70% eftir legnám með kviðskurði. Því voru fáar aðgerðir framkvæmdar þar til í lok 

19.aldar en þá batnaði skurðtækni og sýkingarvarnir sem leiddi til þess að aðgerðum fjölgaði. 

Dánartíðni fór niður í 5% fyrir bæði legnám um leggöng og með kviðskurði (3, 4).  

Fram að 1920 höfðu nær öll legnám, nema þau sem gerð voru vegna leghálskrabbameins, 

verið legnám ofan legháls ( e. supracervical hysterectomy), en þá er leghálsinn ekki tekinn. 

Þær aðgerðir voru auðveldari í framkvæmd, þeim fylgdi minni blæðing, minni líkur á sýkingu 

og skaða á þvagleiðurum. Ókostir við að skilja leghálsinn eftir eru líkur á að fá krabbamein í 

leghálsstúfinn og blæðingar frá leghálsinum. Þess vegna þróaði bandaríski læknirinn 

Richardson tækni við legnám að fullu og 1929 gaf hann leiðbeiningar um þá tækni, sem síðan 

var notuð meira en legnám ofan legháls (4).  

Fyrstu legnámin gerð við leghálskrabbameini voru ekki árangursrík því ef sjúklingarnir 

dóu ekki í aðgerðinni sjálfri dóu þeir úr dreifingu meinsins. Læknar höfðu þá ekki gert sér 

grein fyrir því hvernig leghálskrabbamein dreifði sér (3). Róttækt legnám við 

leghálskrabbameini, þar sem var tekið meira af vefnum í kringum legið og einnig 

nærliggjandi eitlar, var þróað af Clark og Ries í Bandaríkjunum árið 1895. Árið 1898 

framkvæmdi Wertheim í Vínarborg fyrsta róttæka legnámið með kviðskurði og þeirri aðferð, 
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sem við hann er kennd, er beitt enn þann dag í dag (5). 

Saga legnáms með kviðsjártækni er stutt en því var fyrst lýst af Kurt Semm í Þýskalandi 

árið 1984. Þá var kviðsjártækni notuð til aðstoðar við legnám um leggöng (laparoscopic 

assisted vaginal hysterectomy = LAVH). Fyrsta legnámið að fullu með kviðsjártækni var 

framkvæmt af Harry Reich í New York árið 1988 (6). Á Íslandi var fyrsta legnámið með 

kviðsjártækni framkvæmt árið 1993 á Kvennadeild Landspítalans af Auðólfi Gunnarssyni og 

Jens A. Guðmundssyni (persónulegar upplýsingar).  

1.2 Helstu sjúkdómsgreiningar 

Algengustu ástæður þess að leg er fjarlægt eru hnútar í legi (sléttvöðvaæxli), 

blæðingartruflanir, sig grindarholslíffæra og legslímuflakk en einnig krabbamein og/eða 

forstig krabbameins í líffærum grindarhols (1, 7-10). Meiri hluti legnámsaðgerða eru gerðar 

við góðkynja (e. nonmalignant) sjúkdómum. Í Bandaríkjunum eru það um 90% aðgerðanna en 

um 80% í Danmörku (7, 11). Algengast er að konur gangist undir legnám frá 45 ára aldri að 

tíðahvörfum (meðalaldur: 51 ár) en það er sá aldur sem að flestar konur finna fyrir 

blæðingaróreglu vegna breytingarskeiðsins og tíðni sléttvöðvaæxlis í legi eykst (12).  

Sjúkdómsgreiningin virðist ráða nokkru um það hvaða aðgerðartækni er valin. Í 

rannsókn frá Bandaríkjunum kemur fram að sléttvöðvaæxli var algengasta ástæðan fyrir 

legnámi með kviðskurði, sig grindarholslíffæra var algengasta ástæðan fyrir legnámi um 

leggöng en engin ein ástæða var ríkjandi fyrir legnámsaðgerðir með kviðsjártækni (11). 

Skipting sjúkdómsgreininga eftir aldri er misjöfn. Konur með krabbamein og 

grindarholslíffærasig eru jafnan eldri en þær sem eru með blæðingaróreglu, legslímuflakk og 

sléttvöðvaæxli (1, 9, 10, 13).  

1.3 Aðrir valmöguleikar 

Betri skilningur á einkennum kvenna og sjúkdómum í legi og framfarir í tækni hafa orðið til 

þess að aðrar aðferðir en legnám hafa komið fram. Þar má meðal annarra nefna fjarlægingu 

legbolssepa í legspeglun, legvöðvanám (e. myometomy), eyðilegging legslímhúðar (e. 

endometrial ablation) og staðbundin meðferð við sléttvöðvaæxli með lokun legslagæða í 

röntgenstýrðri þræðingu (e. uterine artery embolisation) (4). Við blæðingaróreglu hefur 

getnaðarvarnarpillan verið notuð en hormónalykkjan (e. gestagen IUD) er árangursríkari til að 

draga úr blæðingamagni (14). Við sig á grindarholslíffærum er leg oft tekið en ná má góðum 

árangri með aðgerðum án þess að fjarlægja leg (15).  
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Fylgikvillar eftir legnámsaðgerðir við sléttvöðvaæxlum eru tíðari hjá yngri konum og 

er skýringin mögulega sú að blóðflæði til grindarlíffæra þeirra er meira en hjá eldri konum. 

Ætla mætti að þessi hópur hefði ávinning af því að reyna fyrst minna íhlutandi meðferð við 

sléttvöðvaæxlinu áður en ráðist er í legnámsaðgerð (16). 

Í safngreiningu (e. meta-analysa) á 30 rannsóknum kom fram að fleiri konur voru 

óánægðar eftir eyðileggingu legslímhúðar heldur en eftir legnám. Þó var hlutfall óánægðra 

lágt (17). Í VALUE rannsókninni frá Stóra Bretlandi kom fram að 4% kvenna sem fóru í 

legnám vegna blæðingaróreglu höfðu áður farið í aðgerð þar sem legslímhúðin var eyðilögð 

(13). 

Niðurstöður Cochrane safngreiningar frá 2010 sýna að legnám kemur betur í veg fyrir 

tíðarblæðingar en hormónalykkjan. Eyðilegging legslímhúðarinnar reyndist betur en pillan í 

að stöðva blæðingar og minni líkur voru á aukaverkunum. Þegar hormónalykkja var borin 

saman við eyðileggingu legslímhúðar og legnám þá var ekki marktækur munur á lífsgæðum 

kvennanna ári eftir meðferð (18). 

Í breskri rannsókn á meðferð við sléttvöðvaæxli, var lokun legslagæðar og legnám 

borið saman og kom fram að 23% kvennanna sem fóru í aðgerð þar sem legslagæðinni var 

lokað þurftu á frekari aðgerð að halda. Fleiri konur í legnámshópnum sögðust vera lausar við 

einkenni vegna sléttvöðvaæxlis sem þær höfðu fyrir aðgerðina og þeim leið einnig betur. 

Báðar aðferðir voru öruggar og færri fylgikvillar fylgdu lokun legslagæðar (19).  

1.4 Mismunandi aðgerðartækni 

Eftirfarandi aðferðir eru viðhafðar við legnám. Brottnám legs að fullu með kviðskurði, 

legnám ofan legháls með kviðskurði, brottnám legs um leggöng og brottnám legs með 

kviðsjártækni ofan legháls eða að fullu. Hér verður þeim aðferðum lýst. 

Opin aðgerð eða legnám með kviðskurði er framkvæmt þannig að skorið er á kviðinn í 

miðlínu eða það sem algengara er, lagður þverskurður ofan lífbeins (Pfannenstiel eða Cohen). 

Viðhengi legs, æðar og bandvefsfestingar legs (e. cardinal, uterosacral ligaments) eru tekin 

sundur og undirbundin. Legið er þá fjarlægt með því að skera á leggöngin fyrir neðan 

leghálsinn og leggöngin eru síðan saumuð saman (6). Róttækt legnám er framkvæmt eins en 

meira er tekið af vef kringum legið og einnig eitlar í grindarholinu (5). 

Aðferðin við legnám ofan legháls með kviðskurði er sú sama þar til komið er að því að 

losa legið. Þá er neðri hluti leghálsins skilinn eftir en skorið er gegnum leghálsinn í hæð við 
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innra leghálsopið. Leghálsstúfurinn er tekinn saman og festur við legböndin og tryggður með 

saumi ef þarf (6).  

Legnám um leggöng er framkvæmt að fullu um leggöngin og þar með er ekki gerður 

skurður á kviðinn. Leghálsinn er togaður niður og skorinn hringlaga skurður umhverfis hann. 

Þvagblaðran er losuð frá leghálsinum og komið er inn í grindarholið framan og aftan við 

leghálsinn. Legböndin eru skorin í sundur til þess að leyfa leginu að síga niður áður en æðar 

eru teknar í sundur. Viðhengi legsins eru síðan skorin frá og undirbundin og legið tekið niður 

um leggöngin. Legið getur verið of stórt til að taka gegnum leggöngin og nokkrar aðferðir eru 

notaðar til að minnka það í aðgerðinni (e. morcellation). Til eru mismunandi útfærslur af 

þessari aðgerð. Aðgengi er jafnan gott þegar framkvæma á aðgerðir við sigi á 

grindarholslíffærum og eru þær oft gerðar samtímis legnámi um leggöng (6). 

Allar legnámsaðgerðir þar sem kviðsjá kemur til sögunnar falla í flokkinn legnám með 

kviðsjártækni, en nokkrar undirtegundir aðgerðarinnar eru til.  

 Í legnámi um leggöng með aðstoð kviðsjártækni (LAVH) eru viðhengi legs skilin frá 

með kviðsjártækni en aðgerðin að öðru leiti gerð um leggöng, þar með talin lokun 

legæða. 

 Við legnám ofan legháls með kviðsjá (LASH) eru viðhengi og legæðar tekin sundur 

og legbolur skilinn frá leghálsi. Leg er fjarlægt í bitum um aðgerðartrókar (e. trocar) 

með rafknúnum hringlaga hníf (e. morcellator) eða með litlum kviðskurði (e. 

minitomy). 

 Legnám með kviðsjártækni (LH) er aðgerð þar sem viðhengi og legæðar eru tekin 

sundur með kviðsjártækni en síðasti hluti aðgerðarinnar er gerður um leggöng.  

 Í legnámi að fullu með kviðsjártækni (TLH) er öll aðgerðin framkvæmd með 

kviðsjártækni að meðtaldri saumun legganga (20). 

Aðgerðin hefst á því að nál (Veress nál) er stungið gegnum naflann og lofti 

(koltvísýringi(CO2)) dælt inn í kviðarholið. Nálin er tekin, trókar (e. trocar) settur í staðinn og 

kviðsjá tengd sjónvarpsskjá sett inn um trókarinn. Kviðsjáin er notuð til hjálpar við að setja 1-

4 auka trókara (e. secondary trocars) inn í kviðarholið fyrir ýmis skurðáhöld. Áhöldin og 

tæknin við aðgerðirnar er margs konar (6).  
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1.5 Hvaða tækni skal nota 

Í Cochrane safngreiningu frá árinu 2009 er leitast við að svara þeirri spurningu hver sé 

hagstæðasta og öruggasta aðferðin við legnám hjá konu með góðkynja sjúkdóm. Helstu 

niðurstöður eru að gera ætti legnám um leggöng þar sem það er möguleiki (21).  

