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Ágrip 

Inngangur: Krabbamein í ristli og endaþarmi er þriðja algengasta krabbameinið á Íslandi hjá 

báðum kynjum. Skurðaðgerð er mikilvægasta meðferðin og sú eina sem getur læknað sjúkdóminn. 

Tíðni ýmissa fylgikvilla eftir aðgerð getur verið góður mælikvarði á árangur hjúkrunar. Tíðni fylgikvilla 

vegna aðgerða á krabbameini í ristli og endaþarmi á Íslandi er ekki þekkt. Markmið þessarar 

rannsóknar var að kanna tíðni fylgikvilla eftir aðgerðir á krabbameini í ristli og endaþarmi.  

Aðferðafræði: Gerð var framsýn, lýsandi rannsókn. Fylgst var með því hvort sjúklingar sem fóru í 

skurðaðgerð vegna krabbameins á ristli eða endaþarmi á rannsóknartímabilinu hafi fengið skammtíma 

fylgikvilla (innan 30 daga frá aðgerð) í kjölfar aðgerðarinnar. Þátttakendur í rannsókninni voru 70 

sjúklingar sem fóru í aðgerð vegna krabbameins í ristli og endaþarmi á Skurðlækningadeild 

Landspítala frá 15. mars 2015 til 15.september sama ár. Upplýsingum var safnað með viðtölum við 

þátttakendur og úr sjúkraskrám. Öll frávik frá hefðbundnum bata sem þörfnuðust meðferðar voru metin 

sem fylgikvillar. Þeir fylgikvillar sem upp komu voru flokkaðir samkvæmt flokkun Clavien-Dindo, þar 

sem veitt meðferð við fylgikvillanum ræður flokkuninni. 

Niðurstöður: Fylgikvillar voru skráðir hjá 59% (41/70) sjúklinganna. Rof á samtengingu var hjá 

14,7% þátttakenda og dánartíðni var 2,9%. Sýkingatíðni var 44,3% (31/70). Þvagfærasýkingar voru 

algengastar (24,5%). Djúpar sýkingar urðu hjá 18,6% og sárasýkingar hjá 14,3%. Sýkingu í blóð fengu 

8,6%. Fylgikvilla tengdan hjarta fengu 12,9% þátttakenda.  

Ályktanir: Tíðni fylgikvilla er há miðað við tíðni fylgikvilla í sömu aðgerðum í nágrannalöndum. 

Skortur á skilgreiningum fylgikvilla gerir samanburð við erlendar rannsóknir erfiðan. Þessi niðurstaða 

undirstrikar nauðsyn þess að hafa framsýna skráningu á fylgikvillum skurðaðgerða svo hægt sé að 

meta árangur aðgerða og hjúkrunar. 
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Abstract 

Introduction: Colon and rectal cancer is the third most common cancer in Iceland for both men 

and women. It accounts for 10% of all cancer incidence in Iceland. Surgery is the mainstay of 

treatment for colorectal cancer, however, as with other major operations it is not without risk. Although 

surgery for colorectal cancer is common in Iceland there is no data available on the rate of 

postoperative complications. Rate of some postoperative complications can be used to evaluate the 

quality of perioperative nursing care. The aim of this study is to describe the postoperative 

complications after surgery for colorectal cancer in Iceland.  

Methods: This is a descriptive study. We evaluated all short-term, postoperative complications in 

patients who underwent surgery for colorectal cancer at a single hospital center. The study period was 

6 months in 2015, and seventy patients participated in the study. Information was obtained by 

interviews with the subjects and from hospital records. All deviations from normal recovery that 

required treatment in the 30 day postoperative period were defined as complications. We used the 

Clavien-Dindo system, which ranks complications according to the therapy needed to correct it.  

Results: The rate of complications was 59% (41/70). Anastomotic leak was seen in 14,7% of 

patients and mortality was 2,9%. Postoperative infection occured in  31 patient or 44.3%. Urinary tract 

infections were most frequent (24.5%), followed by intraabdominal infections (18.6%), surgical site 

infections (14.3%) and sepsis (8.6%). Cardiac complications occured in 12,9% of patients. 

Discussion: The rate of complications was high compared to other nations. Lack of definitions of 

complications in previous studies makes it difficult to compare our results to other studies. This study 

points out the importance of having prospective registry for complications to evaluate quality of 

surgery and nursing care. 
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Þakkir 

Fyrst af öllu vil ég þakka öllum þeim þátttakendum sem tóku þátt í rannsókninni. Án þeirra hefði 

rannsóknin aldrei verið gerð og þessar niðurstöður lægju ekki fyrir. Þá vil ég þakka leiðbeinanda 

mínum Ástu St. Thoroddsen fyrir góða leiðsögn og samvinnu. Einnig vil ég þakka Tryggva B. 

Stefánssyni sérstaklega fyrir aðstoðina og að taka þátt í þessu með mér. Þá vil ég þakka starfsfólki á 

almennum skurðlækningadeildum Landspítalans fyrir aðstoð og umburðarlyndi meðan á rannsókninni 

stóð. Einnig vil ég þakka samstarfsfólki á skurðdeild 12CD fyrir þolinmæðina og stuðninginn og þá 

sérstaklega Erlínu Óskarsdóttur, deildarstjóra. Þá vil ég þakka Ólafi G. Skúlasyni vini mínum fyrir 

hvatninguna.  

Rannsóknin hlaut styrk úr vísindasjóði Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og úr vísindasjóði 

Landspítala. Kann ég þeim bestu þakkir fyrir það. Að lokum við ég þakka fjölskyldu minni fyrir að 

styðja mig og sýna mér ótrúlegan skilning og þolinmæði. 
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1 Inngangur 

Krabbamein í ristli og endaþarmi eru þriðju algengustu krabbameinin á Íslandi hjá báðum kynjum og 

eru í heildina um 10% af öllum illkynja æxlum á Íslandi. Mikilvægasta meðferðin til lækningar á 

krabbameini í ristli og endaþarmi er skurðaðgerð og eru gerðar u.þ.b. 130 skurðaðgerðir á Íslandi á ári 

vegna þessa (Krabbameinsfélagið, e.d.).  

Árið 2015 greindust 138 einstaklingar með krabbamein í ristli og 40 einstaklingar með krabbamein í 

endaþarmi (Krabbameinsskrá, munnleg heimild 10. mars 2016). Þá komu 101 einstaklingur í 

skurðaðgerð á Landspítala vegna þessara krabbameina sama ár og 33 til viðbótar vegna góðkynja 

kirtilæxlis í ristli. Alls létust 87 einstaklingar með krabbamein í ristli eða endaþarmi árið 2015 

(Landspítali, munnleg heimild 18. janúar 2016). Í árslok árið 2014 voru 1156 eintaklingar á lífi á Íslandi 

með krabbamein í ristli eða endaþarmi (Krabbameinsfélagið, e.d.).  

Eins og allar skurðaðgerðir hafa aðgerðir á ristli og endaþarmi ákveðna áhættu í för með sér og 

þeim fylgja fylgikvillar, en fylgikvillar eru skilgreindir sem öll frávik frá hefðbundnum bata sem þurfa 

meðferðar við. Þrátt fyrir að um algengar aðgerðir sé að ræða þá liggja ekki fyrir tölur um tíðni 

fylgikvilla eftir þær á Íslandi og ekki hefur verið gerð nein framsýn skráning á fylgikvillum eftir þessar 

aðgerðir. 

Ástæða rannsakenda fyrir vali á þessu rannsóknarefni er sú að þeim þykir miður að skráning 

fylgikvilla eftir skurðaðgerðir sé ekki viðhöfð reglubundið fyrir allar tegundir skurðaðgerða. Slíkt ætti að 

vera hluti af gæðakerfi Landspítala eins og tíðkast víða annars staðar í heiminum. Einnig finnst 

rannsakendum mikilvægt að skurðhjúkrunarfræðingar sem taka þátt í þessum skurðaðgerðum fái 

upplýsingar um tíðni og alvarleika fylgikvilla eftir aðgerðirnar svo hægt sé að meta árangur 

skurðhjúkrunar. Með þeirri vitneskju má stuðla að bættri hjúkrun og draga úr tíðni og alvarleika 

fylgikvilla. Slík skráning ætti að mati rannsakenda að vera viðhöfð við allar stærri skurðaðgerðir á 

Landspítala. Rannsakendur völdu að rannsaka sjúklinga sem fara í aðgerðir vegna krabbameins á 

ristli og endaþarmi af þeim ástæðum að það eru tiltölulega algengar aðgerðir og erlendar rannsóknir 

sýna frekar háa tíðni fylgikvilla. Rannsóknin er unnin sem lokaverkefni í meistaranámi Birgis Arnar 

Ólafssonar skurðhjúkrunarfræðings í kviðarholsteymi skurðstofa Landspítala. Ábyrgðarmaður 

rannsóknarinnar er Ásta Steinunn Thoroddsen prófessor við Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands og 

meðrannsakandi er Tryggvi Björn Stefánsson skurðlæknir og sérfræðingur í ristil- og 

endaþarmsaðgerðum. 

1.1 Markmið rannsóknar 

Rannsóknin getur gefið mikilvægar upplýsingar um skammtíma fylgikvilla skurðaðgerða vegna 

krabbameins í ristli og endaþarmi. Framsýn skráning er ekki til á Íslandi þrátt fyrir að um algengar  

aðgerðir sé að ræða. Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvaða skammtíma fylgikvillar koma 

upp eftir skurðaðgerðir vegna krabbameins í ristli og endaþarmi og taka saman tíðni algengustu og 

alvarlegustu fylgikvillanna. Fylgikvillarnir sem upp komu voru flokkaðir samkvæmt flokkun Clavien-
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Dindo þar sem meðferðin sem beitt er við fylgikvillanum ræður flokkuninni. Í lok rannsóknar er ætlunin 

að skrásetja fylgikvillana sem upp koma í sjúkraskrá sjúklinga. 

Vísindalegur ávinningur af rannsókninni er fyrst og fremst að finna tíðni skammtíma fylgikvilla 

skurðaðgerða vegna krabbameins í ristli og endaþarmi. Niðurstöðurnar verða notaðar til samanburðar 

við erlendar rannsóknir við mat á árangri og gæðum þjónustunnar. Flokkun Clavien-Dindo hefur verið 

notuð til að skrá fylgikvilla eftir aðgerðir vegna krabbameins í ristli og endaþarmi í Svíþjóð og víðar í 

Evrópu þar sem framsýn meðferðar- og fylgikvillaskráning er til (Cancercentrum, 2015; Kreftregisteret, 

2016). Niðurstöðurnar er einnig hægt að nota til rökstuðnings fyrir breyttu verklagi, kalli þær á slíkt. 

Vonast rannsakendur eftir því að þessi rannsókn leiði til þess að reglubundin skráning fylgikvilla 

eftir skurðaðgerðir vegna krabbameins í ristli og endaþarmi verði tekin upp á Landspítala. 

1.2 Krabbamein í ristli og endaþarmi 

Krabbamein í ristli og endaþarmi eru þriðju algengustu krabbameinin í heiminum. Á Íslandi greinast 

rúmlega 140 einstaklingar með þessi krabbamein á ári hverju. Krabbamein í ristli og endaþarmi eru 

þriðja algengasta dánarorsökin hjá krabbameinssjúklingum á Íslandi en rúmlega 50 sjúklingar deyja 

árlega vegna þess (Jón Gunnlaugur Jónasson og Laufey Tryggvadóttir, 2012). Á árunum 2010-2014 

var nýgengi hér á landi 30,4 af 100.000 hjá körlum en 21,4 af 100.000 konum og hefur nýgengi verið 

að hækka hratt. Meðalaldur þeirra sem greinast er um 70 ár (68 ár hjá körlum og 70 ár hjá konum á 

árunum 2010-2014), en um 90% þeirra sem greinast eru 50 ára eða eldri (Krabbameinsskrá, e.d.). 

Krabbamein í ristli er heldur algengara hjá körlum en konum, en endaþarmskrabbamein er nær jafn 

algengt hjá báðum kynjum (Jón Gunnlaugur Jónasson og Laufey Tryggvadóttir, 2012). Í um 80% 

tilvika greinast sjúklingar með staðbundin æxli án dreifingar í nærliggjandi eitla eða líffæri (Sigurdís 

Haraldsdóttir, Hulda M. Einarsdóttir, Agnes Smáradóttir, Aðalsteinn Gunnlaugsson og Þorvarður R. 

Hálfdánarson, 2014). 

Yfir 96% illkynja æxla í ristli og endaþarmi eru kirtilþekjukrabbamein og eru þau talin myndast í 

æxlissepum í slímhúðum ristils og endaþarms. Þessir æxlissepar eru forstig ristilkrabbameins og 

ganga undir nafninu kirtilæxli (e. adenoma) (Krabbameinsfélagið, e.d.). Það tekur að meðaltali um 10 

ár fyrir krabbamein að myndast í slíkum sepa. Þó myndast ekki krabbamein í nema 7-8% þeirra, en 

talið er að 30-50% einstaklinga 50 ára og eldri hafa einhverja sepa í ristlinum (Kuipers, Rosch og 

Bretthauer, 2013). 

Algengasti áhættuþátturinn fyrir krabbameini í ristli og endaþarmi er hækkandi aldur og eykst 

áhættan verulega eftir fimmtugt. Þar fyrir utan koma flest þessara krabbameina fyrir án annarra 

þekktra áhættuþátta. Þó er talið að um 15-20% þeirra megi rekja til þekktra áhættuþátta eins og 

fjölskyldusögu, bólgusjúkdóma í ristli og fyrri sögu um góðkynja kirtilæxli.  

Einkenni krabbameins í ristli og endaþarmi geta verið lúmsk og komið seint fram, en breytt 

hægðamynstur og blóð í hægðum eru algengustu einkennin. Önnur ósértækari einkenni sem geta 

komið fram eru kviðverkir, uppþemba, lítil matarlyst, þreyta, slappleiki og þyngdartap (Kristín K. 

Alexíusdóttir o.fl., 2012). Helstu áhættuþættir fyrir krabbameini í ristli og endaþarmi eru taldir vera sterk 

fjölskyldusaga, erfðasjúkdómurinn FAP (familial adenamatous polyposis) og langvarandi 
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bólgusjúkdómar í ristli. Þá eru vísbendingar um að áfengi, reykingar, offita og hreyfingarleysi getið 

aukið líkur á þessum krabbameinum. Neysla á rauðu kjöti og unnum kjötvörum og neysla á trefja- og 

kalksnauðri fæðu hafa einnig verið tengd við krabbamein í ristli og endaþarmi sem og röntgen- og 

jónandi geislun (Krabbameinsfélagið, e.d.). 

Skimun fyrir krabbameini í ristli og endaþarmi, með því að leita að blóði í hægðum eða með 

ristilspeglun, hefur þann tilgang að finna góðkynja kirtilæxli eða krabbamein á byrjunarstigi svo hægt 

sé að hefja viðeigandi meðferð sem fyrst (Krabbameinsfélagið, e.d.). Mælt er með slíkri skimun fyrir 

fólk eldra en fimmtugt sem ekki er í sérstakri áhættu, en fyrr hjá þeim sem eru í áhættuhópi (Ásgeir 

Theodórsson o.fl., 2002). Vísbendingar eru um að skimun með ristilspeglun dragi úr nýgengi 

sjúkdómsins og lækki dánartíðni vegna ristilkrabbameins enn frekar (Kuipers o.fl., 2013; Levin o.fl., 

2008). Margar erlendar rannsóknir í heilsufræðum hafa sýnt að hópleit að krabbameini í ristli er eitt 

hagstæðasta krabbameinið að skima fyrir (Krabbameinsfélagið, e.d.). Samantekt Kristínar K. 

Alexíusdóttur og félaga (2012) á einkennum sjúklinga með ristilkrabbamein á Íslandi frá 1955-2004 

sýndi að þriðjungur sjúklinga greindist fyrir tilviljun.  

Mikilvægasta meðferðin til lækningar á krabbameini í ristli og endaþarmi er skurðaðgerð, með eða 

án annara krabbameinsmeðferða. Ef sjúkdómurinn greinist snemma eru horfur sjúklinga almennt 

góðar og langoftast er hægt að lækna sjúkdóminn með skurðaðgerð eingöngu. Batahorfur versna eftir 

því sem sjúkdómsdreifingin er meiri. Skurðaðgerðirnar sem framkvæmdar eru vegna þessara 

krabbameina eru mismunandi eftir stærð og staðsetningu æxlisins. Æxli í sepum er hægt að fjarlægja í 

ristilspeglun. Þurfi að fjarlægja hluta ristilsins er það gert með kviðarholsaðgerð. Kviðarholsaðgerðir 

eru annars vegar gerðar með opinni tækni og hins vegar kviðsjárspeglun. Rannsóknir sýna að árangur 

þessara tveggja aðferða er sambærilegur hvað varðar  gæði þó tíðni vissra fylgikvilla sé örlítið 

mismunandi eftir því hvor aðferðin er notuð (Braga o.fl., 2005; COLOR, 2005; COST, 2004; Guillou 

o.fl., 2005; Lacy o.fl., 2002; van der Pas o.fl., 2013)  

Fyrir skurðaðgerð er æxlið stigað. Staðsetning æxlis, staðbundinn vöxtur, dreifing í eitla og dreifing 

í önnur líffæri eru metin. Staðsetning æxlisins ræður því hversu mikinn hluta af ristlinum eða 

endaþarminum þarf að fjarlægja. Það ákvarðast meðal annars af næringaræð æxlisins með tilheyrandi 

sogæðum og eitlum. Með því eru mestar líkur á því að fullnægjandi fjöldi fráveitandi eitla náist og 

eykur það lífslíkur eftir aðgerðina. Eftir að ristill eða endaþarmur hefur verið fjarlægður að hluta eða í 

heild er yfirleitt gerð samtenging á milli þeirra enda sem eftir eru (garna-ristil tenging, ristil-ristil tenging, 

ristil-endaþarmstenging eða garna-endaþarmstenging). Ef ekki er gerð samtenging þá er lagt út annað 

hvort smágirnis- eða ristilstóma. Stundum er einnig lagt út stóma þrátt fyrir að gerð sé samtenging og 

er þá yfirleitt um tímabundið (verndandi) stóma að ræða til þess að verja samtenginguna (Sigurdís 

Haraldsdóttir o.fl., 2014). 

Stig krabbameins í ristli gefur vísbendingar um hættu á endurkomu en um 80% af endurkomum 

krabbameina í ristli verða á fyrstu þremur árunum eftir greiningu en aðeins 1% eftir 5 ár. Talið er að 

sjúkdómur á stigi I læknist í 90-95% tilvika með skurðaðgerð sem einu meðferð. Sé sjúkdómurinn á 

stigi II er gert ráð fyrir því að 80% sjúklinga læknist við skurðaðgerð og lyfjameðferð til viðbótar hefur 

ekki bætt þann árangur umtalsvert. Sjúkdómur á stigi III er hins vegar ekki talinn læknaður nema í 50-
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60% tilfella með skurðaðgerð en talið er að lyfjameðferð eftir aðgerðina geti lækkað dánartíðni um 10-

20% til viðbótar (Sigurdís Haraldsdóttir o.fl., 2014). Lyfjameðferð hefur þann tilgang að eyða 

krabbameinsfrumum sem hugsanlega hafa orðið eftir að lokinni skurðaðgerð og minnka þar með líkur 

á því að sjúkdómurinn taki sig upp að nýju (Krabbameinsfélagið, e.d.). Veruleg þróun hefur orðið í 

lyfjameðferðum ristilkrabbameina síðasta áratuginn og stendur valið á milli tveggja til þriggja meðferða 

að lokinni aðgerð. Gert er ráð fyrir því að lyfjameðferð hefjist 4-8 vikum eftir skurðaðgerð en töf 

umfram þann tíma dregur úr líkum á árangri. Oftast er mælt með 6 mánaða meðferð með þremur 

krabbameinslyfjum (André o.fl., 2004). 

Krabbamein er í endaþarmi ef neðri mörk æxlisins eru innan við 15 cm frá endaþarmsopi. 

Endaþarmskrabbmein svipar að mörgu leyti til krabbameins í ristli hvað varðar einkenni, meingerð, 

áhættuþætti og meðferð útbreidds sjúkdóms. Meðferð við staðbundnu krabbameini í endaþarmi er þó 

töluvert ólík meðferð við staðbundnu ristilkrabbameini (Sigurdís Haraldsdóttir o.fl., 2014). Við ákveðnar 

aðstæður getur dugað að framkvæma staðbundið brottnám á æxlinu með svo kallaðri TEM tækni 

(transanal endoscopic microsurgery) þar sem æxlið er fjarlægt um endaþarmsopið með 

speglunaraðgerð (Qi, Stoddard og Monson, 2011).  

Við endaþarmskrabbamein er oft beitt geislameðferð. Algengast er þá að beita geislameðferð áður en 

skurðaðgerð er framkvæmd þar sem það gefur betri árangur en ef geislameðferð er beitt eftir aðgerð 

(Minsky, 2011). Tilgangur geislameðferðar er að draga úr hættu á endurkomu æxlisins og að minnka 

æxlið fyrir aðgerð (Krabbameinsfélagið, e.d.). Annarsvegar er hægt að beita svo kallaðri stuttri 

geislameðferð sem eru 25 gy gefin í 5 skömmtum á einni viku, en einnig er hægt að beita langri 

geislameðferð þar sem 40-60 gy eru gefin í minni skömmtum í 4-5 vikur. Hægt er að auka áhrif 

geislameðferðarinnar með því að gefa krabbameinslyf samhliða geislameðferðinni (Minsky, 2011).  

Sé krabbamein í ristli og endaþarmi orðið útbreiddur sjúkdómur er hann í flestum tilfellum 

ólæknandi og er þá meðhöndlaður með krabbameinslyfjum með það markmið að lengja og bæta líf. 

Lifun með slíkt krabbamein er að meðaltali 7 mánuðir án allra meðferða en með lyfjameðferð má auka 

meðallifun í 20-24 mánuði. Þá eykur lyfjameðferð einnig 5 ára lifun úr 1% í 10% (Sanoff o.fl., 2008). 

Staðsetning meinvarpa getur spáð fyrir um lifun. Séu meinvörp fá og bundin við lifur eða lungu er 

stundum hægt að fjarlægja þau ásamt frumæxlinu (í sömu eða annarri skurðaðgerð) og gefa síðan 

krabbameinslyfjameðferð þar á eftir með ágætis árangri. Óskurðtæk lifrarmeinvörp er stundum hægt 

að minnka með lyfjameðferð svo þau verði skurðtæk. Sé meinvarp í lífhimnu er yfirleitt um ólæknandi 

sjúkdóm að ræða. Þó svo að krabbameinið sé ólæknandi þá þarf engu að síður stundum að 

framkvæma skurðaðgerð, valdi æxlið verulegum þrengingum eða blæðingum. Þá þarf annað hvort að 

fjarlægja æxlið eða tengja framhjá því (Sigurdís Haraldsdóttir o.fl., 2014). Oft dugar að setja upp 

stoðnet í ristilspeglun til þess að halda ristlinum opnum. Slíkt er áhrifaríkt auk þess að vera einföld og 

fljótleg aðgerð sem alla jafnan krefst ekki sjúkrahúslegu (Baron, Wong Kee Song og Repici, 2012).  

1.3 Flýtibati 

Undanfarin ár hefur verið innleitt nýtt fyrirkomulag fyrir sjúklinga sem fara í skurðaðgerðir á ristli. Það 

fyrirkomulag kallast flýtibati (e. fast-track) og miðar að því að sjúklingar nái sér fyrr eftir aðgerðina en 

annars með því að lágmarka öll inngrip. Takmarkið er að sjúklingar fái færri fylgikvilla, nái fullri heilsu 
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fyrr og útskrifist fyrr af sjúkrahúsinu (Hávar Sigurjónsson, 2010). Þessi hugmyndafræði kemur frá 

danska skurðlækninum Henrik Kehlet. Flýtibatameðferð var fyrst innleidd á Landspítala um mitt ár 

2004 á deild 12G við meðferð sjúklinga sem fóru í ristil- og endaþarmsaðgerðir. Aðrar deildir og 

sjúkrahús fylgdu í kjölfarið (Tryggvi B. Stefánsson, munnleg heimild 4. apríl 2016). Með innleiðingu 

flýtibata var farið að endurskoða ýmsar venjur sem haldist höfðu í sambandi með meðferðir og 

umönnun þessara sjúklinga. Til að mynda hefur dregið úr venjubundinni notkun drena eftir aðgerð þar 

sem rannsóknir hafa sýnt að þau minnka ekki líkurnar á að samtengingar leki eftir aðgerð heldur þvert 

á móti geti dren aukið sýkingar í kviðarholinu sem aftur getur valdið rofi á samtengingu (Kehlet og 

Wilmore, 2008).  

Einnig er farið að fjarlægja þvagleggi mun fyrr nú en áður var gert sem hefur fækkað 

þvagfærasýkingum. Þá hefur dregið verulega úr hreinsun á meltingarveginum fyrir aðgerð enda hefur 

komið í ljós að slíkt hefur takmarkaða þýðingu varðandi sýkingar eftir aðgerð heldur stuðlar að því 

öðru fremur að sjúklingar koma vannærðir og illa fyrirkallaðir í aðgerð (Kehlet og Wilmore, 2008). Þá 

hafa rannsóknir sýnt að reglubundin notkun á magasondum hefur litla klíníska þýðingu fyrir sjúklinga 

eftir aðgerð og hefur dregið verulega úr slíkri notkun (Tanguy, Seguin og Mallédant, 2007). Reglur 

varðandi föstu fyrir aðgerð hafa einnig verið rýmkaðar í 6 klst. á fasta fæðu og 2 klst. á tæra vökva í 

stað 8 klst. á allan mat og drykk. Það sama má segja um föstu eftir aðgerð en sýnt hefur verið fram á 

að sjúklingar sem fá almennt fæði strax eftir aðgerð fá færri sýkingar, færri vandamál í samtengingum 

og eru með styttri legutíma en sjúklingar sem eru látnir fasta þar til meltingin er komin í gang (Muller, 

Zalunardo, Hubner, Clavien og Demartines, 2009). Notkun næringardrykkja fyrir og eftir aðgerð auk 

takmörkunar á vökvagjöf í æð á meðan á aðgerð stendur, og fyrst eftir aðgerð, hefur einnig mikið að 

segja um árangur flýtibata. Svæfingaraðferðir og verkjastilling hafa mjög mikið að segja fyrir árangur 

flýtibatameðferðar og hættu á fylgikvillum eftir aðgerð. Einnig er mikilvægt að halda eðlilegum 

líkamshita á sjúklingum á meðan á skurðaðgerð stendur því slíkt leiði af sér minna álag á líkamann og 

í kjölfarið færri fylgikvilla eftir aðgerð. Þá hefur verið lögð ofuráhersla á fræðslu fyrir og eftir aðgerð, og 

að sjúklingar séu virkir í bataferlinu (Hávar Sigurjónsson, 2010). Árangur flýtibata eftir ristilaðgerðir 

hefur verið mjög góður og hafa rannsóknir sýnt fram á allt að helmingi færri fylgikvilla en fyrri meðferð 

(Muller o.fl., 2009). Þá er betri starfsemi í hjarta og æðakerfinu sem og betri lungna- og vöðvavirkni um 

leið og sjúklingar geta nærst eðlilega. Sjúkrahúsdvölin styttist að meðaltali um 2-4 daga hjá sjúklingum 

sem fá flýtibatameðferð og upplifa þeir minni þreytu og hvíldarþörf í veikindaleyfinu (Kehlet og 

Wilmore, 2008).  