Brottnám legs með kviðskurði er enn í dag algengasta aðgerðartæknin jafnvel þó sýnt 

hafi verið fram á að það sé ekki alltaf besta aðferðin (20-23). Algengast er að brottnám legs 

með kviðskurði verði fyrir valinu ef um er að ræða illkynja sjúkdóm, ef legið er mjög stórt 

eða þegar aðrir sjúkdómar eru í grindarholinu t.d. legslímuflakk (20). Þar sem legnám með 

kviðskurði er gert með stórum skurði á kviðarholið er það mest íhlutandi aðferðin við legnám. 

Hinar aðferðirnar tvær, legnám um leggöng og legnám með kviðsjártækni eru oft nefndar 

aðgerðir með minniháttar inngripi (e. minimally invasive surgery).  

Grindarholslíffærasig var áður helsta ástæða fyrir því að gera legnám um leggöng. Í 

dag er legnám um leggöng gert við fleiri ábendingum. Þegar leg er tekið um leggöng er 

enginn skurður gerður á kviðinn og það er því talin minnst íhlutandi aðgerðartæknin (20). 

Helstu kostir legnáms um leggöng fram yfir legnám með kviðskurði eru að legutíminn á 

spítala eftir aðgerðina er styttri, eftirbati eftir aðgerð er skjótari og minni líkur eru á sýkingu 

eða hita eftir aðgerð (21, 23). Niðurstöður eru ekki einhlítar um hvor aðgerðin taki lengri tíma 

í framkvæmd (21). 

Ástæður sem oft hafa verið nefndar sem frábending fyrir því að gera legnám um 

leggöng eru: leg þyngra en 280 gr (eðlilegt leg 70-125 gr (23)), grunur um alvarlega sjúkdóma 

í grindarholi (t.d. legslímuflakk), óhreyfanleiki legs eða erfileikar við að komast að leginu 

(leggöng þrengri en tvær fingurbreiddir) (22). Leggöngin víkka við barnsburð og því er ekki 

talið ákjósanlegt að gera legnám um leggöng hjá konu sem ekki hefur átt barn um leggöng. 

Samvextir eftir keisaraskurð og aðrar aðgerðir á grindarholi hafa einnig verið nefndir sem 

frábending fyrir legnámi um leggöng (24).  

Í rannsókn frá 1995 var legnámi um leggöng markvisst beitt í stað opinnar aðgerðar 

(22). Framkvæmd voru 617 legnám og voru 98,5% þeirra gerð um leggöng. Hlutfallið milli 

opinnar aðgerðar og legganga aðgerðar var 1:68 en hlutföllin í landinu voru áður 3:1. Legnám 

um leggöng heppnaðist á meiri hluta kvenna (94%) með þung leg (>280 gr) en legið var 

minnkað í aðgerðinni. Aðgerðin heppnaðist einnig á meiri hluta (97%) kvenna sem hafði 

verið talið að ekki væri hægt að framkvæma hana á til t.d. sem höfðu áður farið í aðgerð á 

grindarholi (22). Í rannsókn frá 2002 voru borin saman legnám um leggöng, legnám með 

aðstoð kviðsjártækni og legnám í opinni aðgerð, við sléttvöðvaæxlum stærri en 6 cm og legi 
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a.m.k. 450 gr (25). Niðurstöður þeirrar rannsóknar voru að stórt sléttvöðvaæxli og þungt leg 

væri ekki frábending frá því að gera legnámið um leggöng. Þó með þeim skilyrðum að 

aðgengi að leginu væri gott og að skurðlæknirinn réði yfir tækni til að minnka legið í 

aðgerðinni. Einu frábendingarnar voru mjög miklir samvextir í grindarholi og sléttvöðvaæxli 

stærra en 13 cm (25). Frönsk rannsókn tók sérstaklega fyrir 243 konur sem ekki höfðu átt 

börn um leggöng. Legnám um leggöng var framkvæmt á ¾ hluta kvennanna og heppnaðist 

hjá öllum nema 13 konum (7%). Það þótti sýna að þó kona hafi ekki fætt barn um leggöng er 

hægt að gera legnám hjá henni um leggöng (26).  

Í mörgum tilvikum þegar legnám um leggöng kemur ekki til greina er hægt að sleppa við 

að opna kviðinn alveg með því að nota kviðsjártækni. Þessi tækni krefst meiri sérhæfðrar 

færni af skurðlækninum (20). Helstu kostir þess að gera aðgerðina með kviðsjártækni í stað 

þess að opna kviðinn eru svipaðir kostum þess að gera aðgerðina um leggöng eingöngu, þ.e. 

styttri lega á spítala eftir aðgerð og skjótari bati eftir aðgerðina en eftir opna aðgerð (27). 

Aðrir kostir sem nefndir hafa verið eru: minni blóðmissir í aðgerð, minna fall í blóðrauða 

(hemoglóbíni) og minna um skurðsárasýkingar eða sýkingar í kviðvegg. Aðgerðartíminn er 

lengstur í kviðsjáraðgerð en styttist eftir því sem meira af aðgerðinni er gert um leggöng (21). 

Það sem kviðsjártæknin hefur fram yfir legnám um leggöng er möguleikinn á að skoða 

kviðarholið í aðgerðinni sjálfri og að uppgötva og gera við meinsemdir í kviðarholinu (28). 

Skoðanir hafa verið skiptar um hvort gera eigi legnám að fullu eða legnám ofan 

legháls. Eftir að ný tækni var þróuð um 1930 hélt legnám að fullu velli en um 1970 varð 

legnám ofan legháls aftur algeng aðgerð. Ástæðan var sú að nýjar aðferðir til að fylgjast með 

frumubreytingum í leghálsi komu fram og því ekki ástæða til að hafa áhyggjur af 

leghálskrabbameini síðar. Niðurstaða finnskrar rannsóknar Killku árið 1985 sýndi að legnám 

ofan legháls hefði jákvæð áhrif á kynlíf kvenna og minni líkur væri á sigi grindarholslíffæra 

(3, 29). 

Í safngreiningu frá 2007 voru teknar saman niðurstöður 34 rannsókna á legnámi en 

þær reyndust ekki vera í samræmi við finnsku rannsóknina. Helstu niðurstöður voru þvert á 

móti þær að þvagleki og sig grindarholslíffæra verði frekar við legnám ofan legháls. Líkleg 

ástæða er að þegar leghálsinn er tekinn þá eru leggöngin fest upp og gæti verið að sú 

upphenging hafi svipuð áhrif og blöðruupphenging (29). Það er þó ekki alveg ljóst hversu 

stóran hlut legnámsaðgerðin á í tilurð þvagleka en í öðrum rannsóknum hefur ekki fundist 

þessi munur milli legnáms ofan legháls og legnáms að fullu (30, 31). Legnám ofan legháls 

hafði það fram yfir legnám að fullu að aðgerðin tók styttri tíma, minni blæðing var í 

aðgerðinni og færri fylgikvillar. Ókostir við legnám ofan legháls voru að hluti kvennanna (5-
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22%) mega búast við blæðingum allt að tveimur árum eftir aðgerð og hætta er á að fá 

krabbamein í leghálsstúfinn (29, 31). Áhrif aðgerðanna á kynlíf kvennanna hafa verið 

rannsökuð og niðurstaðan er sú að enginn munur er á milli aðgerðartegunda hvað varðar 

langtímaáhrif. Báðar aðferðir draga marktækt úr verkjum við samfarir (32). 

1.6 Fylgikvillar 

Rannsókn sem skoðar fylgikvilla í kjölfar legnámsaðgerða sýnir að aðgerðartæknin ræður 

miklu um hverjar líkurnar eru á þeim. Mismunandi er eftir rannsóknum hvernig fylgikvillar 

eru flokkaðir en í grófum dráttum er það á þessu leið: líffæraskaði, blæðingar og sýkingar. 

Með líffæraskaða er átt við skaða á þvagleiðara, þvagblöðru eða ristli (27).  

Í VALUE rannsókninni voru alvarlegir fylgikvillar (t.d. bláæðasegi, líffæraskaði) 

sérstaklega teknir fyrir. Það kom í ljós að þeir eru óalgengir eða um 3%. Líkur á fylgikvillum 

lækkuðu með hækkandi aldri og ástæðan talin geta verið sú að í yngri konum eru 

grindarholslíffærin æðaríkari. Meiri líkur voru á fylgikvillum ef kona var með sögu um 

alvarleg veikindi og ef hún hafði átt mörg börn. Mestar líkur voru á fylgikvillum í kjölfar 

kviðsjáraðgerða bæði í aðgerðinni sjálfri og eftir aðgerðina. Meiri líkur voru á alvarlegum 

fylgikvillum eftir aðgerð um leggöng en opna aðgerð. Dánartíðni í rannsókninni var 0,38 

dauðsföll á hverjar 1000 aðgerðir. Alls dóu 14 konur af 37.298, engin þeirra í sjálfri 

aðgerðinni en allar innan 6 vikna frá aðgerð (16). Í rannsókn frá Finnlandi kemur fram að ef 

skurðlæknirinn hefur framkvæmt meira en 30 aðgerðir með kviðsjártækni eru marktækt minni 

líkur á fylgikvillum (27).  

  Í undantekningartilvikum þarf að breyta um aðgerðartækni eftir að aðgerð er hafin (e. 

conversion). Nýleg rannsókn skoðar hverjar helstu ástæðurnar eru fyrir því að skipta úr 

legnámi með kviðsjártækni í opna aðgerð. Skipta þurfti um aðgerðartækni í 4,8% aðgerða og 

ástæður voru samvextir í grindarholi, stórt leg eða skaði á ristli. Helstu áhættuþættir fyrir því 

að mögulega þurfi að skipta um aðgerðartækni voru saga um keisaraskurð (fleiri en 2), BMI 

hærri en 30, legvöðvanám (e.myomectomy) og leg þyngra en 500 g (33). Önnur rannsókn 

skoðar ástæður fyrir því að skipta þurfti úr legganga aðgerð yfir í opna. Var það einungis í 

einni aðgerð af 548 vegna mikilla samvaxta eftir fimm keisaraskurði (22). 

1.7 Legnám í kjölfar fæðingar 

Legnám í kjölfar fæðingar eða bráðalegnám er skilgreint sem legnám framkvæmt innan 

sólarhrings frá því að kona fæðir. Fæðingin getur verið leggangafæðing eða fæðing með 

keisaraskurði. Algengasta ástæðan fyrir bráðalegnámi er stjórnlaus blæðing. Yfirleitt er 
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auðvelt að koma auga á blæðingu því það blæðir um leggöngin en blæðingin getur verið í 

kjölfar þess að legið rofnar og þá blæðir innvortis. Mikilvægt er að bregðast fljótt við. Oftast 

er hægt að stöðva blæðingu með því að gefa legherpandi lyf eða sauma legið ef það hefur 

rofnað. Lokun legslagæða með þræðingu hefur einnig verið notuð til að stöðva miklar 

blæðingar í kjölfar fæðinga. Í einstaka tilfellum dugir það ekki til og er legið þá tekið til að 

stöðva blæðingu og bjarga lífi konu jafnvel þó það komi í veg fyrir frekari barneignir (34). 