1.4 Fylgikvillar skurðaðgerða vegna krabbameins í ristli og endaþarmi 

Skurðaðgerðir sem framkvæmdar eru til lækningar krabbameins í ristli og endaþarmi hafa, líkt og aðrar 

stórar skurðaðgerðir, ákveðna áhættu í för með sér. Fylgikvillum slíkra aðgerða er hægt að skipta í tvo 

flokka. Annars vegar eru fylgikvillar sem gerast í aðgerðinni sjálfri og svo fylgikvillar sem gerast eftir 

aðgerðina. Þeir fylgikvillar sem geta komið fyrir í aðgerð eru t.d. blæðing, skaði á görnum, skaði á 

þvagblöðru eða þvagleiðurum og skaði á taugum og æðum auk þess sem svæfingar og deyfingar hafa 

ákveðna áhættu í för með sér. Slíkir fylgikvillar eru oft tengdir sjúklingnum sjálfum s.s. almennu 

líkamsástandi, öðrum sjúkdómum, fyrri aðgerðum, samvöxtum í kvið eða vegna líffærafræðilegra 
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vandamála (Kirchhoff, Clavien og Hahnloser, 2010; Lemmens o.fl., 2007). Einnig hefur reynsla 

skurðlækna verið talin hafa mikið að segja um hættu á fylgikvillum í aðgerð (Kirchoff o.fl., 2010). 

Fylgikvillar eftir skurðaðgerðir tengjast oft ástandi sjúklings, skurðaðgerðinni sem framkvæmd var, 

svæfingunni eða meðferð og umönnun sjúklings eftir aðgerð. Helstu fylgikvillar eftir aðgerðir á ristli og 

endaþarmi eru sýkingar, blæðingar, rof á samtengingu og þarmalömun (Kirchoff o.fl., 2010). Algengast 

er að fylgikvillar komi fram á meðan sjúklingurinn er enn inniliggjandi á sjúkrahúsi eftir aðgerðina 

(Kirchoff o.fl., 2010). Í rannsókn Huebner, Hübner, Cima og Larson (2014) á því hvenær fylgikvillar eftir 

aðgerð á krabbameini í ristli og endaþarmi kæmu í ljós var algengast að það gerðist á þriðja degi. 

Talað er um snemmkomna fylgikvilla ef þeir koma í ljós innan 30 daga frá aðgerð. Síðbúnir fylgikvillar 

eru hins vegar þeir sem koma fram vikum eða mánuðum eftir aðgerð. Þar er t.d. hægt að nefna kviðslit 

í skurðsári, vandamál með stóma, garnateppu vegna samvaxtamyndunar, breytingar á hægðamynstri, 

þvaglátum eða kynferðislegri virkni sökum taugaskaða og næringarvandamál (Braga o.fl., 2005; 

Kirchhoff o.fl., 2010; Staudacher og Vignali, 2010). 

Í erlendum rannsóknum er því lýst að tíðni fylgikvilla eftir skurðaðgerðir á ristli og endaþarmi séu 

19-46% (Cancercentrum, 2015; COLOR, 2005; COST, 2004; Guillou o.fl., 2005; Lacy o.fl., 2002; Law, 

Poon Fan og Lo, 2012; Leung o.fl., 2004; Longo o.fl., 2000; Lemmens o.fl., 2007; Schootman o.fl., 

2014; van der Pas o.fl., 2013). Um 30% allra fylgikvilla eftir slíkar aðgerðir eru tengdir görnum, ristli og 

endaþarmi (t.d. samtengingum og stómíum). Tæplega 10% fylgikvillanna eru tengd skurðsárinu, 8,6% 

tengd hjarta- og æðakerfinu, 7,7% eru blóðfræðilegar (blæðing eða blóðsegar), 6,4% eru tengd 

öndunarfærum, 6,1% eru tengd þvagfærum og önnur 6,1% eru tengd taugakerfinu. Aðrir fylgikvillar eru 

sjaldgæfari (Whistance o.fl., 2013). Um 5,5% þeirra sem fá fylgikvilla eftir þessar aðgerðir fá sýklasótt 

og dánartíðni eftir þessar aðgerðir er lýst 0,6-13,4% (Whistance o.fl., 2013). Tafla 1 sýnir samanburð 

11 rannsóknarniðurstaða á helstu fylgikvillum skurðaðgerða vegna krabbameins í ristli og endaþarmi. 

Algengustu fylgikvillarnir eftir skurðaðgerðir á ristli og endaþarmi eru skurðsárasýkingar (2-25%). Þar á 

eftir koma rof á samtenginu (1-15%), viðvarandi þarmalömun (2-12%), lungnabólga (2-10%), 

þvagfærasýking (0,5-10%) og blæðing (0,5-5,7%) (Kirchhoff o.fl., 2010; Paun, Cassie, MacLean, 

Dixon og Buie, 2010; Whistance o.fl., 2013). Þessir fylgikvillar hafa mismunandi afleiðingar en bæði 

tegund og alvarleiki fylgikvilla hefur áhrif á langtíma lifun sjúklinga og það þarf að greina þá rétt 

(McSorley, Horgan og McMillan, 2016). Til þess að standast gæðakröfur og meta árangur aðgerða og 

hjúkrunar er nauðsynlegt að meta fylgikvilla skurðaðgerða. Vissir áhættuþættir eins og staðsetning 

æxlis, almennt ástand sjúklinga, hár aldur, næringarástand fyrir aðgerð og offita hafa áhrif á 

tilhneigingu sjúklinga til að fá fylgikvilla eftir aðgerð á ristli og endaþarmi (Asa o.fl., 2013; Kirchhoff o.fl., 

2010; Longo o.fl., 2000). Þá hafa  blóðleysi og blóðgjafir í aðgerð, hitatap í aðgerðum og reynsla 

skurðlæknis einnig áhrif á fylgikvilla eftir aðgerðir (Asa o.fl., 2013; Kirchhoff o.fl., 2010; Longo o.fl., 

2000). Aðrir undirliggjandi sjúkdómar, eins og hjarta- og æðasjúkdómar, sykursýki, háþrýstingur, 

langvinn lungnateppa og fyrri saga um blóðtappa eða illkynja sjúkdóma, hafa mismikil áhrif á áhættu 

hvers og eins fylgikvilla. Almennt eru þó sjúklingar með þessa sjúkdóma ekki líklegri til þess að fá 

fylgikvilla eftir aðgerð (Lemmens o.fl., 2007).  
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Til að draga úr hættu á fylgikvillum eftir skurðaðgerðir er talið mjög mikilvægt að þekkja áhættuþættina 

og nota þær upplýsingar við skipulag og val á meðferðum. Með því megi draga úr áhættunni eins og 

kostur er (Lemmens o.fl., 2007; Longo o.fl., 2000; Kirchhoff o.fl., 2010).  

Tafla 1 Samanburður rannsóknarniðurstaða á fylgikvillum skurðaðgerða vegna krabbameins í ristli og endaþarmi 
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1.4.1 Skurðsárasýkingar 

Í opnum skurðaðgerðum vegna krabbameins í ristli og endaþarmi hefur sýkingatíðni í skurðsárum 

verið lýst allt frá 2-35% (Angelucci, Sinibaldi, Orsaria, Arcudi og Colizza, 2013; COLOR, 2005; COST, 

2004; Guillou o.fl., 2005; Lacy o.fl., 2002; Tjandra og Chan, 2006; Ukwenya og Ahmed 2013). Sýnt 

hefur verið fram á að speglunaraðgerðir geta leitt til allt að 12% færri skurðsárasýkinga en opnar 

aðgerðir (Staudacher og Vignali, 2010). Hár aldur  sjúklinga, stórar skurðaðgerðir og mengun í 

kviðarholi eða skurðsári leiða af sér háa sýkingartíðni. Einnig auka vannæring, sykursýki, ofþyngd, 

ónæmisbæling, stómíur, sterar og geislameðferð líkur á skurðsárasýkingum. Óvönduð vinnubrögð, 

lengri aðgerðartími og lengri sjúkrahúsdvöl valda líka auknum sýkingum (Blumetti o.fl., 2007; Konishi, 

Watanabe, Kishimoto og Nagawa, 2006; Murray, Huerta, Dineen og Anthony, 2010). Alltaf er betra að 

fyrirbyggja sýkingar en að þurfa að meðhöndla þær (Samuel og Mulwafu, 2010). Þá gegna aðstæður 

og vinnubrögð inni á skurðstofu lykilhlutverki ásamt fyrirbyggjandi sýklalyfjagjöf. Aðstæður inni á 

skurðstofu, svo sem loftræsting og hreinlæti, ásamt vinnubrögðum starfsfólks og þekkingu þeirra á 

dauðhreinsuðum vinnubrögðum, meðhöndlun verkfæra og sýkingavörnum skipta mjög miklu máli auk 

þess að halda eðlilegum líkamshita á sjúklingum í aðgerð (Murray o.fl., 2010; Samuel og Mulwafu, 

2010). Samkvæmt verklagsreglum fá allir sjúklingar sem fara í aðgerð vegna krabbameins í ristli og 

endaþarmi á Landspítala sýklalyf fyrir aðgerð (Landspítali, 2014-a). 

1.4.2 Rof á samtengingum 

Rof á samtengingu er einn alvarlegasti fylgikvilli skurðaðgerða vegna krabbameins í ristli og 

endaþarmi (Kirchhoff o.fl., 2010). Rannsóknir sýna að slík rof verða við 1-24% slíkra aðgerða 

(Angelucci o.fl., 2013; Bakker o.fl., 2014; Bärlehner, Benhidjeb, Anders og Schicke, 2005; COLOR, 

2005; COST, 2004; Guillou o.fl., 2005; Lacy o.fl., 2002; Platell, Barwood, Dorfmann og Makin, 2007; 

Tjandra og Chan, 2006; van der Pas o.fl., 2013). Hæst er tíðni rofs á samtengingum eftir fremra 

brottnám á endaþarmi með samtengingu sem gerð er styttra en 5 cm frá endaþarmsopinu. Til að 

mynda gerðu Aziz og félagar (2006) samanburð á átta slíkum rannsóknum með svipað hlutfalla af 

kviðsjáraðgerðum og opnum kviðarholsaðgerðum og var meðaltíðni rofs á samtengingu 7,5%. 

Staudacher og Vignali (2010) gerðu sambærilega samantekt fyrir aðgerðir á endaþarmi þar sem tíðni 

rofs á samtengingu var 1,2 - 14,8%. Rannsóknir hafa þó lýst allt að 24% tíðni rofs á samtengingu fyrir 

fremra brottnám á endaþarmi (Leroy, Jamali, Forbes, Smith, Rubino, Mutter o.fl., 2004; Schmidt, 

Merkel og Hohenberger, 2003). Minnsta hættan á rofi er hins vegar á samtengingum milli smáþarma 

og ristils (e. ileo-colic) eða 1-3% (Dietz, 2011). Að minnsta kosti þriðjungur allra dauðsfalla sem verða í 

kjölfar krabbameinsaðgerða á ristli og endaþarmi er vegna rofs á samtengingu (Kirchhoff o.fl., 2010). 

Ekki hefur verið sýnt fram á að munur sé á milli þess hvort samtengingar séu handsaumaðar eða 

gerðar með heftibyssum né heldur að það sé munur á milli samtenginga sem gerðar eru í opinni 

aðgerð eða kviðsjáraðgerð. Ástæður fyrir rofi á samtengingum geta verið tæknilegar, eins og 

vefjadrep, tog á samtenginguna eða bilun í heftibyssum (Dietz, 2011). Einnig getur ástand sjúklingsins 

valdið rofi á samtengingu eins og staðbundnar sýkingar, lélegt næringarástand, ónæmisbæling, sterar, 

geislar og offita (Kirchhoff o.fl., 2010).  
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1.4.3 Viðvarandi þarmalömun 

Þarmalömun hefur lengi verið talin óhjákvæmilegur fylgikvilli skurðaðgerða á meltingarkerfi líkamans. 

Slíkt getur haft mikil óþægindi í för með sér fyrir sjúklinga og aukið líkur á öðrum fylgikvillum aðgerða 

(Millan o.fl., 2012). Þarmalömun er skilgreind sem ófullnægjandi þarmahreyfingar og eru einkennin oft 

ógleði, uppköst, óþol við allri fæðu, kviðverkir og lítil eða engin garnahljóð auk þess sem lítið sem 

ekkert loft eða hægðir ganga niður. Þarmalömun eftir aðgerðir á kviðarholi er talin stafa af 

taugaviðbrögðum og bólgusvörun. Algengt er að  þarmalömun í kjölfar aðgerða á smáþörmun vari í 4-

24 klukkustundir, 24-48 klukkustundir við aðgerðir á maga og 48-72 klukkustundir eftir aðgerðir á ristli 

og endaþarmi (Kehlet og Holte, 2001). Almennt er talað um viðvarandi þarmalömun ef meltingarkerfið 

hefur ekki tekið við sér þremur sólarhringjum eftir skurðaðgerð á ristli og endaþarmi (Artinyan o.fl., 

2008). Er þá átt við að ekki er komið loft eða hægðir niður á þriðja degi eftir aðgerð  og fæðuinntaka 

um munn þolist ekki (Kehlet og Holte, 2001). Sumar rannsóknir miða þó við fimm sólarhringi eftir 

skurðaðgerð (Millan o.fl., 2012). Rannsóknir hafa sýnt að 1-16% sjúklinga fá þarmalömun eftir 

skurðaðgerðir á ristli og endaþarmi (Angelucci o.fl., 2013; COLOR, 2005; COST, 2004; Guillou o.fl., 

2005; Lacy o.fl., 2002; Millan o.fl., 2012, Tjandra og Chan, 2006;  van der Pas o.fl., 2013). Lengd 

skurðaðgerðar, blæðing í aðgerð og ópíöt verkjalyf eru sérstakir áhættuþættir fyrir þarmalömun 

(Artinyan o.fl., 2008). Þá virðast sjúklingar með langvinna lungnateppu vera mun líklegri til að fá 

þarmalömun eftir skurðaðgerð á ristli og endaþarmi (Millan o.fl., 2012). Notkun á utanbastdeyfingu 

reynist vera áhrifaríkasta meðferðin við að draga úr líkum á viðvarandi þarmalömun eftir aðgerð en 

ópíöt verkjalyf eru hins vegar líklegri til að stuðla að þarmalömun eftir aðgerðir (Kehlet og Holte, 2001; 

Millan o.fl., 2012). Sjúklingar sem fara í aðgerð á risristli eru líklegri til þess að fá viðvarandi 

þarmalömun en þeir sem fara í aðgerðir á öðrum hluta ristils eða endaþarmi auk þess sem lengd 

aðgerðar, blóðtap og stóma í aðgerðinni auka líkur á viðvarandi þarmalömun (Joh, Delaney, Chung, 

Stulberg og Kim, 2008). Viðvarandi þarmalömun er helst meðhöndluð með ísetningu á magasondu og 

ógleðistillandi lyfjum auk þess draga úr notkun ópíat verkjalyfja (Kehlet og Holte, 2001; Kirchhoff o.fl., 

2010). Þá þarf að leiðrétta vökvaójafnvægi auk þess að grípa til næringargjafar í æð við langvarandi 

þarmalömun (Kehlet og Holte,  2001). Viðvarandi þarmalömun getur lengt bataferlið og valdið lengri 

sjúkrahúsdvöl og auknum kostnaði (Millan o.fl., 2012).  