 Í nýlegri rannsókn var farið yfir allar fæðingar í Danmörku árin 1995-2004 og skoðuð 

tilvik um legnám innan mánaðar frá fæðingu. Þar kom í ljós að 152 konur fóru í legnám í 

kjölfar fæðingar vegna blæðingar sem ekki náðist að stöðva. Alls voru fæðingarnar á 

tímabilinu 653.582 sem gerir 0,23 bráðalegnám á hverjar 1000 fæðingar. Áhættan á legnámi 

var ellefu sinnum meiri eftir keisarafæðingu en leggangafæðingu. Meiri líkur voru á legnámi 

ef konan hafði átt börn áður. Það kom rannsakendum á óvart hversu lágt hlutfall kvennanna 

höfðu fengið legherpandi lyf áður en legnámið var framkvæmt (35). 

 Rannsókn frá Noregi sem náði yfir 16 ára tímabil sýndi að 11 konur fóru í legnám í 

kjölfar fæðingar en það var 0,2 bráðalegnám á hverjar 1000 fæðingar. Átta af konunum höfðu 

farið í keisaraskurð hinar þrjár höfðu fætt sjálfkrafa um leggang (e. spontaneous vaginal 

delivery). Rúmur helmingur (6 konur) kvennanna höfðu áður farið í aðgerð á leginu 

(keisaraskurð eða keiluskurð á leghálsi). Allar konurnar nema ein höfðu fengið legherpandi 

lyf fyrir legnámið (34). 

 Á árunum 2001-2002 var tíðni legnámsaðgerða í kjölfar keisaraskurða á 

Landspítalanum aðeins ein aðgerð á 761 keisaraskurð (0,1%). Ástæðan fyrir legnáminu var 

stjórnlaus blæðing sem leiddi til storkutruflana sem kröfðust blóð- og blóðhlutagjafar (36).  

1.8 Þróun legnámsaðgerða 

Fjöldi legnámsaðgerða sem framkvæmdar eru á hverju ári er mismunandi milli landa. Hlutföll 

milli mismunandi aðgerðartækni eru ólík eftir því hvar í heiminum aðgerðin er framkvæmd. 

Hér á eftir verða fjöldatölur nokkurra landa raktar en hafa ber í huga að talan sem er oftast 

gefin upp, fjöldi aðgerða á hverjar 100.000 konur, er ekki alltaf reiknaður eins og því er 

ákveðið misræmi í samanburðartölunum (8). 

Norðurlöndin 

Í Svíþjóð árið 2003 voru framkvæmd 210 legnám fyrir hverjar 100.000 konur. Um 80% 

aðgerðanna voru vegna góðkynja sjúkdóma. Algengasta ástæðan fyrir legnámi var 

sléttvöðvaæxli (51%). Einungis 4% legnámsaðgerða voru gerðar um leggöng árin 1987-1990 

en sú tala hafði hækkað í 29% árin 2000-2003. Meðalaldur kvenna sem fóru í legnám um 
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leggöng lækkaði úr 62 í 56 ár og er það talið vera vegna þess að leggangaaðgerðin var notuð 

við fleiri sjúkdómsgreiningum en grindarholslíffærasigi. Á heildina litið jókst meðalaldur 

kvenna sem fóru í legnámsaðgerð, úr 47 árum í 52 ár, mögulega vegna þess að hlutfallslega 

fleiri fóru í leggangaaðgerð (meðalaldur hærri) og aldur kvenna sem fór í opna aðgerð 

hækkaði. Hlutfall kviðsjáraðgerða var einungis 1%. Hlutfall opinna aðgerða breyttist úr 96% 

(63% að fullu, 33% legnám ofan legháls) árin 1987-1990 í 69% (50% að fullu, 19% legnám 

ofan legháls) árin 200-2003 (9). 

Nýleg grein frá Noregi lýsir breytingum á aðgerðatækni á einu sjúkrahúsi í Osló. Þar 

voru framkvæmdar 1963 legnámsaðgerðir árin 2001-2005. Breytingin frá árunum 2001 til 

2005 var sú að aðgerðum með kviðsjártækni fjölgaði úr 17,7% í 53,5%, opnum aðgerðum 

fækkaði úr 73,1% í 43,1% en aðgerðir gerðar um leggöng héldust í 10% yfir tímabilið. 

Aukning á kviðsjáraðgerðum er tengd því að fleiri aðgerðir við stækkuðu legi og 

sléttvöðvaæxlum voru gerðar með kviðsjártækni en í opinni aðgerð (37).  

Heilbrigðisráðuneytið í Danmörku gaf út leiðbeiningar árið 2003 um að 

legnámsaðgerðir eigi að framkvæma um leggöng ef að legið er minna en 300 gr og engar 

frábendingar eru við þeirri aðferð. Á síðasta ári kom út grein þar sem áhrif þessara 

leiðbeininga voru könnuð. Rannsóknin náði yfir allar legnámsaðgerðir við góðkynja kvillum 

árin 1999-2008. Árið 2002 voru framkvæmdar 189 aðgerðir fyrir hverjar 100.000 konur og 

2008 voru þær 152 en munurinn var ekki marktækur (38). Eldri rannsókn hafði leitt í ljós að 

um 80% aðgerða í Danmörku voru við góðkynja kvillum (7). Hlutföll milli mismunandi 

aðferða voru eftirfarandi: kviðsjáraðgerðir 6-7%, leggangaaðgerðir jukust úr 12% í 34% og 

opnum aðgerðum fækkaði úr 80% í 60%. Um 15% aðgerðanna voru legnám ofan legháls. 

Skoðað var hvort konur sem færu í legnám um leggöng ættu eitthvað sameiginlegt. Í ljós kom 

að þær voru eldri, með minna leg og með sjúkdómsgreininguna grindarholslíffærasig eða 

blæðingaróreglu. Ástæða fyrir fjölgun leggangaaðgerða er talin vera sú sama og í Svíþjóð eða 

að ábendingum fyrir aðgerðinni fjölgaði. Árið 2008 voru einungis 40% leggangaaðgerða 

gerðar við grindarholslíffærasigi. Mikill munur var milli einstakra sjúkrahúsa hversu hátt 

hlutfall aðgerðanna var framkvæmt um leggöng og engin sérstök hækkun sást í 

leggangaaðgerðum eftir að leiðbeiningarnar komu út. Þetta sýnir að erfitt er að koma að nýrri 

aðgerðatækni (38). 

Í Finnlandi er fjöldi legnámsaðgerða á ári mikill. Árið 2000 voru framkvæmdar 10.649 

aðgerðir við góðkynja kvillum en 2005 voru þær 7909. Breyting á aðgerðartækni frá árinu 

2000 til 2005 var eftirfarandi: opnum aðgerðum fækkaði úr 38% í 26%, aðgerðum um 

leggöng fjölgaði úr 37% í 45% og kviðsjáraðgerðum fjölgaði úr 25% í 29%. Fækkun aðgerða 
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við góðkynja kvillum var 26% sem gæti mögulega verið vegna þess að aðrir valkostir stóðu 

konum til boða (39). Aðgerðum við blæðingaróreglu hafði fækkað mest. Samkvæmt tölum 

samnorrænnar tölfræðinefndar frá árinu 2006 voru aðgerðir 266 legnám fyrir hverjar 100.000 

konur í Finnlandi. Um 90% aðgerðanna var vegna góðkynja kvilla. Meðalaldur kvennanna var 

52 ára en konur með legslímuflakk, verki, blæðingaróreglu og sléttvöðvaæxli voru yngri en 

konur með eggjastokkaæxli og grindarholslíffærasig. Þyngd legs var mæld og skoðuð með 

tilliti til aðgerðartímans. Jafnvel þó þyngdin hafi aukist hefur aðgerðartíminn styst sem gefur 

til kynna að þessar nýju aðferðir eru búnar að festast í sessi (1).  

Árið 2005 gerði Hrefna Katrín Guðmundsdóttir rannsókn þar sem skoðaðar voru 

breytingar á algengi, ástæðum og aðferðum við brottnám legs á Íslandi. Fjöldi 

legnámsaðgerða á Íslandi breyttist úr 230 legnám fyrir hverjar 100.000 konur árið 1986 í 350 

legnám fyrir hverjar 100.000 árið 2004. Fyrir tímabilið 1986-2004 voru líkur á því að íslensk 

kona færi í legnám 25,5%. Aldursmiðgildi kvenna fór hækkandi úr 45 árum 1986 í 47,5 ár 

árið 2004. Legudögum fækkaði fyrir allar tegundir aðgerða úr 11 dögum í 5 daga. Algengasta 

ástæða fyrir legnámi var sléttvöðvaæxli en um 90% aðgerðanna voru framkvæmdar vegna 

góðkynja kvilla. Breyting á aðgerðartækni var sem hér segir: fækkun opinna aðgerða úr 75% 

árið 1999 í 57% árið 2004, fjölgun aðgerða um leggöng úr 16,5% 1999 í 24,5% 2004. Árið 

2004 var hlutfall legnáms með kviðsjártækni 13,3% (40). 

 

Önnur Evrópulönd  

Í Þýskalandi voru 305.015 legnámsaðgerðir framkvæmdar árin 2005-2006 en það gera 362 

aðgerðir fyrir hverjar 100.000 konur. Við góðkynja sjúkdómum voru 55% aðgerðanna 

framkvæmdar um leggöng, 31% opnar og 12% með kviðsjá. Um 4% aðgerðanna voru legnám 

ofan legháls. Tíðni legnámsaðgerða um leggöng var hæst hjá konum með setkrabbamein (e. 

carcinoma in situ) eða 67,4% (41). 

 Í Hollandi voru framkvæmd 172 legnám fyrir hverjar 100.000 konur árin 1995-2005. 

Fækkun aðgerða milli tímabilanna 1995-1998 og 2003-2005 var úr 185 í 151 á hverjar 100.00 

konur. Meirihluti aðgerðanna eða 86% voru við góðkynja kvillum. Aldursmiðgildi kvennanna 

var 47 ár. Opin aðgerð var framkvæmd í 49,2% tilvika og aðgerð um leggöng í 50,8% tilvika. 

Algengasta ábendingin fyrir aðgerð var blæðingaróregla (67,8%). Legnám með kviðsjártækni 

var ekki tekið með í þessari rannsókn en um 4% aðgerða voru gerðar með þeirri tækni 2002 

(8). 
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 VALUE rannsóknin náði yfir um 45% af legnámsaðgerðum á 12 mánaða tímabili frá 

október 1994 til september 1995 í Stóra Bretlandi. Aðgerðirnar voru 37.298. Í Stóra Bretlandi 

hafa 20% kvenna um 60 ára farið í legnám. Aldursmiðgildi kvennanna sem voru hluti af 

rannsókninni var 45 ára. Algengasta ástæðan fyrir aðgerð var blæðingaróregla (46%). 

Skipting milli mismunandi aðferða var 67% opnar, 30% um leggöng og 3% með 

kviðsjártækni (13).  