1.4.4 Þvagfærasýkingar 

Þvagfærasýkingar eru um þriðjungur allra spítalasýkinga í vestrænum heimi og getur þrefaldað líkur á 

að sjúklingur láti lífið í kjölfar skurðaðgerða (Regenbogen o.fl., 2011). Helsti áhættuþátturinn fyrir 

þvagfærasýkingum er hversu lengi þvagleggir eru hafðir í sjúklingum og aukast líkurnar um 3-10% við 

hvern dag. Aðrir áhættuþættir eru sykursýki, aldur og kyn (Attaluri, Kiran, Vogel, Remzi og Church,  

2011). Í samantekt Attaluri og félaga (2011) á 30.900 sjúklingum sem höfðu farið í aðgerð á ristli og 

endaþarmi á árunum 2005-2007 reyndist tíðni þvagfærasýkinga vera 4,2%. Það er í samræmi við 

nýlega rannsókn Sheka, Tevis og Kennedy (2016) á 47.781 sjúklingi sem fóru í aðgerð vegna 

krabbameins í ristli og endaþarmi á árunum 2005-2012 þar sem tíðni þvagfærasýkinga reyndist vera 

3,7%. Í samantekt sem Kang og félagar (2012) gerðu á 93.931 sjúklingi sem fóru í skurðaðgerð vegna 

krabbameins í ristli og endaþarmi í Bandaríkjunum á árunum 2006-2009 kom fram að tíðni 
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þvagfærasýkinga var 5,9% eftir aðgerðirnar. Helstu áhættuþættir fyrir þvagfærasýkingum hafa reynst 

vera kyn (þar sem konur eru í meiri áhættu), aldur (65 ára og eldri eru í aukinni áhættu), tegund 

aðgerðar (sérstaklega aðgerðir á endaþarmi) og skurðaðferð (opin skurðaðgerð eykur líkur á 

þvagfærasýkingum) auk þess hve lengi þvagleggur er hafður hjá sjúklingi. Þá höfðu þættir eins og 

blóðleysi, hjartabilun, nýrnabilun, sykursýki og blóðstorkutruflanir einnig aukna áhættu á 

þvagfærasýkingum í för með sér (Kang o.fl. 2012, Sheka o.fl., 2016). Rannsókn Sheka og félaga leiddi 

einnig í ljós að þeir sjúklingar sem fengu þvagfærasýkingar voru margfalt líklegri til að fá sýklasótt auk 

þess að vera líklegri til þess að fá aðra fylgikvilla eins og blóðsega, nýrnavandamál og 

hjartavandamál. Tíðni enduraðgerða var auk þess hærri hjá þeim sjúklingum sem fengu 

þvagfærasýkingar eftir aðgerð og dánartíðni var einnig hærri (Sheka o.fl., 2016). 

Sjúklingar sem fara í aðgerð á ristli og endaþarmi fá yfirleitt þvaglegg og eru þeir í meiri hættu en aðrir 

skurðsjúklingar á að fá þvagfærasýkingar. Rannsóknir sýna að um 0,5-5% sjúklinga sem fara í 

hlutabrottnám á ristli fái þvagfærasýkingar en allt að 7,2% sjúklinga sem fara í algjört brottnám á 

endaþarmi um kvið og spöng (Regenbogen o.fl., 2011).  

Þvagleggir í gegnum kviðvegg og blöðru (e. suprapubis) er möguleg aðferð við tæmingu þvagblöðru í 

stað hefðbundinna þvagleggja um þvagrás. Samantekt á 14 slembirannsóknum, sem báru saman 

þessar tvær aðferðir fyrir þvagleggi, sýna fram á færri bakteríur í þvagi, lægri tíðni á endurísetningar 

þvagleggs og aukin þægindi fyrir sjúklinga sé notaður þvagleggur í gegnum kviðvegg og blöðru (Niël-

Weise og van den Broek, 2005). Þá sýnir rannsókn Branagan og Moran (2002) að þvagleggir í 

gegnum kviðvegg og blöðru eftir aðgerðir á endaþarmi leiði af sér færri þvagfærasýkingar auk þess 

sem auðveldara er fyrir sjúklinga að fara að losa sjálfir þvag. Í Svíþjóð hefur undanfarin ár verið mikið 

notað að setja þvagleggi í gegnum kviðvegg við aðgerðir á ristli og endaþarmi (Tryggvi B. Stefánsson, 

munnleg heimild 4. apríl 2016). Sjúklingar sem fá þvagfærasýkingar eftir skurðaðgerðir þurfa að öllu 

jöfnu að dveljast lengur á sjúkrahúsinu og þurfa líklega að hafa þvaglegg lengur en aðrir sjúklingar 

(Attaluri o.fl., 2011; Sheka o.fl., 2016). Ef þvagleggur er hins vegar fjarlægður of snemma úr 

sjúklingum getur það valdið þvagteppu og jafnvel nýrnabilun (Kwaan, Lee, Rothenberge, Melton og 

Madoff, 2015).  

1.4.5 Þvagteppa 

Þvagteppa er þekktur fylgikvilli skurðaðgerða á ristli og endaþarmi og er tíðni þvagteppu yfirleitt lýst í 

kringum 5% eftir aðgerðir á ristli en upp undir 10% eftir aðgerðir á endaþarmi (Attaluri o.fl., 2011; 

Changchien o.fl., 2007; Regenbogen o.fl., 2011). Í samantekt Kang og félaga (2012) kom fram að tíðni 

þvagteppu eftir skurðaðgerðir vegna krabbameins í ristli og endaþarmi var 2,5%. Þeim einstaklingum 

sem fá þvagteppu eftir aðgerð fylgdi að jafnaði lengri sjúkrahúsdvöl og aukinn kostnaður. Þvagteppa 

reyndist algengari hjá körlum auk þess sem aldur yfir 60 ára var áhættuþáttur fyrir þvagteppu. Aðrir 

áhættuþættir voru krabbamein í bugaristli eða endaþarmi, rof á samtengingu eftir aðgerð og viðvarandi 

þarmalömun í kjölfar aðgerðar (Kang o.fl., 2012). 

Hæst er tíðni þvagteppu eftir aðgerðir á endaþarmi eða 9,6% að meðaltali samkvæmt samantekt Aziz 

og félaga (2006) á níu rannsóknum. Er að einhverju leyti hægt að tengja það við aðgerðarsvæðið þar 

sem unnið er mikið niðri í grindarholi þar sem taugar til þvagfæranna liggja auk þess sem sjúklingar 
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sem fara í aðgerðir á endaþarmi hafa þvaglegginn lengur að meðaltali en þeir sjúklingar sem fara í 

aðgerð á ristli. 

Kin og félagar (2013) gerðu rannsókn þar sem kannað var hvort það að fjarlægja þvagleggi fyrr en 

áður var gert eftir skurðaðgerðir á ristli og endaþarmi myndi fækka þvagfærasýkingum og auka tíðni 

þvagteppu. Viðmiðið í þessari rannsókn var að fjarlægja þvaglegginn daginn eftir aðgerð hjá þeim sem 

fóru í aðgerð á kviðarholi en á þriðja degi ef aðgerðin var gerð í kviðarholi og grindarholi. 

Niðurstaðan var sú að 22,4% þátttakanda fengu þvagteppu og 4,9% þvagfærasýkingar en ekki var 

marktækur munur á milli hópanna. Það að fjarlægja þvaglegg snemma úr þessum sjúklingum virtist því 

auka tíðni þvagteppu verulega frá því sem var en ekki haf marktæk áhrif á tíðni þvagfærasýkinga. 

Helstu áhættuþættirnir fyrir þvagteppu voru langur aðgerðartími og mikil vökvagjöf í æð á meðan á 

aðgerð stóð eða 2,7 lítrar á móti 1,8 lítrum hjá þeim sem ekki fengu þvagteppu. Aukin vökvagjöf fyrsta 

sólarhringinn eftir aðgerð jók einnig líkur á þvagteppu. Áhættuþættir eins og aldur, kyn, geislameðferð 

fyrir aðgerð, blöðruhálskritilsstækkun fyrir aðgerð, aðrar sjúkdómsgreining fyrir aðgerð og tegund 

samtengingar hafði ekki áhrif á þvagteppu eftir aðgerðina. 

Þá gerðu Kwaan og félagar (2015) samantekt á 205 sjúklingum sem fóru í aðgerðir á endaþarmi á 

árunum 2005-2010 og var tíðni þvagteppu í þeirri rannsókn 20% eftir að þvagleggur var fjarlægður á 

fyrsta eða öðrum degi eftir aðgerð. Þeir komust því að sömu niðurstöðu og Kin og félagar (2013) um 

að tíðni þvagteppu aukist til muna við að fjarlægja þvaglegg snemma eftir þessar aðgerðir. Einnig kom 

fram í rannsókn Kwaan og félaga að aukin vökvagjöf í aðgerð var tengd aukinni tíðni á þvagteppu. Að 

fjarlægja á þvaglegg á 1-2 öðrum degi eftir aðgerð minnkaði hins vegar ekki heldur tíðni 

þvagfærasýkinga í þessari rannsókn frá því sem var, frekar en í rannsókn Kin og félaga, en það var þó 

tengt við styttri sjúkrahúsdvöl (6,5 á móti 8,9 dögum). Rannsókn sem Yoo og félagar (2015) gerðu 

sýndi hins vegar engin tengsl á milli þvagteppu og þess að fjarlægja þvaglegg snemma eftir 

krabbameinsaðgerðir á endaþarmi.   

1.4.6 Blæðing og blóðleysi 

Alla jafna er blæðing í kjölfar skurðaðgerðar ekki algengur fylgikvilli eftir ristil- og endaþarmsaðgerðir. 

Blæðingu og blóðleysi er þó lýst í 0,5-5,7% tilfella (Aziz o.fl., 2006; Bärlehner o.fl., 2005; COLOR, 

2005; COST, 2004; Guillou o.fl., 2005; Lacy o.fl., 2002; Leung o.fl., 2004, Tjandra og Chan, 2006). Í 

rannsókn Gunka, Dostalik, Martinek, Gunkova og Mazur (2012) kom þó fram að 22,6% sjúkinga sem 

fóru í skurðaðgerð vegna krabbameins í ristli og endaþarmi hafi fengið blóðgjöf í aðgerðarferlinu. 

Áhættan á blæðingu eftir aðgerð tengist oftar en ekki slæmu ástandi sjúklings fyrir aðgerð og truflun í 

storkukerfi líkamans. Að auki eru sjúklingar sem fara í tæknilega erfiðar aðgerðir líklegri til að blæða 

meira í aðgerðinni og eftir hana (Kirchhoff o.fl., 2010). Blóðleysi eftir aðgerð getur stafað af virkri 

blæðingu í kjölfar aðgerðarinnar en einnig stafað af blæðingu sem varð í aðgerðinni sem og blæðingu 

úr æxlinu fyrir aðgerð. Skyndilegar blæðingar eftir aðgerð koma yfirleitt fram innan sólarhrings eftir 

aðgerð en geta einnig komið fram við sýkingar nokkrum dögum síðar. Hemóglóbín og hematókrít eru 

mæld í blóðprufum til þess að ákvarða blóðtap (Kirchhoff o.fl., 2010). Blóðgjafir auka einnig líkur á 

meiri blæðingu þar sem ruglingur verður á storkukerfi líkamans og hafa blóðgjafir í aðgerðum sýnt 

fram á lengri sjúkrahúslegu og aukinn kostnað (Miki o.fl., 2006). Þá hafa rannsóknir sýnt að þeir 
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sjúklingar sem þurfa blóðgjöf í aðgerðarferlinu eru í aukinni hættu á að fá aðra fylgikvilla auk þess sem 

þeim vegnar verr en öðrum, sé litið til langtíma árangurs aðgerðarinnar (Gunka o.fl., 2011). 

1.5 Samanburður rannsókna á árangri skurðaðgerða vegna krabbameins 
í ristli og endaþarmi 

Whistance og félagar (2013) gerðu samantekt á því hvaða rannsóknarniðurstöður væri verið að birta á 

útkomu skurðaðgerða vegna krabbameins í ristli og endaþarmi. Þar kom í ljós að 326 rannsóknir 

fjölluðu um fylgikvilla, 66 rannsóknir um endurkomu krabbameins, 50 rannsóknir um vefjafræði 

krabbameins, 69 um skurðtækni og 70 rannsóknir um meðferðarárangur.  

Þegar þær 326 rannsóknir sem fjölluðu um fylgikvilla eru skoðaðir nánar má sjá að 292 fjölluðu um 

einn ákveðinn fylgikvilla, en 34 fjölluðu almennt um fylgikvilla. Samanburður rannsókna á fylgikvillum 

er engu að síður erfiður þar sem mjög fáar rannsóknir  skilgreina hvað sé falið í tíðni á fylgikvillum. Til 

að mynda voru bornar saman 27 rannsóknir sem fjölluðu almennt um tíðni fylgikvilla eftir 

krabbameinsaðgerðir á ristli og endaþarmi og einungis átta þeirra skilgreindu hvað fylgikvilli var, og var 

það gert með sjö mismunandi skilgreiningum. Þá höfðu 20 aðrar rannsóknir rannsakað almenna 

fylgikvilla, fimm þeirra rannsókna skilgreindu hvað fylgikvilli var og allar á ólíkan hátt (Whistance o.fl., 

2013).  