 

Bandaríkin 

Fjöldi legnámsaðgerða á hverju ári er hæstur í Bandaríkjunum en þar voru framkvæmd 540 

legnám fyrir hverjar 100.000 konur árið 2000 og 510/100.000 árið 2004. Meira en 1/3 allra 

bandarískra kvenna hefur farið í legnám þegar þær hafa náð 60 ára aldri. Hlutföllin milli 

mismunandi aðgerða voru eftirfarandi: 67,9% aðgerðanna voru gerð með kviðskurði, 32,1% 

voru gerð um leggöng og af þeim voru 32,4% sem notuðust við kviðsjá. Algengasti aldur var 

40-49 ára. Algengasta ábendingin fyrir aðgerð var sléttvöðvaæxli (40,7%). Fækkun varð á 

aðgerðum á tímabilinu vegna sléttöðvaæxla úr 44,2% árið 2000 í 38,7% árið 2004 (10). 

1.9 Framtíðin 

Á síðustu árum hafa aðgerðir með aðstoð vélmenna (e. robotic surgery) komið til sögunnar. 

Árið 2005 gaf matvæla- og lyfjaeftirlitið (e. food and drug administration) í Bandaríkjunum 

leyfi til að nota da Vinci® vélmenni við kvenskurðaðgerðir. Áhöldin við aðgerðina eru svipuð 

þeim og notuð eru við kviðsjáraðgerð en í stað þess að skurðlæknirinn hreyfi áhöldin sjálfur 

þá notar hann vélrænt kerfi til að stjórna áhöldunum. Kostir vélmenna aðgerða fram yfir 

kviðsjáraðgerð eru þrívíddarmyndavél í stað tvívíddar, sveigjanleg verkfæri og betri 

vinnuaðstaða fyrir skurðlækninn en hann situr við tæki og stjórnar örmum vélmennisins (42).  

Vélmenna aðferðin er ennþá á tilrauna og þróunarstigi. Flestar rannsóknir sem til eru um 

vélmennaaðgerðir greina frá því hvernig fyrstu slíku aðgerðirnar hafa gengið. Fleiri 

rannsóknir sem bera vélmennaaðgerðir saman við þær aðferðir sem voru fyrir vantar. Í 

rannsókn frá Bandaríkjunum voru fyrstu 25 vélmennaaðgerðirnar bornar saman við 34 

kviðsjár aðgerðir og 11 legganga aðgerðir. Niðurstaðan var sú að legutími eftir vélmenna 

aðgerð var styttri en eftir hinar og minni blóðmissir var í vélmennaaðgerðunum (43).  

Í annarri rannsókn voru niðurstöðurnar þær að það þurfti að breyta vélamennaaðgerðum í 

opnar aðgerðir eins oft og þurfti að breyta kviðsjáraðgerðum. Vélmennaaðgerðir taka lengri 
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tíma og eru mun dýrari en kviðsjáraðgerðir og er víða eingöngu beitt við flóknar 

krabbameinsaðgerðir (44).  

 

1.10 Áhrif legnáms á lífsgæði kvenna 

Lífsgæði kvenna eftir legnámsaðgerðir hafa verið könnuð í nokkrum rannsóknum. Í 

eVALUTE rannsókninni kemur fram að allar aðgerðir, sama með hvaða aðferð þær voru 

gerðar, voru tengdar bættum líkamlegum og andlegum lífsgæðum 4 mánuðum eftir aðgerð. 

Var það mælt með spurningalista sem metur SF-12 líkamsmyndar kvarða og einnig með 

spurningarlista m.t.t. kynlífs. Ef niðurstöður voru skoðaðar 6 vikum eftir aðgerð þá komu 

kviðsjáraðgerðir betur út en opnar aðgerðir m.t.t. lífsgæða (45).  

Í annarri rannsókn var árangur legnámsaðgerða metinn eftir því hver áhrif 

aðgerðarinnar voru á sjúkdómseinkenni, sálræna líðan (e. psycological function) og lífsgæði. 

Niðurstaðan var sú að legnám bætti alla þættina sem skoðaðir voru. Bætingin hélst út tveggja 

ára rannsóknartímabil. Þó var það svo að 8% kvennanna töldu sín einkenni ekki vera betri, en 

það voru helst konur sem að fyrir aðgerð voru í sálrænni meðferð, voru með lágar tekjur eða 

þær sem að fóru í eggjastokkabrottnám báðu megin (46).  

1.11 Eggjastokkabrottnám eða ekki? 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að með því að taka eggjastokkana, á sama tíma og legið er tekið 

við góðkynja kvillum, er komið í veg fyrir eggjastokkakrabbamein en engu að síður er verið 

að skerða lífslíkur kvenna. Líkur á að kona sem fór í legnám 50-54 ára lifi til 80 ára aldurs eru 

62,46% ef báðir eggjastokkarnir voru skildir eftir en 53,88% ef þeir voru báðir teknir. Þetta 

var reiknað fyrir konu sem var í meðaláhættu á að fá eggjastokkakrabbamein, 

kransæðasjúkdóm, beinþynningu eða brjóstakrabbamein og var jafnframt ekki að taka 

hormóna. (47). Í annarri rannsókn þar sem konum var fylgt eftir í 24 ár kom fram að af þeim 

13.305 sem fóru í legnám án eggjastokkabrottnáms dóu 34 úr eggjastokkakrabbameini eða 

0,26% (48).  

Í Finnlandi árið 2006 voru eggjastokkarnir teknir báðu megin í 19,8% kvenna sem fóru í 

legnám. Eggjastokkarnir voru fjarlægðir í 36,2% þeirra kvenna sem fóru í legnám með 

kviðskurði, 32,3% kvenna sem fóru í legnám með kviðsjártækni og 2% þeirra sem fóru í 

legnám um leggöng (1). Í Danmörku, árin 1999-2008 var eggjastokkabrottnám báðu megin 

framkvæmt í 3% aðgerða um leggöng, 23% opinna aðgerða og 13% kviðsjáraðgerða (38). Í 

Þýskalandi árin 2005-2006 voru eggjastokkarnir teknir úr 12% kvenna á sama tíma og legið. Í 
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konum yngri en 50 ára voru það 4% en yfir 50 ára 26% (41). Fjöldi kvenna sem fór í 

eggjastokkabrottnám báðu megin lækkaði örlítið í Bandaríkjunum frá 2000 til 2005 eða úr 

55,1% í 49,5% (10).  

Hvort eggjastokkarnir séu teknir á sama tíma og legið eða ekki, á ekki að þurfa hafa áhrif 

á hvaða aðgerðartækni er valin. Því kemur það ekki í veg fyrir að hægt sé að beita legganga 

aðferðinni. Ákvörðunina á að taka út frá aldri, áhættuþáttum og upplýstum óskum konunnar 

en ekki út frá því hvaða aðgerðartækni er valin (49). 

1.12 Rannsóknarspurningin 

Markmið þessarar rannsóknar var að fá vitneskju um breytingar á fjölda legnámsaðgerða 

miðað við fjölda kvenna á Íslandi og þróun á aðgerðartækni og bera saman við tölur frá 

öðrum löndum. Einnig voru aðrir þættir skoðaðir eins og aldur, legutími, aukaaðgerðir, 

fylgikvillar, endurinnlagnir og helstu sjúkdómsgreiningar kvenna sem undirgangast legnám. 
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2 Efniviður og aðferðir  

Rannóknin var afturskyggn og náði til allra kvenna sem gengust undir legnám á Íslandi á 

tímabilinu 1.janúar 2001- 31.desember 2010. Gögn voru fengin úr rafrænum 

sjúkdómsgreininga- og aðgerðarlistum, aðgerðarlýsingum og læknabréfum eftirfarandi 

sjúkrahúsa: Kvennadeild Landspítala (LSH), St.Jósefsspítala í Hafnarfirði (þau gögn voru 

tiltæk innan LSH tölvukerfis), Heilbrigðisstofnun Suðurlands á Selfossi, Heilbrigðisstofnun 

Suðurnesja í Keflavík, Fjórðungssjúkrahúsinu á Neskaupsstað, Fjórðungssjúkrahúsinu á 

Akureyri, Sjúkrahúsinu á Akranesi, Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði, Heilbrigðisstofnun 

Vestmannaeyja og Heilbrigðisstofnuninni á Sauðárkróki.  

Leitað var eftir aðgerðarnúmerum fyrir allar gerðir legnáms og skráð: aldur, ástæður 

aðgerðar (sjúkdómsgreiningar), tegund aðgerðar, aukaaðgerðir, legutími eftir aðgerð, 

fylgikvillar og endurinnlagnir innan 60 daga frá legnámi. Aldur kvennanna var miðaður við 

aðgerðarár. Legutími var reiknaður út frá aðgerðardegi ef upplýsingar höfðu fengist um hann 

en annars út frá innlagnardegi. Við útreikninga á legutíma var konum sem höfðu farið í 

legnám vegna krabbameins sleppt og einnig þeim sem legið höfðu lengur en 14 daga og voru 

ekki með fylgikvilla vegna legnámsins því talið var að þær hefðu legið vegna annarra ástæða. 

Þetta var gert til að geta borið niðurstöður þessarar rannsóknar við aðrar.  

Legnámsaðgerðirnar voru flokkaðar í 4 flokka eftir tegund aðgerðar: legnám um 

leggöng, legnám með kviðskurði, legnám með kviðsjá og róttækt legnám. Á nokkrum 

sjúkrahúsanna var skipt um flokkunarkerfi árið 2004 en skipt var úr NCSP flokkunarkerfinu 

yfir í NCSP+ flokkunarkerfið. Númerin eru þau sömu en það bætist við S í nafnið: dæmi 

LCC10 verður LCSC10. Fyrir hvern flokk aðgerða eru nokkur aðgerðarnúmer (sjá viðauka 1).  

Sjúkdómsgreiningarnar voru flokkaðar eftir ICD-10 flokkunarkerfinu. Margar kvennanna 

höfðu fleiri en eina sjúkdómsgreiningu. Valin var ein aðalgreining og þeim skipt niður í 

eftirfarandi flokka: 

1. Sléttvöðvaæxli 

2. Blæðingaróregla 

3. Legslímuflakk 

4. Sig á grindarholslíffæra 

5. Góðkynja æxli í eggjastokkum 

6. Rangvöxtur (e. dysplasia), ofvöxtur (e. hyperplasia) og setkrabbamein  

7. Krabbamein 

8. Annað 
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Þessi flokkun var valin til að hafa niðurstöður þessarar rannsóknar sambærilegar við fyrri 

rannsókn á Íslandi og rannsóknir í öðrum löndum. Fyrsta sjúkdómsgreining var látin standa 

sem aðalgreining nema ef önnur sjúkdómsgreining var augljóslega ástæða aðgerðarinnar. Þar 

sem fyrsta greining féll í flokkinn annað var næsta greining sem féll í einhvern af hinum 

flokkunum valin. Ef krabbamein var ein af sjúkdómsgreiningunum var það tekið sem 

aðalástæða aðgerðar. Greiningin sléttvöðvaæxli var tekin fram yfir blæðingaróreglu og 

legslímuflakk. Sléttvöðvaæxli var líka tekið fram yfir sig á grindarholslíffærum nema ef 

konan undirgekkst legnám um leggöng ásamt aðgerð til að leiðrétta sigið. Góðkynja æxli í 

eggjastokkum, rangvöxtur (e.dysplasia), ofvöxtur (e.hyperplasia) og setkrabbamein (e. 

carcinoma in situ) fengu að standa sem aðalgreining ef það var fyrsta greining.  