Í rannsóknum sem einungis skoðuðu einn fylgikvilla skurðaðgerðar vegna krabbameins á ristli og 

endaþarmi var algengast að rannsökuð væri tíðni rofs á samtengingum og sýkingar í kvið (30,1%). Þar 

á eftir komu rannsóknir á skurðsárasýkingum (9,2%), hjartavandamálum (8,6%), blæðingum og 

blóðsegamyndunum (7,7%), öndunarvandamálum (6,4%), þvagfæravandamálum (6,4%), 

taugavandamálum (6,1%), sýklasótt (5,5%) og einhverjum öðrum fylgikvilla í 20% tilvika. Í þeim 72 

rannsóknum sem rannsökuðu tíðni rofs á samtengingum komu fram 14 mismunandi skilgreiningar á 

því hvað rof á samtengingu væri. Í rannsóknum á tíðni skurðsárasýkinga, en þær voru samtals 40 í 

samantektinni, var engin þeirra sem skilgreindi hvað sárasýking var (Whistance o.fl., 2013). 

1.6 Clavien-Dindo flokkun á fylgikvillum 

Skortur á samstöðu um hvernig skilgreina eigi fylgikvilla eftir skurðaðgerðir hefur hamlað mati á 

skurðaðgerðum. Til að mynda gerðu Bruce, Krukowski, Al-Khairy, Russell og Park (2001) samantekt á 

97 rannsóknum sem gerðar voru til að rannsaka leka á samtengingum eftir aðgerðir á meltingarvegi. Í 

þessum rannsóknum komu fram 56 ólíkar skilgreiningar á leka sem gerir allan samanburð 

ómögulegan á milli rannsókna. Whistance og félagar (2013) gerðu sambærilega samantekt og þeir 

fundu 27 rannsóknir sem fjölluðu um fylgikvilla eftir skurðaðgerðir. Átta þeirra skilgreindu hvað fylgikvilli 

eftir skurðaðgerð fól í sér, en með sjö ólíkum skilgreiningum. Ný flokkun fylgikvilla sem Clavien og 

Dindo hafa kynnt byggist hins vegar ekki á því að meta eða skilgreina hvað sé fylgikvilli heldur byggist 

hún á þeirri meðferð sem beitt er við að meðhöndla einkennin. Þar kemur fram að fylgikvillar séu öll 

þau frávik sem upp koma frá hefðbundnu bataferli sem þarfnast meðferðar við. Þessi flokkun sem 

kennd er við þá félaga kom fyrst fram í einfaldri mynd árið 1992 og byggðist á að flokka fylgikvilla eftir 

fjórum stigum meðferðar. Með því að flokka þannig er hægt að meta alvarleika fylgikvillanna og bera 

saman ólíkar aðferðir, stofnanir og jafnvel skurðlækna (Dindo, Demartines og Clavien, 2004). Þessi 
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flokkun náði þó ekki útbreiðslu fyrr en þeir félagar höfðu gert á henni endubætur og kynntu hana svo 

aftur árið 2004. Nýrri flokkunin inniheldur fimm flokka og þar af innihalda tveir þeirra tvo undirflokka. 

Árið 2009 birtu þeir síðan rannsókn þar sem þeir höfðu prófað flokkunina á 6336 sjúklingum sem 

höfðu gengist undir almennar skurðaðgerðir. Grunnatriðin við þessa flokkun eru einföld, handhæg og 

sveigjanleg. Í grunninn skiptir mælitækið fylgikvillunum í tvo flokka. Það sem kemur fram í 

skurðaðgerðinni og það sem kemur fram eftir aðgerð. Flokkur 1 inniheldur öll frávik frá hefðbundnum 

bata sem ekki krefjast sérstakrar lyfjameðferðar eða læknisfræðilegs inngrips s.s. skurðaðgerð, 

speglun eða ástungu. Leyfð inngrip í þessum flokki eru vökvagjöf, verkjalyf, þvagræsilyf, ógleðilyf, 

hitalækkandi lyf og sjúkraþjálfun auk meðhöndlun skurðsárasýkinga með sáraumbúðum. Flokkur 2 

inniheldur fylgikvilla sem þarf að meðhöndla með öðrum lyfjum en talin voru upp í flokki 1, s.s. 

sýklalyfjum og sértækjum lyfjum auk blóðgjafar og næringu í æð. Flokkur 3 inniheldur fylgikvilla sem 

meðhöndla þarf með inngripi, s.s. skurðaðgerð, speglun eða geislum, með eða án svæfingar. Flokkur 

4 inniheldur lífshótandi fylgikvilla sem þarfnast gjörgæslulegu vegna líffærabilunar eins líffæris eða 

fjölkerfa líffærabilunar. Flokkur 5 er fyrir sjúklinga sem láta lífið vegna fylgikvilla eftir aðgerðir. 

Viðhengið d (disability) er bætt við flokkunina ef einkenni einhverra fylgikvilla voru til staðar áður en 

skurðaðgerðin var framkvæmd. Alltaf skal skrá hæstu mögulegu flokkun hvers fylgikvilla. Clavien-

Dindo flokkunin er talin vera  áreiðanleg og sannfærandi mælitæki á gæðum skurðaðgerða sem getur 

meðal annars nýst betur en önnur mælitæki þegar verið er að skoða fylgikvilla afturvirkt. Er það vegna 

þess að fylgikvillar eru oft á tíðum vanskráðir en meðferðirnar sem framkvæmdar eru eru yfirleitt betur 

skráðar, bæði í lækna- og hjúkrunarskýrslur (Kirchhoff o.fl., 2010). Þá þykir Clvavien-Dindo flokkunin 

vel til þess fallin að bera saman niðurstöður á fylgikvillum skurðaðgerða á milli ára eða sjúkrahúsa 

(Casadei o.fl., 2011). 

Rannsóknir sem notað hafa Clavien-Dindo flokkun á fylgikvillum fyrir aðgerðir á ristli hafa leitt í ljós 

að 10-12% sjúklinga fá fylgikvilla í flokki 1, 8-12% fá fylgikvilla í flokki 2, 0,3-2,3% fá fylgikvilla í flokki 3 

og 0,7-4,8% fá lífshótandi fylgikvilla sem fara í flokk 4. Þeir sjúklingar sem láta lífið eftir þessar 

aðgerðir eru 0,2-0,7% og fara þeir í flokk 5 skv. Clavien-Dindo (Asa o.fl., 2012; COST, 2004). Í 

rannsókn Fiore, Farager, Bialocerkowski, Browning og  Denehy (2013) var tíðni fylgikvilla eftir aðgerð 

á ristli og endaþarmi 34% þar sem 26% sjúklinga voru með fylgikvilla í flokkum 1 og 2 en 8% í flokkum 

3 og hærra. Af þeim sjúklingum sem fengu fylgikvilla í flokki 2 eða hærra samkvæmt Clavien-Dindo 

flokkun eftir valaðgerðir vegna krabbameins í ristli í Svíþjóð árið 2014 voru um helmingur þeirra með 

fylgikvilla í flokki 2, u.þ.b. 40% með fylgikvilla í flokki 3 og tæplega 10% í flokki 4 eða 5 

(Cancercentrum, 2015). 

1.7 Hlutverk skurðhjúkrunarfræðinga 

Auk þess að aðstoða við framkvæmd skurðaðgerða þá bera skurðhjúkrunarfræðingar ábyrgð á 

hjúkrun sjúklinga inni á skurðstofum. Stór hluti þeirrar hjúkrunar er að draga úr líkum á fylgikvillum í 

kjölfar aðgerðarinnar. Skurðhjúkrunarfræðingar sjá meðal annars um undirbúning sjúklings fyrir 

aðgerð. Meðal verka þeirra er að setja upp þvagleggi hjá sjúklingum fyrir aðgerðir, hafa umsjón með 

legu, legusáravörnum, blóðsegahættu hjá sjúklingum í aðgerð auk þess að undirbúa skurðsvæðið. 

Felur það meðal annars í sér rakstur skurðsvæðis, sótthreinsun húðar og afmörkun skurðsvæðis með 
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dauðhreinsuðum lökum. Einnig hafa skurðhjúkrunarfræðingar umsjón með dauðhreinsuðum 

verkfærum og aðföngum sem nota á við aðgerðirnar og stuðla að dauðhreinsuðum vinnubrögðum. Þá 

sjá skurðhjúkrunarfræðingar einnig um tækjabúnað á skurðstofum, tengingar tækja og stillingar 

(Landspítali, 2016-a). Þrátt fyrir að skurðhjúkrunarfræðingar beri ábyrgð á fjölmörgum þáttum er varða 

öryggi og þjónustu við sjúklinga sem koma í skurðaðgerðir, þá fá þeir litlar sem engar upplýsingar um 

árangur hjúkrunar og tíðni fylgikvilla eftir aðgerðir. 

1.7.1 Lega sjúklinga í aðgerð 

Þrýstingssár eru alvarlegur og nokkuð algengur fylgikvilli skurðaðgerða. Þau geta valdið mikilli 

vanlíðan og verkjum og jafnvel leitt til dauða (Friðrikka Guðmundsdóttir, 2012).  Rannsókn sem 

Guðrún Sigurjónsdóttir, Ásta Thoroddsen og Árún K. Sigurðardóttir gerðu árið 2011 sýndi að algengi 

þrýstingssára á Landspítala var 21,5% og er það sambærilegt við erlendar rannsóknir. Þar kom einnig 

fram að algengi þrýstingssára hjá skurðsjúklingum á Landspítala var 30%. Það eru sambærilegar tölur 

og í erlendum rannsóknum, en fjöldi rannsókna hafa sýnt fram á að tíðni þrýstingssára er hæst hjá 

skurðsjúklingum sem eru inniliggjandi eftir aðgerðir (Vanderwee, Clark, Dealey, Gunningberg og 

Defloor, 2006). Forvörn er mikilvægur þáttur í hjúkrun á skurðstofu. Flest þrýstingssár er hægt að 

fyrirbyggja með því að greina sjúklinga sem eru í mestri hættu og beita forvörnum (Vanderwee o.fl., 

2006). Algengt er að sjúklingar í aðgerð á ristli og endaþarmi séu í fótstoðum á meðan á aðgerð 

stendur. Slíkt getur valdið þrýstingi á spjaldhrygg sem eykur hættu á þrýstingssáramyndun. Einnig er 

sjúklingum oft hallað á skurðarborðinu í þessum aðgerðum sem veldur oft togi og núningi á húðina 

sem einnig eykur þrýstingssárahættu (Friðrikka Guðmundsdóttir, 2012).  

Taugaskaði vegna legu í skurðaðgerðum er einnig þekktur fylgikvilli þó hann sé ekki mjög algengur. 

Algengast er að skaði verði á dálkstauginni (e. peroneal nerve) sem liggur aftan og utanvert á 

fótleggjum (Webster, 2012). Dálkstaugarlömun er þekktur fylgikvilli, sérstaklega hjá sjúklingum sem 

liggja í baklegu með stoðum (e. lithotomy position) í skurðaðgerðum. Lega í fótastoðum getur valdið 

því að þrýstingur eða klemma frá stoðunum verði á dálkstaugina og valdi skammtíma eða varanlegum 

taugaskaða í fótleggjum. Slíkt lýsir sér oft með svokölluðum droppfót (e. drop foot) (Sezer o.fl., 2012). 

Til að mynda greina Warner, Warner, Harper, Schroeder og Maxson (2000) frá því í sinni rannsókn á 

991 sjúklingi, sem láu í baklegu með stoðum í skurðaðgerð, að 15 sjúklingar eða 1,5% hafi fengið 

dálkstaugarlömun. Ástæðan er oft á tíðum þrýstingur á dálkstaugina frá fótastoðunum sem klemma 

taugina við höfuð dálkbeinsins (e. fibula). Baklega með stoðum er algeng í kvensjúkdómaaðgerðum 

og þvagfæraaðgerðum auk aðgerða á ristli og endaþarmi. Lega í fótastoðum getur einnig valdið skaða 

á öðrum taugum í fótleggjum og á mjaðmagrindarsvæðinu s.s. settauginni (e. sciatic nerve) eftir 

þrýsting á spjaldbein (Webster, 2012). Einnig er vel þekkt að taugaskaði geti orðið á efri útlimum eftir 

legu í skurðaðgerðum og þá sérstaklega á holhandartaugunum (e. brachial plexus). Brill og Walfisch 

(2005)  lýstu t.d. þremur tilfellum sjúklinga sem höfðu fengið taugaskaða á holhandartaugunum eftir 

aðgerðir á ristli og endaþarmi og No, Shin og Choi (2013) lýstu einnig tveimur tilfellum þar sem skaði 

hafði orðið á holhandartaugunum eftir skurðaðgerðir á ristli og endaþarmi með kviðsjá. Slíkt getur 

gerst við tog á handleggnum, snúning og ranga stöðu á honum eða vegna þrýstings á holhöndina á 

meðan á aðgerð stendur. Þá hefur einnig verið lýst tilfelli af taugaskaða á sveifartauginni (e. radial 
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nerve) eftir að hún klemmist á milli upphandleggsbeins og skurðarborðs í aðgerð á bugaristli með 

kviðsjá (Takinami, Yagi, Morikawa og Yotsuya, 2014). Skaði á ölnartauginni (e. ulnar nerve) er líka vel 

þekktur og almennt er það sá taugaskaði sem algengastur er eftir svæfingar (Webster, 2012).  