Aldursstaðlaður fjöldi legnámsaðgerða var reiknaður fyrir hvert og eitt ár með eftirfarandi 

jöfnu: 

Jafna 1  

Aldursstöðluð tíðni     =  (ri Pi)

 Pi

 

 ri : hlutfall íslenskra kvenna sem gengst undir legnám í hverjum aldursflokki 

Pi : fjöldi kvenna í heiminum í hverjum aldursflokki 

Aldursstöðlun gefur okkur tíðnina sem þjóðin myndi hafa ef aldurssamsetningin væri 

stöðluð. Tilgangurinn með því að aldurstaðla fjölda legnámsaðgerða er að fá tölu sem hægt er 

bera saman við niðurstöður rannsókna annarra þjóða. (50). Notast var við alheimstölur fyrir 

árið 2005 sem voru aðgengilegar inn á heimasíðu Sameinuðu Þjóðanna, esa.una.org. Einnig 

var reiknaður út fjöldi legnámsaðgerða án þess að aldursstaðla fyrir hvert ár en það var gert 

með því að deila heildarfjölda íslenskra kvenna á árinu í heildarfjölda aðgerða.  

Reiknaðar voru út líkurnar á því að íslensk kona gangist undir legnám einhvern tíma á 

lífsleiðinni út frá fjölda legnámsaðgerða á tímabilinu. Það var gert með jöfnu 2: 

Jafna 2  

Heildarfjöldi legnámsaðgerða á tímabilinu x Meðalævilengd íslenskra kvenna á tímabilinu 

Heildarfjöldi íslenskra kvenna á tímabilinu  

 

Tíðni legnámsaðgerða í kjölfar fæðinga var reiknuð á hverjar 1000 fæðingar á tímabilinu. 

Upplýsingar um fæðingar fengust úr fæðingarskrá (51). Upplýsingar um fjölda kvenna á 
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Íslandi og meðalævilengd kvenna við fæðingu fengust á vefsíðu Hagstofu Íslands, 

www.hagstofa.is, miðársgildi voru notuð.  

Niðurstöður þessara reikninga voru bornar saman við sambærilegar tölur frá öðrum 

löndum fyrir svipað tímabil. Tímabilinu 2001-2010 var skipt í tvö fimm ára tímabil eða 2001-

2005 og 2006-2010. Fjöldi legnámsaðgerða og þróun á aðgerðartækni var annars vegar 

skoðuð fyrir allt landið og hins vegar fyrir LSH borið saman við sjúkrahús utan LSH. 

Legutími var skoðaður fyrir LSH og sjúkrahús utan LSH. 

Samanburður milli ára var ýmist gerður með fylgni prófi (e. correlation), ANOVA prófi, 

kí-kvaðrat eða leitni prófi (e. trend) eftir því sem við átti. Tölfræðileg marktækni var metin 

sem p-gildi <0,05. Úrvinnslan var unnin í Excel og tölfræðiforritinu SAS. Tilskilin leyfi voru 

fengin hjá Persónuvernd (tilvísunarnúmer:2012010048HGK/), Vísindasiðanefnd 

(tilvísunarnúmer: VSNb2011110019/03,7 ) og ábyrgðamönnum sjúkrskráa viðkomandi 

stofnana.  
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3 Niðurstöður 

3.1  Aðgerðarfjöldi 

Árin 2001-2010 voru framkvæmd 5288 legnám á Íslandi. Tæplega helmingur aðgerðanna var 

framkvæmdur á LSH. Tafla 1 sýnir skiptingu aðgerðanna milli sjúkrahúsa. 

 

Tafla I. Fjöldi aðgerða á hverjum stað ár hvert 

Staður 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Samtals 

Akranes 48 42 72 95 57 52 46 44 69 63 588 

Akureyri 104 127 84 101 91 83 79 70 63 67 869 

Ísafjörður 3 10 6 6 5 1 1 3 2 3 40 

Keflavík 26 23 31 19 22 23 43 35 22 17 261 

LSH 237 265 263 288 268 254 258 226 248 223 2530 

Neskaupsstaður 1 10 5 9 3 5 0 4 3 2 42 

Sauðárkrókur 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 7 

Selfoss 17 16 8 11 12 6 2 5 9 0 86 

St.Jósefsspítali 113 108 95 96 91 72 92 86 63 45 861 

Vestmannaeyjar 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Samtals 553 606 565 625 549 496 521 473 479 420 5288 

  

Aldursstaðlaður fjöldi aðgerða var reiknaður með jöfnu 1 (sjá bls.18). Dæmi um 

útreikninga má sjá í töflu II. Sama aðferð var notuð fyrir hvert og eitt ár og eru niðurstöður 

þeirra útreikninga í töflu III. 

Tafla II. Dæmi um útreikninga á aldurstöðluðum fjölda, árið 2005 

Aldurshópar 

Fjöldi 

kvenna á 

Íslandi 

Fjöldi 

íslenskra 

kvenna sem 

gekkst undir 

legnám 

Fjöldi 

legnámsaðgerða 

á hverjar 100.00 

konur á Íslandi 

Fjöldi 

kvenna í 

heiminum 

(%) 

Aldursstaðlaður 

fjöldi 

legnámsaðgerða 

(fjöldi 

aðgerða/100.000 

konur) 

Yngri en 25 ára 53219 0 0 45 0 

25 til 34 ára 20904 22 105 15 16 

35 til 44 ára 21133 177 838 13 109 

45 til 54 ára 19407 203 1046 10 105 

55 til 64 ára 13771 84 610 7 43 

65 til 74 ára 9415 44 467 5 23 

75 ára og eldri 9566 19 199 5 10 

Samtals 147415 549 372 100 305 

 

Aldursstaðlaður fjöldi aðgerða árið 2005: 305 aðgerðir fyrir hverjar 100.000 konur 

Ef ekki aldursstaðlað er fjöldinn: 372 aðgerðir fyrir hverjar 100.000 konur 
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Tafla III. Fjöldi legnámsaðgerða á hverjar 100.000 konur á tímabilinu 

Ár 

Ekki aldurstaðlaður 

fjöldi aðgerða á 

hverjar 100.000 konur 

Aldursstaðlaður fjöldi 

aðgerða á hverjar 

100.000 konur 

2001 389 330 

2002 422 352 

2003 391 326 

2004 428 355 

2005 372 305 

2006 331 273 

2007 357 295 

2008 303 248 

2009 304 250 

2010 266 222 

 

Mynd 1 sýnir að aðgerðum fækkar á tímabilinu úr 428 aðgerðum á hverjar 100.000 konur árið 

2004 í tæplega 266/100.000 konur árið 2010. Fækkunin er marktæk en p-gildið er >0,0001. 

 

Mynd 1. Fjöldi legnámsaðgerða fyrir hverjar 100.000 konur  
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3.2 Breyting á aðgerðartækni 

Allt landið  

Í töflu IV sést hversu margar konur fóru í hverja tegund af legnámsaðgerð á öllu landinu. 

 

Tafla IV. Aðgerðir á öllu landinu ár hvert 

Aðgerð 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Opin 387 421 377 372 311 289 299 294 308 204 

Um leggöng 115 134 130 156 136 115 156 134 96 118 

Með kviðsjá 48 44 53 86 99 92 64 40 69 93 

Róttæk 4 7 5 11 3 0 2 5 6 5 

Allar aðgerðir 554 606 565 625 549 496 521 473 479 420 

 

Á mynd 2 sést hvernig hlutföll milli aðgerða hafa breyst á öllu landinu. Aðgerðum um 

leggöng (p =0,0072) og með kviðsjártækni (p <0,0001) hefur fjölgað marktækt úr 30% 

aðgerða í 50% aðgerða.  

 

 

Mynd 2. Hlutfall hverrar aðgerðar af heildaraðgerðafjölda á Íslandi. *p<0,0001, **p=0,0072 
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Landspítalinn 

 

Tafla V og mynd 3 sýna hvernig aðgerðarþróunin hefur verið á LSH. Aðgerðum með kviðsjá 

hefur fjölgað marktækt (p<0,0001) úr 10% árið 2001 í 40% árið 2010. Aðgerðum um leggöng 

hefur fjölgað úr 15% í 27% (p=0,01). Opnum aðgerðum hefur fækkað á móti úr 74% í 30%. 

Róttæk legnám voru um 2% aðgerða öll árin nema 2006 þegar ekkert slíkt legnám var 

framkvæmt.  

Tafla V. Aðgerðir á LSH ár hvert 

Aðgerð 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Opin 175 185 166 145 125 114 124 125 139 67 

Um leggöng 36 57 54 63 50 52 79 62 38 61 

Með kviðsjá 23 18 38 69 90 88 53 34 65 90 

Róttæk 3 5 5 11 3 0 2 5 6 5 

Allar aðgerðir 237 265 263 288 268 254 258 226 248 223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3. Hlutfall hverrar aðgerðar af heildaraðgerðafjölda. *p<0,0001, **p=0,01  
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Utan Landspítala 

 

Tafla VI og mynd 4 sýna þróun aðgerða utan LSH en hún var ólík því sem var innan LSH. 

Kviðsjáraðgerðir voru fáar og fækkaði á rannsóknartímabilinu (p<0,0001) en annars var ekki 

marktæk breyting á aðgerðum utan LSH. Um 70% aðgerðanna voru opnar aðgerðir og um 

25% voru um leggöng. Legnám með kviðsjá voru framkvæmd á tveimur af níu sjúkrahúsum 

utan LSH, Akranesi og Akureyri.  

Tafla VI. Aðgerðir utan LSH 

Aðgerð 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Opin 213 238 211 227 186 175 175 169 169 137 

Um leggöng 78 77 76 93 86 63 77 72 58 57 

Með kviðsjá 26 26 15 17 9 4 11 6 4 3 

Allar 317 341 302 337 281 242 263 247 231 197 

 

 

Mynd 4. Hlutfall hverrar aðgerðar af heildar aðgerðarfjölda fyrir sjúkrahús utan LSH. 

*p<0,0001**p=0,15  

 

Legnám ofan legháls var framkvæmt í 26% opinna aðgerða á LSH á tímabilinu 2001-2005 en 

hlutfallið hafði lækkað í 5% á tímabilinu 2006-2010. Utan LSH voru 69% opinna aðgerða 

ofan legháls árin 2001-2005 en árin 2006-2010 voru það 56% aðgerða.  
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Upplýsingar um aukaaðgerðir fengust hjá LSH, Akranesi, Akureyri, St.Jósefsspítala, 

Ísafirði, Neskaupsstað og Sauðárkróki. Tafla VII sýnir hve oft eggjastokkarnir voru teknir 

með leginu ef um var að ræða góðkynja sjúkdóm hjá konum eldri en 40 ára. Á LSH var 

algengara að eggjastokkar væru teknir samhliða legnámi. Fækkun var á brottnámi eggjastokka 

bæði á LSH og utan. 