Lega sjúklinga í skurðaðgerðum getur einnig haft áhrif á blóðsegamyndun og hættu á blóðtöppum 

í, og eftir aðgerð. Þar eru sjúklingar í baklegu með stoðum í sérstakri áhættu (Hartley og Baitch, 

2015). Blóðsegar geta myndast í djúpum bláæðum fóta, sér í lagi kálfum, við það eitt að fæturnir liggja 

lamaðir meðan á aðgerð stendur. Hættan er sérstaklega mikil ef skurðaðgerðin er gerð í svæfingu og 

aðgerðartíminn er meira en ein og hálf klukkustund. Þá eru sjúklingar yfir 60 ára og þeir sem hafa 

krabbamein í aukinni áhættu fyrir blóðsegamyndun. Almenn einkenni blóðsegamyndunar í kálfum eru 

verkir, bólgur og stífleiki í kálfanum (Ross og Horncastle, 2011). Sjúklingar sem liggja með fætur í 

fótastoðum hafa minnkað blóðflæði í fótunum sem eykur hættu á blóðsegamyndun enn meira. Þegar 

fæturnir eru svo teknir úr fótastoðunum og settir í hefðbundna baklegu eftir aðgerðina flæðir blóð af 

krafti aftur niður í fætur og fyllir á æðakerfið. Við það geta blóðsegarnir farið af stað og stíflað minni 

æðar s.s. í lungum og heila (Rothrock, 2003). Allir sjúklingar sem fara í skurðaðgerð vegna 

krabbameins á ristli og endaþarmi á Landspítala fá blóðsegavörn fyrir og eftir aðgerð (Landspítali, 

2014-a). 

1.7.2 Rakstur skurðsvæðis  

Hár er venjulega fjarlægt af skurðsvæði fyrir aðgerð (Samuel og Mulwafu, 2010). Slíkt getur dregið úr 

sýkingum auk þess sem umbúðir festast betur á hárlaus svæði og aðgengi skurðlæknis að 

skurðsárinu verður betra. Rakstur skurðsvæðis ætti að gera með klippum en ekki raksköfum þar sem 

sköfurnar særa húðina og leiða til ertingar sem aftur eykur sýkingarhættu (Balthazar, Colt og 

Nichols,1982; Samuel og Mulwafu, 2010). Rakstur ætti að einnig að gerast áður en sjúklingur kemur 

inn á skurðstofu og helst samdægurs (Tanner og Woodings, 2007). Til eru sérstakar verklagsreglur á 

Landspítala um rakstur skurðsvæðis fyrir skurðaðgerðir á ristli og endaþarmi sem hjúkrunarfræðingar 

vinna eftir (Landspítali, 2014-b).  

1.7.3 Sótthreinsun skurðsvæðis 

Til eru margar mismunandi aðferðir við sótthreinsun skurðsvæðis fyrir aðgerðir og margar tegundir 

sótthreinsiefna eru til. Algengast er að notað sé klórhexidín, joð, spritt, sápa eða sambland af þessum 

efnum (Murray o.fl., 2010; Rothrock, 2003). Fyrir skurðaðgerðir á ristli og endaþarmi á Landspítala er 

verklagsreglan sú að nota klórhexidínspritt sem inniheldur 0,4% klórhexidín og 70% alkohól til þess að 

sótthreinsa húðina (Landspítali, 2013-a). Samkvæmt verklagsreglunni er húðin sótthreinsuð með 

dauðhreinsuðum túffum sem vættar eru í lituðu klórhexidínspritti og þvegið er með dauðhreinsaðri 

töng. Byrjað er á því að sótthreinsa nafla sjúklings og sótthreinsað í hringlaga hreyfingum út frá honum 

allt aðgerðarsvæðið. Þetta er jafnan gert þrisvar sinnum. Sótthreinsiefnið er síðan látið þorna á húðinni 

og eftir það er þvegið með sömu aðferð þrisvar sinnum í viðbót (Landspítali, 2013-a). 

Rannsóknir hafa sýnt að klórhexidínspritt hefur bestu bakteríudrepandi virknina og er best til þess 

fallið að draga úr líkum á skurðsárasýkingum eftir skurðaðgerðir (Darouiche o.fl., 2010; Meier, Nkor, 

Aasa, Olaolorum og Tarpley, 2001; Murray o.fl., 2010). Á Landspítala er hins vegar er yfirleitt notað 



16 

 

vatnsblandað joð til þess að sótthreinsa spangarsvæði og slímhúðir (t.d. við þvagleggsuppsetningu, 

stóma, opin sár og endaþarmsop) þar sem klórhexidín í miklum styrkleika getur ert slímhúðir. Við þær 

aðgerðir sem aðgengi þarf að vera að endaþarmi sjúklings er þvegið með dauðhreinsuðum túffum, 

vættum upp úr vatnsblönduðu joði eða saltvatni og þvegið með dauðhreinsaðri töng. Slíkt er gert áður 

eða samtímis og kviður sjúklings er sótthreinsaður (Landspítali, 2013-b). Að lokinni sótthreinsun 

skurðsvæðis er skurðsvæðið afmarkað á viðeigandi hátt (Murray o.fl., 2010; Rothrock, 2003). 

1.7.4 Dauðhreinsuð vinnubrögð 

Skurðhjúkrunarfræðingar sjá um að stuðla að dauðhreinsuðum vinnubrögðum við skurðaðgerðir. Þeir 

afmarka skurðsvæðið fyrir aðgerð og búa þannig til dauðhreinsað vinnusvæði (Rothrock, 2003). 

Yfirleitt eru notuð til þess dauðhreinsuð bréflök sem límd eru á sjúklinginn umhverfis skurðsvæðið eftir 

að það hefur verið sótthreinsað. 

Skurðhjúkrunarfræðingar sjá einnig um að opna og taka á móti dauðhreinsuðum verkfærum og 

öðrum aðföngum sem nota á við aðgerðina og hafa umsjón með þeim á meðan á aðgerð stendur 

(Rothrock, 2003). Sýkingarvarnarmiðstöð Bandaríkjanna (Centers of Disease Control and Prevention) 

hefur gefið út flokkun skurðaðgerða eftir smithættu þar sem aðgerðir eru flokkaðar í fjóra flokka. Fyrsti 

flokkurinn eru hreinar aðgerðir sem hafa minnstu smithættuna í för með sér. Næst koma 

heinar/mengaðar aðgerðir  sem hafa nokkra smithættu og þá mengaðar aðgerðir sem hafa mikla 

smithættu í för með sér. Fjórði flokkurinn er svo sýktar aðgerðir en þá er smit þegar til staðar (Centers 

of Disease Control and prevention [CDC], e.d.). Aðgerðir á ristli og endaþarmi eru í besta falli 

hreinar/mengaðar aðgerðir skv. flokkuninni en stundum er sýnileg mengun bæði í kviðarholi og í 

skurðsári. Við þessar aðgerðir vinna skurðhjúkrunarfræðingar eftir svokallaðri þarmatækni (e. bowel 

technnique) þar sem menguðum áhöldum er haldið aðskildum frá hreinum áhöldum með það að 

markmiði að draga úr líkum á sýkingum (Porteous, Gemby og Dieter, 1996; Rothrock, 2003). 

Skurðhjúkrunarfræðingar sjá að auki yfirleitt um að leggja umbúðir á skurðsár eftir að sárinu hefur 

verið lokað auk frágangs stómíum, drenum og öðrum leggjum sem kunna að hafa verið sett í 

aðgerðinni (Landspítali, 2016-b). 

1.7.5 Hitastjórnun sjúklinga í aðgerð 

Skurðhjúkrunarfræðingar gegna lykilhlutverki í verndun sjúklinga fyrir ofkólnun í aðgerð, en væg 

ofkólnun verður ef kjarnhiti líkamans fer niður fyrir 36°C (Hart, Bordes, Hart, Corsino og Harmond, 

2011). Kjarnhitastig sem helst yfir 36,5° C í skurðaðgerð leiðir af sér betri útkomu fyrir sjúklinga, meðal 

annars með færri sýkingum, færri legusárum, minni blæðingu í og eftir aðgerð og minna álagi á hjartað 

(Young og Watson, 2006). Margir þættir geta orðið til þess að sjúklingar kólni á meðan á aðgerð 

stendur en kólnun er talin gerast með fernum hætti. Sjúklingar kólna með uppgufun þar sem lágur 

herbergishiti, opin skurðsár og tíð loftskipti hafa áhrif. Einnig kólna sjúklingar með leiðni vegna 

snertingar líkama sjúklings við skurðarborðið, verkfæri, kalda sótthreinsivökva og skolvökva í skurðsár 

auk fleiri þátta. Þá kólna sjúklingar við geislun sem verður úr líkama þeirra til umhverfisins. Að auki 

geta svæfingar og deyfingar valdið lækkun á líkamshita, bæði vegna svæfingalyfja og með því að slá 

út varnarviðbrögð líkamans, s.s. skjálfta og æðasamdrátt (Hart o.fl., 2011). Kalt og þurrt 
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innöndunarloft, kalt loft við kviðsjáraðgerðir, vökvagjöf í æð með köldum vökva og kalt blóð geta einnig 

stuðlað að lækkun á kjarnhita sjúklings. Aðrir þættir eins og tegund og tímalengd aðgerðar, aldur, 

næringarástand, sjúkdómsástand og almennt heilsufar sjúklings geta einnig haft mikil áhrif á hitatap 

(Burger og Fitzpatric, 2009). Við allt þetta getur hlotist væg ofkæling, þar sem líkamshiti fer niður í 32-

36°C og slíkt getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir sjúklinginn (Murray o.fl., 2010). Hjá sjúklingum með 

hjarta- og æðasjúkdóma eykst hætta á hjartaöng og hjartsláttaróreglu, en væg kólnun veldur mikilli 

aukningu á styrk noradrenalíns í blóði sem veldur æðasamdrætti og aukinni súrefnisþörf. Það er því 

ljóst að fjölmargar afleiðingar geta hlotist af því líkamshiti sjúklinga lækki í skurðaðgerð og getur það 

leitt til mikilla óþæginda og skaða fyrir sjúklinginn, lengri sjúkrahúslegu og aukins kostnaðar fyrir 

heilbrigðiskerfið. Með réttum hjúkrunarmeðferðum má draga verulega úr hitatapi sjúklinga í 

skurðaðgerðum og draga úr tíðni á alvarlegum aukaverkunum hitataps (Murray o.fl., 2010). 

1.8 Rannsóknarspurningar 

Í þessari rannsókn var lagt upp með að finna hvaða fylgikvillar kæmu upp í kjölfar skurðaðgerða vegna 

krabbameins í ristli og endaþarmi svo hægt væri að fá mikilvægar upplýsingar um árangur meðferða. Í 

ljósi þess eru lagðar fram þrjár rannsóknarspurningar sem leitast er svara við. Þær eru: 

1. Hvaða fylgikvilla fá sjúklingar sem fara í skurðaðgerð vegna krabbameins í ristli og endaþarmi 

og hver er tíðni þeirra? 

2. Hvaða fylgikvillar eru algengastir eftir skurðaðgerðir vegna krabbameins í ristli og endaþarmi?  

3. Hvaða fylgikvillar eru alvarlegastir eftir skurðaðgerðir vegna krabbameins í ristli og endaþarmi?  
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2 Aðferðir 

Í þessum kafla er lýsing á aðferðafræði rannsóknarinnar. Fjallað er um rannsóknarsniðið og farið er yfir 

rannsóknartímabil, úrtak, þýði, skilgreiningar á hugtökum, mælitæki, rannsóknarbreytur, áreiðanleika 

og réttmæti rannsóknarinnar. Einnig er rannsóknaraðferðum lýst og gerð grein fyrir framkvæmd 

rannsóknarinnar, gagnasöfnun og úrvinnslu gagna. Að lokum er fjallað um siðfræði rannsóknarinnar 

og öflun leyfa fyrir rannsókninni. 

2.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin er framsýn lýsandi rannsókn, þar sem fylgst er með því hvort sjúklingar sem fóru í 

skurðaðgerð vegna krabbameins í ristli eða endaþarmi á rannsóknartímabilinu fái skammtíma 

fylgikvilla í kjölfar aðgerðarinnar. Lýsandi rannsóknarsnið hefur þann tilgang að skoða, lýsa og skrá 

hluti eða atburði sem koma fyrir í sínu eðlilega umhverfi án aðkomu eða inngripa rannsakandans (Polit 

og Beck, 2012). Það rannsóknarsnið hentar því vel við að lýsa stöðunni eins og hún er á 

rannsóknartímabilinu. Lýsandi rannsókn getur verið upphaf að framsetningu nýrrar tilgátu eða 

kenningar og er oft mikilvægur grunnur áframhaldandi rannsókna á sama efni. Sem dæmi má nefna 

að gott getur verið að gera lýsandi rannsókn til þess að lýsa stöðunni eins og hún er í dag, og í 

framhaldinu er hægt að nota annað rannsóknarsnið til að rannsaka hvort ákveðið inngrip leiði til 

annarar útkomu en lýsandi rannsóknin gaf til kynna. Lýsandi rannsóknarsnið hefur því oft verið notað 

þegar verið er að rannsaka lítt þekkt hugtök eða fyrirbæri til þess að afla nýrrar vitneskju eða auka 

skilning á rannsóknarefninu. 

Þessi rannsókn var unnin framsýnt, en þá er byrjað á því að greina rannsóknarefnið, safna gögnum 

jafnóðum og þau verða til, taka saman niðurstöður og vinna úr þeim að gagnasöfnun lokinni. 

Rannsóknarefnið í þessari rannsókn er skammtíma fylgikvillar skurðaðgerðar vegna krabbameins í 

ristli og endaþarmi.  

2.2 Þýði og úrtak 

Þýði rannsóknarinnar voru allir sjúklingar sem gengust undir skurðaðgerð í gegnum kviðarhol vegna 

krabbameins eða kirtilæxlis í ristli eða endaþarmi á rannsóknartímabilinu. Þeir einstaklingar sem fóru í 

staðbundið brottnám á sepa eða æxli um endaþarm með TEM aðgerð eða ristilspeglun voru útilokaðir 

frá þátttöku í rannsókninni. Þessi skilyrði áttu jafnt við um þá sem fóru í aðgerð í læknandi sem og í 

líknandi tilgangi. Rannsóknartímabilið var sex mánuðir og náði frá 15. mars til 15. september  2015. 

Rannsakendur lögðu upp með að ná að lágmarki 60 þátttakendum og ástæðan fyrir sex mánaða 

rannsóknartímabili var að rannsakendum þótti líklegt að það væri hæfileg lengd til að ná þeim fjölda. 

Lengra rannsóknartímabil var metið óraunhæft þar sem um meistaraverkefni er að ræða.  

Skilyrði fyrir þátttöku var að einstaklingur væri með a.m.k. eina af þeim sjúkdómsgreiningum sem 

listaðar eru upp í töflu 2. 
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Alls gengust 71 einstaklingur undir framangreindar aðgerðir á rannsóknartímabilinu og var þeim 

boðin þátttaka í rannsókninni. Einn einstaklingur hafnaði þátttöku í rannsókninni en 70 einstaklingar 

tóku þátt. Kynjahlutfall þátttakenda var jafnt, en 35 konur og 35 karlar tóku þátt.  

 

Tafla 2. Sjúkdómsgreiningar og ICD-greiningarkóðar 

ICD-greiningarkóðar Sjúkdómagreining 

C180 Malignant neoplasm of ceacum 

C182 Malignant neoplasm of ascending colon 

C183 Malignant neoplasm of hepatic flexure 

C184 Malignant neoplasm of transverse colon 

C185 Malignant neoplasm of splenic flexure 

C186 Malignant neoplasm of descending colon 

C187 Malignant neoplasm of sigmoid colon 

C188 Malignant neoplasm of overlapping lesion of colon 

C189 Malignant neoplasm of colon, unspecified 

C19 Malignant neoplasm of rectosigmoid junction 

C20 Malignant neoplasm of rectum 

D374 Neoplasm of uncertain or unknown behavior of colon 

D375 Neoplasm of uncertain or unknown behavior of rectum 

D120 Benign neoplasm of ceacum 

D122 Benign neoplasm of ascending colon 

D123 Benign neoplasm of transverse colon 

D124 Benign neoplasm of descending colon 

D125 Benign neoplasm of sigmoid colon 

D126 Benign neoplasm of colon, unspecified 

D127 Benign neoplasm of rectosigmoid junction 

D128 Benign neoplasm of rectum 

D129 Benign neoplasm of anus and anal canal 

           

2.3 Mælitæki 

Í rannsókninni var stuðst við skráningarblað á skammtíma fylgikvillum frá sænsku gæðaskránni 

(Kvalitets registret) (fylgiskjal 1). Leyfi hefur fengist fyrir því að nota skráningarblaðið á Íslandi og hefur 

það verið íslenskað af Tryggva B. Stefánssyni skurðlækni og meðrannsakanda í þessari rannsókn. 

Skráningarblaðið var aðlagað að þessari rannsókn og heldur það utan um 20 ólíka fylgikvilla 

skurðaðgerða auk þess sem hægt var að bæta við öðrum fylgikvillum sem upp kunnu að koma. Þeir 

fylgikvillar sem skráningarblaðið sagði til um voru eftirfarandi: Lungnabólga, blóðsýking, hjartadrep, 
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hjartabilun, hjartsláttaróregla, blóðsegi í bláæð, heilablóðfall, sárasýking, kviðarholssýking, sárrof, 

blæðing/blóðleysi, rof á samtengingu, fylgikvillar stóma, legusár, bráð nýrnabilun, þvagteppa, 

þvagfærasýking, viðvarandi þarmalömun, truflanir á vökvajafnvægi, truflanir á næringarinntöku auk 

möguleika á að setja inn aðra fylgikvilla sem ekki eru taldir upp hér að framan. Þá náði 

skráningarblaðið einnig yfir eftirfarandi bakgrunnsbreytur: Tegund skurðaðgerðar, lengd aðgerðar, 

vefjagreining æxlis, framhaldsmeðferð, ASA-flokkun sjúklings, kyn og líkamsþyngdarstuðull ásamt 

fleiru. 

Stuðst var við sérútbúinn viðtalsramma (fylgiskjal 3), sömdum af rannsakanda, til þess að greina 

hvort þátttakendur höfðu hlotið einhvern skammtíma fylgikvilla eftir aðgerðina. Viðtalsramminn 

miðaðist að því að fá upplýsingar um þá hugsanlegu fylgikvilla sem skráningarblaðið tilgreindi og 

alvarleika þeirra fylgikvilla. 

Flokkunarkerfi Clavien-Dindo var notað við flokkun á fylgikvillum. Kerfið byggir á 5 flokkum og er 

flokkað eftir þeirri meðferð sem beitt er við fylgikvillanum (Dindo o.fl., 2004): 

 Flokkur 1 inniheldur öll frávik frá hefðbundnum bata sem ekki krefjast sértækrar 

lyfjameðferðar eða læknisinngrips (s.s. skurðaðgerð, speglun eða geislar). Leyfð inngrip í 

þessum flokki eru t.d. vökvagjöf, verkjalyf, þvagræsilyf, ógleðilyf, hitalækkandi lyf, 

saltlausnir og sjúkraþjálfun auk ýmissa hjúkrunarverka.  

 Flokkur 2 inniheldur fylgikvilla sem meðhöndla þarf með öðrum lyfjum en talin voru upp í 

flokki eitt, s.s. sýklalyfjum og hjartalyfjum auk blóðgjafar og næringargjafar í æð.  

 Flokkur 3 inniheldur fylgikvilla sem meðhöndla þarf með inngripi, s.s. skurðaðgerð, speglun 

eða geislar, með eða án svæfingar.  

 Flokkur 4 inniheldur lífshótandi fylgikvilla sem þarfnast gjörgæslulegu vegna líffærabilunar 

eins líffæris eða fjölkerfa bilunar.  

 Flokkur 5 er fyrir sjúklinga sem láta lífið vegna fylgikvilla eftir aðgerðir.  

 Viðhengið d (disability) hefur verið bætt við flokkunina ef einkenni einhverra fylgikvilla voru 

til staðar áður en skurðaðgerðin var framkvæmd.  

Alltaf er skráður hæsti mögulegi flokkur hvers fylgikvilla. 

2.4 Áreiðanleiki og réttmæti 

Við hönnun rannsóknar er mikilvægt að reyna að greina fyrirfram flesta þá þætti sem geta grafið 

undan réttmæti rannsóknarinnar. Því er mikilvægt að vanda vel skipulagningu rannsóknar áður en hún 

er framkvæmd. Er það meðal annars gert til þess að tryggja hugtakaréttmæti (e. construct validity), 

innra réttmæti (e. internal validity), ytra réttmæti (e. external validity) og áreiðanleika (e. reliabilty) (Polit 

og Beck, 2012).  

Hugtakaréttmæti segir til um að hvaða marki mæling mælir það sem hún á að mæla, hvort það sé 

trúverðugur og réttmætur mælikvarði, auk þess að aðgerðarbinda þau hugtök sem notuð eru í 

rannsókninni (Polit og Beck, 2012; Rúnar Helgi Andrason, 2003). Í þessari rannsókn var unnið með 

fylgikvilla sem og meðferðir sem beitt var við þeim. Fylgikvillarnir sem skoðaðir voru eru staðlaðar 

sjúkdómsgreiningar sem tryggir hugtakaréttmæti. Clavien-Dindo flokkunarkerfið er einfalt mælitæki 
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sem er vel til þess fallið að flokka fylgikvilla hlutlaust út frá þeirri meðferð sem beitt er við þeim. Slíkt 

kerfi dregur úr vægi persónulegra skoðana rannsakenda og lítið verður um álitamál. Samantekt á fimm 

ára notkun mælitækisins á mörgum sjúkrahúsum sýndi mikið samræmi á milli skilgreininga og 

flokkunar á fylgikvillum (89% samsvörun). Einnig var mikil fylgni á flokkun fylgikvilla á milli sjúklinga, 

hjúkrunarfræðinga og lækna (p<0,05, Kruskal-Wallis próf) (Clavien, o.fl.,2009).  

Gæði megindlegra rannsókna byggist að mestu á innra réttmæti sem segir til um hvort svörin sem 

fengust í rannsókninni hafi svarað þeim spurningum sem spurt var um (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Þessi rannsókn hefur mikið innra réttmæti þar sem rannsóknin er lýsandi og leitast einungis við að 

finna ákveðnar tíðnir. Mælitækið svarar þeim spurningum auðveldlega og á áreiðanlegan hátt án 

mikilla vafamála.  

Ytra réttmæti vísar til þess að hve miklu leyti sé hægt að alhæfa um niðurstöður rannsóknar yfir á 

stærri hópa eða aðrar stærðir. Hægt er að auka ytra réttmæti með því að nota fólk sem er einkennandi 

fyrir þýðið og með því að endurtaka rannsóknir (Polit og Beck, 2012). Þessi rannsókn hefur nokkuð 

gott ytra réttmæti þar sem úrtak rannsóknarinnar var nánast allt þýðið eða 70 af 71 einstakling sem 

gekkst undir skurðaðgerð vegna krabbameins í ristli og endaþarmi á Landspítala á 

rannsóknartímabilinu. Hins vegar var rannsóknartímabilið ekki nema 6 mánuðir sem var hamlandi 

þáttur fyrir fjölda þátttakenda. Einnig eru meiri líkur á tímabundum sveiflum í árangri aðgerða á svo 

stuttu rannsóknartímabili. Þó svo að yfir 90% skurðaðgerða vegna krabbameins í ristli og endaþarmi á 

Íslandi séu gerðar á Landspítala þá eru aðgerðirnar einnig gerðar á öðrum sjúkrahúsum og segja 

niðurstöður þessarar rannsóknar ekkert til um árangur þeirra aðgerða. 

Áreiðanleiki vísar til nákvæmni og stöðuleika í mælingum. Áreiðanleiki rannsókna er metinn eftir því 

hvort líklegt er að endurteknar mælingar á sama hlut muni leiða til sambærilegra niðurstaðna. 

Áreiðanleikastuðull (e. reliability coefficient) er venjulega á bilinu 0.00 - 1.00 og gefur til kynna mat á 

áreiðanleika mælitækis. Mikið er notaður stuðull sem nefnist Cronbach´s alpha (Polit og Beck, 2012). 

Ekki liggur fyrir mæling á áreiðanleika mælitækisins sem notað var í þessari rannsókn. 

Rannsóknarþættirnir eru þó nokkuð staðlaðir  og mælitækið sjálft er nokkuð hlutlaust og því er nokkuð 

líklegt að sambærileg rannsókn komi til með að skila svipuðum niðurstöðum. Gagnaöflun var öll í 

höndum eins rannsakanda sem ætti að tryggja samfellu og auka áreiðanleika rannsóknarinnar. 

Gögnum var þó að hluta aflað úr sjúkraskrám þar sem margir ólíkir einstaklingar sáu um skráningu. 

Slíkt rýrir að hluta til áreiðanleika þess hluta rannsóknarinnar.  

2.5 Gagnasöfnun 

Gagnasöfnun fór fram frá 15. mars 2015 til 15. desember 2015. Á þeim tíma var gagna aflað með 

viðtölum við sjúklinga og úr sjúkraskrá, bæði í legu sjúklings og við samantekt á gögnum við lok 

rannsóknartímans. Einstaklingum sem gengust undir skurðaðgerð vegna krabbameins í ristli eða 

endaþarmi á rannsóknartímabilinu var kynnt rannsóknin og fengu þeir boð um þátttöku. Þeir sem 

samþykktu þátttöku skrifuðu í kjölfarið undir upplýst samþykki á þar til gert eyðublað (fylgiskjal 2). 

Rannsakandi hitti þá sem samþykktu þátttöku í rannsókninni á legudeild skurðlækninga í fyrstu vikunni 

eftir aðgerð og tók við þá viðtal út frá sérstökum viðtalsramma (fylgiskjal 3). Viðtalið tók að jafnaði 3-7 

mínútur og skráði rannsakandi hjá sér niðurstöður viðtalsins jafn óðum. Öllum þátttakendum var síðan 
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fylgt eftir af rannsakanda í 30-40 daga og var gögnum þá safnað aftur með viðtali við sjúkling eða úr 

sjúkraskrám, eftir því sem við átti. 

Sjúkraskrárgagna var aflað úr Sögu, sjúkraskrárkerfi Landspítala, Heilsugátt Landspítala, Orbit 

skurðstofukerfinu auk þess sem gögnum var aflað úr handskrifuðum svæfingaskýrslum úr 

skurðaðgerðunum. 

Öll gögn voru síðan sett inn á þar til gerð eyðublöð rannsóknarinnar, sem unnin voru upp úr 

samskonar eyðublöðum  frá sænsku gæðaskránni, og voru gögnin síðan tekin til úrvinnslu. 

2.6 Úrvinnsla gagna 

Tölfræðileg úrvinnsla á gögnum var unnin í IBM SPSS statistics 21 tölfræðiforritinu. Einnig var unnið 

með gögn í töflureikninum Microsoft Excel 2013. Unnið var með lýsandi tölfræði fyrir tíðni, meðaltöl, 

miðgildi, hlutföll og staðalfrávik mismunandi breyta auk Pearson kí-kvaðrat marktektarprófs við 

samanburð á milli tveggja flokkabreyta.  

2.7 Siðfræði rannsóknarinnar 

Ekki liggur fyrir að sambærileg rannsókn hafi verið gerð á Íslandi áður og er því líklega um 

frumrannsókn að ræða. Þátttakendur fengu kynningu á rannsókninni áður en þeim var boðin þátttaka 

og skrifuðu þeir í kjölfarið undir upplýst samþykki fyrir þátttöku. Þáttakendum var boðið afrit af 

eyðublaðinu með þeim upplýsingum sem þar komu fram (fylgiskjal 2). Ákvörðun um að samþykkja eða 

hafna þátttöku átti ekki að hafa nokkur áhrif á þá þjónustu sem boðið var uppá fyrir þá sem boðin var 

þátttaka. Þátttakendum var gert það ljóst að þeir gætu hætt þátttöku í rannsókninni á hvaða stigi sem 

var án útskýringa eða eftirmála. Engin áhætta fólst í þátttöku og skammtíma ávinningur af þátttöku var 

enginn. Ávinningur af rannsókninni er fyrst og fremst sá að fyrir munu liggja mikilvægar upplýsingar um 

fylgikvilla skurðaðgerða vegna krabbameins í ristli og endaþarmi á Landspítala. Slíkar upplýsingar eru 

ekki til á Íslandi þrátt fyrir að um algengar aðgerðir sé að ræða. Niðurstöðurnar er hægt að nota sem 

rökstuðning fyrir breyttu verklagi, með það fyrir augum að fækka fylgikvillum, þyki ástæða til. Einnig 

verður hægt að bera árangurinn saman við erlendar rannsóknir og meta stöðu Landspítala út frá þeim. 