Tafla VII. Eggjastokkabrottnám báðum megin samtímis legnámi við góðkynja kvillum hjá konum 40 ára 

og eldri 

Tímabil LSH* 

N (hlutfall) 

Utan LSH* 

N (hlutfall) 

2001-2005* 260 (27%) 203 (17%) 

2006-2010** 128 (15%) 92 (11%) 

*p<0,0001, **p=0,02 

 

Aðgerðir í kjölfar fæðingar eða legnám í keisaraskurði voru sex á tímabilinu öllu, þrjár á 

LSH og þrjár á Akureyri. Fæðingar á Íslandi árin 2001-2010 voru 43.926 sem gefur 0,14 

bráðalegnám á hverjar 1000 fæðingar. 

3.3 Legutími 

Ekki var unnt að finna legutíma í rafrænum skrám fyrir 265 konur sem gengust undir legnám 

á Sjúkrahúsi Suðurnesja í Keflavík. Þær konur eru því ekki teknar með í eftirfarandi 

útreikningum um legutíma.  

Tafla VIII og mynd 5 sýna hvernig legudögum hefur fækkað eftir legnámsaðgerðir, sama 

af hvaða tegund, á LSH og utan LSH. Fækkunin var í báðum tilvikum marktæk (p>0,0001).  

Tafla VIII. Fjöldi legudaga á LSH og utan LSH. Meðaltal ± staðalvilla (e.standard error) 

Ár LSH Utan LSH 

2001 5,5 ± 0,2 4,9 ± 0,1 

2002 5,2 ± 0,1 4,7 ± 0,1 

2003 5,2 ± 0,1 4,3 ± 0,1 

2004 3,9 ± 0,1 4,2 ± 0,1 

2005 3,4 ± 0,2 4,4 ± 0,1 

2006 3,0 ± 0,1 4,0 ± 0,1 

2007 2,6 ± 0,1 2,9 ± 0,1 

2008 1,9 ± 0,1 4,1 ± 0,1 

2009 2,0 ± 0,2 4,1 ± 0,1 

2010 1,6 ± 0,1 3,9 ± 0,1 

p-gildi <0,0001 <0,0001 
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Mynd 5. Breyting á fjölda legudaga á LSH og utan LSH. *p<0,0001  

 

Tafla IX sýnir hvernig legutíminn hefur breyst fyrir hverja aðgerðartegund á LSH og tafla 

X sýnir hvernig breytingin hefur verið utan LSH. Legutíminn var stystur fyrir aðgerðir með 

kviðsjá en innan LSH stytttist hann úr 3,4 dögum í 1,4 daga (p<0,0001) og utan LSH styttist 

hann úr 4,0 dögum í 2,2 daga en sú stytting var ekki marktæk. Næst á eftir aðgerðum með 

kviðsjá voru aðgerðir um leggöng en legutími eftir þær styttist marktækt um 3,6 daga á LSH 

(p<0,0001) en um 1,2 daga utan LSH (p<0,0001). Lengstur var legutíminn eftir opna aðgerð 

en hann styttist þó einnig bæði utan LSH um 1 dag og innan LSH um 3,9 daga (p<0,0001). 
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Tafla IX. Legutími fyrir hverja aðgerðartegund á LSH. Meðaltal ± staðalvilla 

 

Ár Opin Um leggöng Með kviðsjá 

2001 5,9 ± 0,2 5,1 ± 0,3 3,4 ± 0,3 

2002 5,5 ± 0,1 5,0 ± 0,3 2,9 ± 0,2 

2003 5,8 ± 0,2 4,7 ± 0,2 3,6 ± 0,2 

2004 4,9 ± 0,2 4,0 ± 0,2 2,5 ± 0,1 

2005 4,5 ± 0,2 3,5 ± 0,4 2,5 ± 0,2 

2006 4,6 ± 0,2 2,5 ± 0,2 2,1 ± 0,1 

2007 3,8 ± 0,2 2,0 ± 0,1 1,6 ± 0,1 

2008 2,5 ± 0,1 1,4 ± 0,1 1,4 ± 0,1 

2009 2,9 ± 0,4 1,4 ± 0,1 1,3 ± 0,1 

2010 2,0 ± 0,2 1,5 ± 0,1 1,4 ± 0,1 

p-gildi <0,0001 <0,0001 <0,0001 

 

Tafla X. Legutími fyrir hverja aðgerðartegund utan LSH. Meðaltal ± staðalvilla 

Ár Opin Um leggöng Með kviðsjá 

2001 5,1 ± 0,1 4,6 ± 0,2 4,0 ± 0,3 

2002 4,9 ± 0,2 4,5 ± 0,2 3,9 ± 0,3 

2003 4,6 ± 0,1 3,9 ± 0,1 3,5 ± 0,2 

2004 4,3 ± 0,1 4,0 ± 0,1 3,7 ± 0,2 

2005 4,5 ± 0,1 4,0 ± 0,2 4,4 ± 0,6 

2006 4,2 ± 0,1 3,5 ± 0,1 3,8 ± 0,9 

2007 2,9 ± 0,1 3,1 ± 0,3 2,0 ± 0,5 

2008 4,3 ± 0,2 3,5 ± 0,2 5,7 ± 1,1 

2009 4,4 ± 0,2 3,3 ± 0,4 3,3 ± 1,9 

2010 4,1 ± 0,2 3,4 ± 0,2 2,2 ± 0,3 

p-gildi <0,0001 <0,0001 0,15 
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3.4 Aldur 

Mynd 6 sýnir hvernig aðgerðirnar dreifðust á aldursflokkana sjö á tímabilinu. Bæði tímabilin 

voru flestar konur sem gengust undir legnám í aldurshópnum 45-54 ára.  

 

 

Mynd 6. Fjöldi legnámsaðgerða í hverjum aldursflokki skipt eftir tímabilum 

 

Meðalaldur kvenna sem fóru í legnám breyttist lítillega milli tímabila en hann fór úr 50,3 

árum á tímabilinu 2001-2005 í 50,1 ár á tímabilinu 2006-2010 sem gefur ekki marktækan 

mun. Miðgildi aldurs voru 48 ár fyrir bæði tímabilin og var yngsta konan sem fór í legnám 15 

ára og sú elsta 94 ára.  

Tafla XI og mynd 7 sýna hvernig meðalaldur var fyrir hverja aðgerð á tímabilunum 

tveimur. Þær konur sem fóru í legnám um leggöng voru elstar bæði tímabilin (meðalaldur: 

54,4 ár) (p<0,05). Konur sem fóru í opna aðgerð (meðalaldur: 49,5 ár) voru marktækt yngri en 

þær sem fóru í legnám um leggöng (p<0,05) en marktækt eldri en þær sem fóru í legnám með 

kviðsjá (p<0,05). Meðalaldur kvenna sem fór í kviðsjáraðgerð (meðalaldur: 45,6 ár) var 

marktækt lægri en þeirra sem fóru í opna aðgerð og aðgerð um leggöng (p<0,05). Á 

tímabilinu 2001-2005 voru 30 konur sem undirgengust róttækt legnám og á tímabilinu 2006-

2010 voru þær 18. 
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Tafla XI. Meðalaldur(± staðalvilla) og miðgildi aldurs (mörk) fyrir hverja tegund aðgerðar fyrir tímabilin 

tvö 

 2001-2005 2006-2010 

 Meðalaldur 
(±staðalvilla) 

Miðgildi 
(mörk) 

Meðalaldur 
(±staðalvilla) 

Miðgildi (mörk) 

Opin 49,5±0,2 48 (17-94) 49,5±0,3 47 (26-87) 

Um 
leggöng 

54,8±0,5 54 (27-88) 54,5±0,5 52 (28-92) 

Með 
kviðsjá 

45,8±0,4 45 (27-84) 45,3±0,4 45 (15-85) 

Róttæk 42,9±2,6 40,5 (24-78) 45,1±3,2 42 (23-71) 

 

 

 

 

Mynd 7. Meðalaldur(± staðalvilla) fyrir hverja tegund aðgerðar 
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3.5 Sjúkdómsgreiningar 

Greiningar fengust ekki frá sjúkrahúsinu á Selfossi og Keflavík og því vantar greiningu fyrir 

347 konur. Tafla XII sýnir hversu margar konur voru með hverja sjúkdómsgreiningu. Ekki 

var hlutfallslegur munur á greiningum milli tímabila.  

Tafla XII. Fjöldi kvenna með hverja sjúkdómsgreiningu tímabilin tvö 

Sjúkdómsgreining 2001-2005 2006-2010 

Sléttvöðvaæxli 1225 934 

Blæðingaróregla 462 417 

Grindarholslíffærasig 413 333 

Krabbamein 258 247 

Legslímuflakk 112 69 

Annað 100 91 

Góðkynja æxli í eggjastokkum 58 55 

Rangvöxtur, ofvöxtur og setkrabbamein 85 82 

Alls 2713 2228 

 

Mynd 8 sýnir að sléttvöðvaæxli og blæðingaróregla voru algengustu 

sjúkdómsgreiningarnar bæði tímabilin. Þær greiningar voru orsakir 62% aðgerða á tímabilinu 

2001-2005 og 61% aðgerða á tímabilinu 2006-2010. Næst á eftir blæðingaróreglu og 

sléttvöðvaæxlum kom sig grindarholslíffæra en það var ástæða um 15% aðgerða á báðum 

tímabilum. Rangvöxtur, ofvöxtur og setkrabbamein voru ástæða 3% legnámsaðgerða á fyrra 

tímabilinu en 4% á því seinna.  

Krabbamein var ástæða um 10% aðgerða á fyrra tímabilinu og 11% á því seinna. 

Krabbameini er hægt að skipta í tvo flokka eftir því hvar það á upptök sín: krabbamein í 

kvenlíffærum og krabbamein utan þeirra. Legnámsaðgerðir við krabbameini í kvenlíffærum 

voru 462 á öllu tímabilinu en alls voru 505 aðgerðir við krabbameini og því var 91% aðgerða 

við krabbameini í kvenlíffærum og 9% við krabbameini í öðrum líffærum t.d. í ristli. 
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Mynd 8. Hlutföll mismunandi sjúkdómsgreininga á tímabilunum tveimur  

 

Konur sem gengust undir legnám vegna sigs á grindarholslíffærum (meðalaldur: 59,7 ára), 

krabbameins (meðalaldur: 59 ára) eða góðkynja æxla á eggjastokkum (meðalaldur: 57,5 ára) 

voru marktækt eldri en konur sem gengust undir legnám vegna sléttvöðvaæxla (meðalaldur: 

48 ára) og rangvaxtar, ofvaxtar eða setkrabbameins (meðalaldur: 47 ára) (p <0,05). Konur 

sem gengust undir legnám vegna blæðingaróreglu (meðalaldur: 43,7 ára) og legslímuflakks 

(meðalaldur: 44 ára) voru yngstar og marktækt yngri en þær sem fóru í aðgerðina vegna 

sléttvöðvaæxla (p <0,05). 

Mynd 9 sýnir hver algengasta sjúkdómsgreiningin var fyrir hverja aðgerðartegund. 

Algengasta ástæða legnáms um leggöng var sig grindarholslíffæra (61%), algengasta ástæða 

opinnar og kviðjáraðgerðar var sléttvöðvaæxli (51% og 57%) en róttækt legnám var aðeins 

gert við krabbameini. 
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Mynd 9. Skipting sjúkdómsgreininga eftir mismunandi aðgerðum 

 

3.6 Fylgikvillar og endurinnlagnir 

Upplýsingar um skráða fylgikvilla fengust hjá flestum sjúkrahúsanna en þó ekki frá Selfossi, 

Keflavík, Ísafirði og Sauðárkróki. Fylgikvillar voru skráðir í kjölfar 98 (3,9%) aðgerða á LSH 

en 87 (3,6%) aðgerða utan LSH munurinn var ekki marktækur (p=0,6). 

Leit að endurinnlögnum reyndist erfið hjá mörgum sjúkrahúsanna en upplýsingar fengust 

frá Akureyri, LSH, St.Jósefsspítala og Neskaupsstað. Af þeim sjúklingum sem fengu 

fylgikvilla var tæplega helmingur lagður inn eða 47 (1,9%) sjúklingar á LSH og 36 (1,8%) 

sjúklingar utan LSH. Ekki var um marktækan mun að ræða (p=0,8).  

Skipta þurfti um aðgerðartegund í fjórum tilvikum eftir að aðgerð var hafin á LSH, þrisvar 

þurfti að skipta úr kviðsjáraðgerð í opna aðgerð og einu sinni úr legganga aðgerð í opna 

aðgerð. Ef tíðnin er reiknuð þurfti að skipta um tækni í 0,6% kviðsjáraðgerð og 0,2% aðgerða 

um leggöng. Ástæðurnar fyrir skiptunum voru stórt leg og samvextir. 

Reiknaðar voru út líkurnar á því að íslensk kona gangist undir legnám einhvern tíma á 

lífsleiðinni út frá fjölda legnámsaðgerða á tímabilinu með jöfnu 2 (sjá bls.18). Líkurnar 

reyndust vera 29,2%. 
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4 Umræða 

Árin 2001-2010 voru framkvæmd 5288 legnám á Íslandi. Legnámsaðgerðum fækkaði á 

tímabilinu. Aðgerðum með kviðsjá og um leggöng fjölgaði hlutfallslega á öllu landinu, meira 

innan LSH en utan vegna fjölgunar kviðsjáraðgerða. Legudögum fækkaði fyrir allar tegundir 

aðgerða bæði innan LSH og utan. Meðalaldur kvenna var um 50 ár á tímabilinu. Algengustu 

sjúkdómsgreiningarnar voru sléttvöðvaæxli og blæðingaróregla. Tíðni skráðra fylgikvilla var 

lág og endurinnlagnir fáar.  

 

Legnámsaðgerðirnar dreifðust á tíu sjúkrahús á landinu (Tafla I) en ekki voru framkvæmd 

legnám öll árin á Sauðárkróki, Neskaupsstað, Selfossi og í Vestmannaeyjum. Öll árin voru 

flest legnám framkvæmd á LSH (2530 aðgerðir) en næst á eftir LSH kemur Akureyri (869 

aðgerðir), St.Jósefsspítali í Hafnarfirði (861 aðgerð), Akranes (588 aðgerðir) og Keflavík (261 

aðgerð).  

 

Legnámsaðgerðum fækkaði á tímabilinu (Mynd 1) en fjöldinn var mestur árið 2004 eða 

428 aðgerðir á hverjar 100.000 konur en árið 2010 var hann kominn í 266 fyrir hverjar 

100.000 konur. Fækkun aðgerða milli tímabila var 25% utan LSH en 9% innan LSH. 

Mögulegt er að niðurskurður í kjölfar efnahagskreppu hafi haft áhrif á fjölda aðgerða. 

Samkvæmt tölum frá landlæknisembættinu lengdust biðlistar á árinu 2010 á Akureyri, 

St.Jósefsspítala og Akranesi og það gæti verið vísbending um að ekki hafi náðst að anna 

þörfinni á aðgerðum. Aðgerðum hefur einnig fækkað í löndum kringum okkur og ástæður sem 

hafa verið nefndar þar eru að mögulega séu farnar aðrar leiðir t.d. nota hormónalykkjuna eða 

eyðileggja legslímhúðina við meðferð á blæðingatruflunum (1, 8). Áhugavert hefði verið að 

skrá niður hvað hefði verið reynt áður en að konan fór í legnám, t.d. notkun hormónalykkju 

og í hvað langan tíma. Rannsóknir hafa sýnt að kyn og aldur kvensjúkdómalækna hefur áhrif 

á hversu mörg legnám þeir framkvæma. Niðurstöður rannsóknar frá Bandaríkjunum voru þær 

að yngri kvensjúkdómalæknar voru ólíklegri til að taka leg en eldri kvensjúkdómalæknar, 

vegna þess það var styttra síðan þeir hlutu þjálfun. Niðurstöðurnar sýndu einnig fram á að 

kvenkyns kvensjúkdómalæknar framkvæmi síður legnám. En þegar notuð var fjölþátta 

aðhvarfsgreining kom í ljós að eini þátturinn sem hafði áhrif á fjölda legnámsaðgerða var 

hversu langt var síðan læknirinn útskrifaðist (52). Því er mögulegt að endurnýjun í faginu sé 

að breyta viðhorfinu. Möguleg ástæða fyrir fækkun aðgerða gæti verið að notkun 

tíðahvarfahormóna hafi minnkað hjá íslenskum konum en með notkun þeirra eru meiri líkur á 

því að kona fái blæðingaróreglu sem leiðir til legnáms (53). 
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Aðgerðum með lágmarks inngripi fjölgaði úr 30% aðgerða í 50% á öllu landinu á kostnað 

opinna aðgerða (Mynd 2). Í Svíþjóð árið 2003 voru 30% aðgerða gerðar með 

lágmarksinngripi (9) en í Danmörku árið 2008 voru 40% aðgerða gerðar með lágmarks 

inngripi (38). Þannig að breyting á aðgerðartækni á Íslandi var sambærileg við 

nágrannalöndin.  

Breyting á aðgerðartækni innan LSH var mikil á tímabilinu (Mynd 3). Árið 2001 voru 

aðgerðir með lágmarks inngripi 25% af heildarfjölda aðgerða en árið 2010 hafði hlutfallið 

breyst í 67%. Þessi fjölgun var á kostnað opinna aðgerða. Frá árinu 2001 til 2006 fellur fjöldi 

opinna aðgerða jafnt og þétt niður úr 74% aðgerða í 45% en árin 2007,2008 og 2009 fjölgar 

opnum aðgerðum lítillega aftur. Líkleg ástæða fyrir því er mannekla á skurðdeildinni en einn 

af sérfræðingunum sem gerir sérstaklega mikið af kvisjáraðgerðum var í fæðingarorlofi og 

annar fingurbrotnaði. Það sést þó einnig á mynd 3 að aðgerðum um leggöng fjölgar á sama 

tíma og aðgerðum með kviðsjá fækkar árin 2007 og 2008 en það má rekja til þess að það kom 

inn sérfræðingur sem hefur mikla reynslu í aðgerðum um leggöng. Þar sem sérfræðingarnir 

eru fáir munar mikið um framlag hvers og eins.  

Breyting á aðgerðartækni var ekki sambærileg utan LSH (Mynd 4). Árið 2001 voru 67% af 

aðgerðunum gerðar með kviðskurði, 25% um leggöng og 8% með kviðsjá. Kviðsjáraðgerðir 

voru fáar og fækkaði á tímabilinu en árið 2010 voru þær 2% af heildaraðgerðum en opnar 

aðgerðir voru 70% og aðgerðir um leggöng 29%. Einungis tvö af níu sjúkrahúsum utan LSH 

framkvæmdu legnám með kviðsjá, Akranes (38 kviðsjáraðgerðir) og Akureyri (82 

kviðsjáraðgerðir). Eins og komið hefur fram áður þarf bæði meiri tækjabúnað og langa þjálfun 

skurðlækna til að framkvæma legnám með kviðsjártækni. Áhugavert væri að taka sérstaklega 

út þau sjúkrahús utan LSH sem framkvæma flestar aðgerðir og vinna þau upp líkt og gert var 

fyrir LSH með tilliti til breytinga á aðgerðatækni. 

Kviðsjártæknin kom ný inn árið 1993 á Íslandi en legnám um leggöng hafði verið gert í 

mörg ár áður. Það er því áhugavert að það var ekki einungis aðgerðum með kviðsjártækni sem 

fjölgaði, úr 9% árið 2001 í 22% árið 2010, heldur einnig aðgerðum um leggöng, úr 21% í 

28%. Því má ætla að þegar skurðlæknir framkvæmir t.d. legnám um leggöng með aðstoð 

kviðsjártækni öðlast hann færni í bæði kviðsjártækni og leggangatækni. Þróunin verður þá í 

áttina að því að framkvæma frekar aðgerð með lágmarksinngripi, annað hvort eingöngu um 

leggöng eða með aðstoð kviðsjártækni. Þróunin í nágrannalöndum okkar hefur frekar verið í 

þá átt að gera aðgerðir um leggöng en með kviðsjártækni. Í Svíþjóð árið 2003 voru 97% af 
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þeim aðgerðum sem gerðar voru með lágmarksinngripi leggangaaðgerðir en í Danmörku árið 

2008 voru það 85% aðgerða (9, 38). Einnig má ætla að læknar sem áður voru færir í að gera 

aðgerðir um leggöng hafi í raun fengið nýjan mögulega með tilkomu kviðsjártækninnar því að 

legnám um leggöng er ekki gert ef að grunur er um illkynja sjúkdóm og síður ef fjarlægja á 

eggjastokka. Þeir hafa þá getað nýtt sér kviðsjártæknina í stað þess að þurfa opna kviðinn 

alveg. (1, 38).  

Legnám ofan legháls var framkvæmt oftar utan LSH, í 63% af opnum aðgerðum, en innan 

LSH, í 16% af opnum aðgerðum. Af þessu sést að það er greinilegt að viðhorf lækna til 

þessara mismunandi aðferða er ólíkt.  

Tíðni bráðalegnáms í kjölfar fæðingar var 0,14 bráðalegnám á hverjar 1000 fæðingar. 

Samkvæmt þessum tölum var því tíðni bráðalegnáms á Íslandi aðeins lægri en í Noregi 

(0,2/1000 fæðingar) og Danmörku (0,23/1000 fæðingar) en hafa skal í huga að það var ekki 

markmið rannsóknarinnar að finna konur sem höfðu farið í legnám eftir fæðingu og því gæti 

verið að einhverjar konur vanti (34, 35). Til að ganga úr skugga um það þyrfti að keyra listann 

yfir allar konur sem fóru legnám saman við fæðingarskrána.  

Fjöldi kvenna sem fóru í eggjastokkabrottnám samhliða legnámi við góðkynja sjúkdómum 

var lægri á seinna tímabilinu en því fyrra bæði utan LSH og innan (tafla VII). Meira var gert 

af aðgerðinni á LSH (21%) en utan (14%). Með því að taka báða eggjastokkana úr 10.000 

konum þá deyja 47 færri konur úr eggjastokkakrabbameini en á móti deyja 996 fleiri konur úr 

hjarta- og æðasjúkdómum borið saman við konur sem héldu eggjastokkunum (47). Hluti 

aðgerðanna (8%) var gerður við rangvexti, ofvexti og setkrabbameini en þeir sjúkdómar hafa 

verið kallaðir forstig krabbameina og því mætti leiða líkur að því að læknirinn hafi haft 

ástæðu til að halda að konan væri í áhættu á að fá eggjastokkakrabbamein.  

 

Mynd 10 sýnir fjölda legnámsaðgerða í nokkrum löndum en tölurnar eru fengnar úr 

nýlegum greinum og settar fram á forminu fjöldi aðgerða á hverjar 100.000 konur. Í grein frá 

Finnlandi var eingöngu heildarfjöldi legnámsaðgerða gefinn upp en fjöldi finnskra kvenna 

árið 2005 var fundinn út á ww.stat.fi og fjöldinn reiknaður út frá því. Tíðnitalan frá Finnlandi 

er því ekki aldursstöðluð og ekki heldur tíðnitölur hinna landanna, valin var ekki 

aldursstöðluð tíðnitala fyrir Ísland og árið 2005 var valið vegna þess að það er á miðju 

tímabilinu.  
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Mynd 10. Fjöldi aðgerða fyrir hverjar 100.000 konur í nokkrum löndum síðasta áratug. Tíðnitölur 

fengnar úr nýlegum greinum (8-10, 38, 39, 41). 

 

Myndin sýnir að fjöldi legnámsaðgerða er mikill á Íslandi en einungis Bandaríkin eru 

hærri. Ef aldursstaðlaður fjöldi hefði verið valinn væri talan fyrir Ísland 305 aðgerðir fyrir 

hverjar 100.000 konur og þá hefði fjöldinn orðið lægri en í Þýskalandi en samt ennþá hæstur á 

Norðurlöndunum (8-10, 38, 39, 41). Ástæður fyrir því að tíðnin er svona há á Íslandi gæti 

verið vegna þess að aðgengi kvenna að heilbrigðisþjónustu er gott. Eins má vera að önnur 

lönd séu komin lengra en við í að beita öðrum aðferðum en legnámi við algengustu 

sjúkdómum sem leiða til legnáms, t.d. blæðingaróreglu en þar hefur hormónalykkja verið 

notuð í vaxandi mæli (39). 

 

Legutími eftir legnám styttist á tímabilinu (Mynd 5). Meðallegutími á LSH styttist um tæpa 

4 daga, úr 5,5 dögum í 1,6 dag, en utan LSH styttist hann um 1 dag, úr 4,9 í 3,9 (Tafla VII). 

Lega eftir kviðsjáraðgerð var styst, leggangaaðgerð kom næst og lengst var legan fyrir opnar 

aðgerðir en það er sambærilegt við önnur lönd (11)(Tafla IX og X). Möguleg ástæða fyrir því 

að legan styttist meira á LSH en utan gæti verið sú að flýtibatameðferð (e. fast track surgery) 

var tekin upp á LSH árið 2007. Flýtibatameðferð nær yfir allt ferlið frá því aðgerð er ákveðin 

og þar til sjúklingur nær fullum bata. Markmiðið er að sjúklingurin nái sér fyrr eftir aðgerðina 

en reynt er að lágmarka inngrip á öllum sviðum aðgerðar (54). Utan LSH geta verið lengri 
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vegalengdir fyrir sjúklinga til síns heima og því líklegt að konum sé leyft að liggja lengur til 

að jafna sig því ef eitthvað kæmi upp á þá er lengra á sjúkrahús.  

 

Árin 2001-2010 voru flestar konur sem gengust undir legnám í aldursflokknum 45-54 ára. 

Það er breyting frá fyrri rannsókn en þá voru flestar konur í aldurshópnum 36-45 ára (40). Það 

gæti verið vegna þess að meira er gert af legnámi um leggöng og meðalaldur þeirra kvenna er 

hár (55 ár). Einnig hefur verið nefnt í Bandaríkjunum að konur séu að seinka barneignum og 

því mögulega verið að taka leg seinna (10). Samkvæmt tölum frá hagstofunni fer aldur kvenna 

á Íslandi við fæðingu fyrsta barns hækkandi en árið 2001 var meðalaldur 25,6 ár og árið 2010 

26,8 ár. Því gæti mögulega verið að íslenskar konur séu að seinka barneignum og það því leitt 

til þess að ef legið er tekið úr konum þá er það gert seinna.  

Meðalaldur kvenna yfir allt tímabilið voru 50 ár. Aldur kvenna var mismunandi eftir því í 

hvernig aðgerð þær fóru og gæti það endurspeglast í því hver ástæða aðgerðarinnar var. Konur 

sem fóru í aðgerð um leggöng voru elstar (55 ára) en algengasta ástæðan fyrir legnámi um 

leggöng var sig grindarholslíffæra (meðalaldur: 59,7 ár). Næstelstar voru konur sem fóru í 

opna aðgerð (49,5 ára) og algengasta ástæðan fyrir opinni aðgerð var sléttvöðvaæxli en 

meðalaldur kvenna með þá greiningu var 48 ár. Meðalaldur kvenna sem fóru í kviðsjáraðgerð 

var 45,6 ár sem gerir þær yngri en þær sem fóru í opna aðgerð og aðgerð um leggöng en 

algengasta ástæðan fyrir kviðsjáraðgerð var sléttvöðvaæxli eins og fyrir opna aðgerða. 

Hlutfallslega voru fleiri konur sem fóru í kviðsjáraðgerð með blæðingaróreglu og þær konur 

voru yngri (meðalaldur: 43,7 ár) og gæti það valdið því að meðalaldur kvenna sem fara í 

kviðsjáraðgerð er lágur. Alls voru framkvæmd 48 róttæk legnám við leghálskrabbameini á 

tímabilinu og var aldur kvenna sem undirgengust þau frá 23-78 ára. Meðalaldur kvenna sem 

fóru í róttækt legnám var lægstur bæði tímabilin en þó ekki marktækt lægri en þeirra sem fóru 

í kviðsjáraðgerð. Þessi aldurs og sjúkdómsgreininga skipting er í samræmi við það sem hefur 

sést í öðrum löndum t.d. Danmörku, Svíþjóð og Bandaríkjunum (9, 11, 38).  

 

Skráðir fylgikvillar voru fáir á tímabilinu (3,8%). Helstu fylgikvillar sem voru skráðir voru 

sýkingar, áverki á nálæg líffæri og blæðingar. Þessar tölur gefa vísbendingar um það að 

fylgikvillatíðni á Íslandi sé lág. (13). Það skal þó tekið fram að í þessari rannsókn voru 

einungis skráðir fylgikvillar taldir með því ekki gafst tími í að fara í hverja og eina sjúkraskrá 

og rýna ítarlega í aðgerðarlýsingar og gæti það verið að einungis þeir alvarlegustu séu skráðir. 

Í VALUE rannsókninni var tíðni alvarlegra fylgikvilla 3%, í rannsókn frá Finnlandi var tíðni 
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allra fylgikvilla um 20% en alvarlegra 2,6% (16, 27). Í raun væri einungis hægt að vera alveg 

viss hver fylgikvillatíðnin væri ef að það væri markviss skráning á þeim eftir aðgerð og læknir 

þyrfti að skila inn skýrslu eftir viðtal við sjúkling eftir aðgerð en það tíðkast í gagnabönkum 

erlendis (55). Endurinnlagnir innan 60 daga frá aðgerð voru einnig fáar eða innan við 2%. 

Vegna þess hve legutíminn hefur styst á LSH gæti verið að það hafi áhrif á 

endurinnlagnartíðni og þá er hægt að ímynda sér að tíðnin væri lægri utan LSH þar sem konur 

liggja lengur. En sá munur sást ekki í þessari rannsókn. Erfitt getur verið að leita að 

endurinnlögnum í tölvukerfum sjúkrahúsanna og því mætti segja að það að skoða fylgikvilla 

og endurinnlagnir væri efni í aðra rannsókn.  

Það kom sjaldan til þess að skipta þurfti um aðgerðartækni á rannsóknartímabilinu (0,4%). 

Mögulega gæti tíðnin verið hærri en skráningunni er ekki eins háttað alls staðar og því líkur á 

að einhver skipti hafi ekki fundist í þessari rannsókn.  

Líkur á því að íslensk kona fari í legnám einhver tímann á lífsleiðinni miðað við fjölda 

aðgerða á rannsóknartímabilinu voru 29,2% sem er hærra en í fyrri rannsókn á Íslandi en þá 

voru líkurnar 25,5% (40). Þetta hlutfall er aðeins lægra en í Bandaríkjunum þar sem um þriðja 

hver kona er búin að fara í legnám fyrir 60 ára aldur en hærra en í Noregi þar sem 15% 

kvenna hefur farið í legnám fyrir sextugt (10, 37). Reikningsaðferðir gætu þó verið ólíkar og 

því verður að taka þessum tölum með fyrirvara. 

4.1  Ályktanir 

Þar sem legnám er mjög algeng aðgerð er ljóst að það er mikilvægt að vita hvernig Ísland 

stendur miðað við nágrannalönd. Á Íslandi hafa verið gerðar hlutfallslega fleiri 

legnámsaðgerðir en í nágrannalöndunum en þeim fer fækkandi. Breyting á aðgerðatækni með 

aukningu á aðgerðum með lágmarksinngripi innan LSH hefur verið sambærileg við þróun á 

stórum sjúkrahúsum þar sem þessi þróun er komin lengst í nágrannalöndum okkar.  

Sveiflur voru á aðgerðartækni innan tímabilsins og áhugavert verður að fylgjast með 

þróuninni næstu árin á Íslandi.  
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Viðauki 1 

Aðgerðarnúmer 

Legnám með kviðskurði: 

LCC 00 Úrnám legs að hluta 

LCC 10 Legnám ofan legháls með kviðskurði 

LCC 96 Úrnám legs að hluta, annað ótalið 

LCD 00 Legnám að fullu með kviðskurði 

MCA 30 Legnám ofan legganga í keisaraskurði 

MCA 33 Legnám að fullu í keisaraskurði 

  

Legnám um leggöng:  

LCD 10 Legnám um leggöng 

LEF 13 Legganga- og spangarlögun og legnám um leggöng 

 

Legnám með kviðarholsspeglun:  

LCC 01 Úrnám legs að hluta í kviðarholsspeglun 

LCC 11 Legnám ofan legháls í kviðarholsspeglun (LASH) 

LCC 97 Úrnám legs að hluta í kviðarholsspeglun, annað ótalið 

LCD 01 Legnám að fullu í kviðarholsspeglun (TLH) 

LCD 04 Legnám í kviðarholsspeglun (LH) 

LCD 11 Legnám um leggöng með hjálp kviðarholsspeglunar (LAVH) 

LCD 97 Legnám í kviðarholsspeglun, annað ótalið 

 

Róttækt legnám: 

LCD 30 Róttækt legnám 

 

 

 

 

 

 

 

 