Allar niðurstöður eru á tölulegu formi og ópersónugreinanlegar. Öllum rannsóknargögnum verður eytt 

að rannsókn lokinni, að undanskildum þeim gögnum sem skráð verða í sjúkraskrá þátttakenda. 

2.8 Rannsóknarleyfi 

Fengin voru leyfi fyrir framkvæmd rannsóknarinnar frá siðanefnd Landspítala (44/2014) (fylgiskjal 4), 

Persónuvernd (2014111581TS) sem einnig veitti aðgang að sjúkraskrám þátttakenda (fylgiskjal 5), 

auk framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala (LSH 109-14 ÓB/eí) (fylgiskjal 6). Þá voru tilkynningar 

og upplýsingar um rannsóknina sendar á yfirlækni í almennum skurðlækningum á Landspítala 

(fylgiskjal 7) og hjúkrunardeildarstjóra á skurðlækningadeild almennra skurðlækninga, 12G, þar sem 

rannsakendur fengu að sinna hluta af gagnaöflun á deildinni. Einnig var hjúkrunardeildarstjóri 

skurðdeildar 12CD upplýstur um framkvæmd rannsóknarinnar. Ýmis lýðgrunduð gögn fengust frá 

Krabbameinsskrá en þau gögn eru með öllu ópersónugreinanleg og ekki þurfti sérstakt leyfi fyrir 

notkun þeirra.   
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3 Niðurstöður 

Í þessum kafla er farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar og rannsóknarspurningunum svarað. 

3.1 Lýsing á þátttakendum 

Þátttakendur í rannsókninni voru 70 sjúklingar sem fóru í skurðaðgerð vegna krabbameins í ristli eða 

endaþarmi yfir sex mánaða tímabil árið 2015 á Landspítala. Af þeim voru 35 (50%) konur og 35 (50%) 

karlar svo kynjahlutfall þátttakenda var jafnt. Þátttakendur voru á aldrinum 36-94 ára og var 

meðalaldur þeirra 71,5 ár (sf=12,9 ár, miðgildi 71,0 ár). Meðalaldur kvenna í rannsókninni var 73,7 ár 

(sf=13,3 ár, bil 49-94 ár) en meðalaldur karla var 69,3 ár (sf=12,3 ár, bil 36-92 ár). Ekki var marktækur 

munur á aldri milli kynja. Mynd 1 sýnir aldursdreifingu þátttakenda skipt niður eftir kynjum. Þó svo að 

aldurmunur á milli kynja hafi ekki reynst vera marktækur má sjá á mynd 1 að mun fleiri konur (n=16) 

voru 80 ára eða eldri á móti aðeins 6 körlum sem náð höfðu sama aldri.  

  

 

Mynd 1. Aldursdreifing kynja 

 

ASA-flokkun (The American Society of Anaesthesiology classification) leiddi í ljós að helmingur 

þátttakenda eða 35 einstaklingar voru í flokki 2 sem táknar að þeir höfðu vægan sjúkdóm sem hamli 

ekki en 27 eintaklingar eða 38,5% þátttakenda voru í ASA-flokki 3 með alvarlegan sjúkdóm sem 

hamlar lítið. Sex þátttakendur (8,6%) töldust vera hraustir og voru því í ASA-flokki 1 en tveir 

einstaklingar (2,9%) voru í ASA-flokki 4 og teljast því hafa verið með alvarlegan sjúkdóm sem hamlar 

mikið (Fitz-Henry, 2011). Allir einstaklingarnir í ASA-flokki 1 voru karlar en að öðru leyti var ASA-

flokkun þátttakenda nokkuð jöfn á milli kynja (tafla 3). 
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Tafla 3. ASA-flokkun þátttakenda eftir kyni 

ASA-flokkun Kyn Samtals Hlutfall 

karl kona  

 1 6 0 6 8,6 

2 17 18 35 50,0 

3 11 16 27 38,5 

4 1 1 2 2,9 

Samtals 35 35 70 100 

       

Meirihluti þátttakenda eða 58,8% (n=40), var með líkamsþyngdarstuðul (LÞS) (e. body mass index 

(BMI)) yfir 24,9 og voru því í ofþyngd (45,6%, n=31) eða með offitu (13,2%, n=9). Í kjörþyngd voru 

38,2% (n= 26) þátttakenda en 2,9% (n=2) voru undir 18,5 í líkamsþyngdarstuðul og því með 

vannæringu. 

Karlar voru líklegri til að vera í ofþyngd eða offitu en samtals 77,1% (n=27) þeirra voru yfir 24,9 í 

líkamsþyngdarstuðul á meðan meirihluti kvenna var í kjörþyngd eða 57,1% (n=20) þeirra á móti aðeins 

17,1% (n=6) karla. Báðir þátttakendurnir sem voru vannærðir voru konur og gera það 5,7% kvenna 

sem tóku þátt í rannsókninni (tafla 4). 

 

Tafla 4. Líkamsþyngdarstuðull þátttakenda eftir kyni 

Líkamsþyngdarstuðull Kyn Samtals 

karl kona 

 Vannæring (undir 18,5)  0  2  2 

Kjörþyngd (18,5-24,9)  6 20 26 

Ofþyngd (25-29,9) 19 12 31 

Offita (yfir 30)  8  1  9 

 Upplýsingar vantar 2 0 2 

Samtals 35 35 70 

        

3.2 Skurðaðgerðir 

Þátttakendur fóru í eina af þeim níu skurðaðgerðum fyrir krabbamein eða kirtilæxli í ristli eða 

endaþarmi sem listaðar eru upp í töflu 5. Algengast var að þátttakendur færu í úrnám á risristli en 

úrnám á bugaristli var næst algengast. Enginn þátttakandi fór í algjört brottnám á ristli.  
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Tafla 5. Skipting skurðaðgerða 

 

Alls voru sex skurðlæknar sem sáu um að framkvæma ofantaldar aðgerðir á 

þátttakendum. Nokkuð jafnt hlutfall var á milli þess hvort aðgerðir voru gerðar með 

opinni kviðarholsaðgerð eða kviðsjáraðgerð eins og fram kemur í töflu 6. Þá hófust 

tíu aðgerðir með kviðsjá þar sem síðar í aðgerðinni þurfti að skipta yfir í opna 

kviðarholsaðgerð. Ástæður þess að að skipta þurfti yfir í opna aðgerð voru 

eftirfarandi: Samvextir (n=3), erfitt aðgengi (n=3),  garnasmokkun (e. 

intussuseption) (n=1), blæðing (n=1), þurfti að taka meira af endaþarminum (n=1) 

og til að losa garnahengi þverristils (e. mesentery transversum) og fá aukna lengd 

á ristilinn (n=1). 

 

Tafla 6. Skurðaðferð 

Skurðaðferð Tíðni Hlutfall 
 
Opin kviðarholsaðgerð 28 40,0 

Kviðsjáraðgerð 32 45,7 

Kviðsjá en skipt í opna aðgerð 10 14,3 

Samtals 70 100,0 

 

Flestar aðgerðirnar eða 64 (91,4%) voru valaðgerðir en 6 (8,6%) aðgerðir voru bráðaaðgerðir. 

Ástæður fyrir bráðaaðgerð voru garnastífla í 5 tilvikum en rof á ristli í einu tilviki. 

Vefjagreining sýndi að 53 (75,7%) þátttakendur voru með staðfest krabbamein. Þar var 

kirtilkrabbamein (e. adenocarcinoma) lang algengast eða í 52 tilvikum en einn þátttakandi var með 

stórfrumu-eitilæxli (e. diffuse large B-cell lymphoma). Þá voru 13 (18,6%) þátttakendur með kirtilæxli á 

forstigi (e. adenoma). Tveir þátttakendur (2,9%) reyndust ekki vera með neinn greinanlegan æxlisvöxt 

Skurðaðgerð Tíðni Hlutfall 

Dausgarnar-botnristils úrnám 4 5,7 

Stómía lögð án úrnáms 2 2,8 

Úrnám á risristli 25 35,7 

Úrnám á þverristli 3 4,3 

Úrnám á fallristli 6 8,6 

Úrnám á bugaristli 16 22,9 

Fremra brottnám á endaþarmi 10 14,3 

Ristilhjáveita án úrnáms 1 1,4 

Algjört brottnám á endaþarmi 
um kvið og spöng 

3 4,3 

Samtals 70 100,0 
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og staðfesta vefjagreiningu vantar hjá tveimur (2,9%) þátttakendum sem fóru í aðgerð þar sem æxli 

var ekki fjarlægt.  

Af þeim sem tóku þátt í rannsókninni fóru 66 (94%) í skurðaðgerð í læknandi tilgangi en 4 (6%) fóru 

í aðgerð í líknandi tilgangi.  Af þeim sem fóru í aðgerð í líknandi tilgangi var krabbameinsæxlið ekki 

fjarlægt úr þremur þeirra. Tveir þeirra fóru í aðgerð þar sem varanlegt stóma var lagt í aðgerðinni en 

sá þriðji fór í hjáveituaðgerð þar sem ristillinn var tengdur framhjá æxlinu.  

3.3 Legutími, framhaldsmeðferð og útskrift 

Eftir skurðaðgerðina fóru 19 (27,1%) þátttakendur í áframhaldandi krabbameinsmeðferð en 51 

(62,9%) fóru ekki í frekari meðferð vegna krabbameins. 

Samtals lágu þátttakendurnir í 847 daga á skurðlækningadeildum Landspítala eftir aðgerðina. 

Meðallegutími var 12,1 dagur (sf=14,8, bil 1-78 dagar, miðglidi 7,0). Meðallegutími þeirra sem fengu 

fylgikvilla eftir aðgerðina var 16,8 (sf=17,6, bil 1-78 dagar, miðgildi 11) en 5,1 dagur (sf=2,2, bil 2-11, 

miðgildi 5) hjá þeim sem ekki fengu fylgikvilla. Munurinn reyndist ekki vera marktækur nema með 90% 

öryggi, en vísbendingar eru um að enn marktækari munur gæti fengist með stærra þýði (t=0,015, 

p=0,098). Meðallegutími var lengstur hjá þeim sem fóru í hlutabrottnám á fallristli eða 19,7 dagar en 

stystur hjá þeim sem fóru í brottnám á dausgörn og botnristli eða 5,8 dagar. Mynd tvö sýnir dreifingu 

legudaga eftir þátttakendum. 

 

 

Mynd 2. Fjöldi legudaga hjá þátttakendum 

 

Flestir þátttakendur útskrifuðust heim eftir aðgerðina eða 80% (n=56), en 15,7% (n=11) þurftu 

áframhaldandi legu annars staðar. Áframhaldandi lega átti sér stað á eftirtöldum stöðum: Sjúkrahús á 

landsbyggðinni (n=6), endurhæfingardeild (n=3) og öldrunardeild (n=2). Þrír einstaklingar létust í 

legunni. Þar af létust tveir innan 30 daga frá aðgerð. Annar þeirra lést á fyrsta sólarhring eftir aðgerð 

eftir að mikil blæðing kom upp í aðgerðinni. Sá einstaklingur var karlmaður á tíræðisaldri og í ofþyngd. 
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Hann hafði farið í brottnám á risristli í opinni aðgerð. Hinn einstaklingurinn sem lést innan 30 daga frá 

aðgerð var karlmaður á áttræðisaldri sem hafði farið í brottnám á bugaristli í opinni aðgerð. Rof varð á 

smágirni í aðgerðinni og fékk hann sýklasótt í kjölfarið og lést tveimur dögum eftir aðgerð. Var sá 

einstaklingur í offitu og hafði mikla veikindasögu og sögu um fyrri aðgerðir á kvið. Báðir 

einstaklingarnir sem létust innan 30 daga frá aðgerð voru í ASA-flokki 3 og með staðfest krabbamein í 

ristli. Þriðji einstaklingurinn sem lést í legunni, lést eftir 50 daga sjúkrahúsdvöl eftir aðgerð. Sá 

einstaklingur var einnig karlmaður á áttræðisaldri og í ofþyngd og ASA-flokki 2. Hafði hann einnig farið 

í brottnám á bugaristli í opinni aðgerð þar sem lagt var út varanlegt stóma. Fór hann í enduraðgerð 

sama dag vegna skaða á þvagleiðara. Fékk hann fistil í stómað og sýkingu í kviðarhol. Varð hann 

mjög veikur í kjölfarið og náði sér aldrei eftir það. 

3.4 Tíðni fylgikvilla 

Alls fengu 41 af 70 þátttakendum einhvern fylgikvilla eftir aðgerð vegna krabbameins eða kirtilæxlis í 

ristli eða endaþarmi á rannsóknartímabilinu. Tíðni fylgikvilla reyndist því vera 58,6%. Þá eru talin öll 

frávik frá hefðbundnum bata fyrstu 30 dagana eftir aðgerð sem þurftu meðferðar við (tafla 7). Tveir 

einstaklingar létu lífið innan 30 daga frá aðgerð og reyndist dánartíðni því vera 2,9%.  

Algengast var að þátttakendur fengju sýkingar eftir aðgerðina en 31 (44,3%) þátttakandi fékk 

einhverja sýkingu. Þar af var þvagfærasýking algengust meðal þátttakenda eða 24,3% (n=17). Þá 

fengu 18,6% (n=13) sýkingu í kviðarhol og er helsta ástæða þess rof á samtengingu en 10 

einstaklingar eða 14,3% þátttakenda fengu slíkt rof. Þá fengu 14,3% (n=10) þátttakenda 

skurðsárasýkingu og 8,6% (n=6) blóðsýkingu. Einnig fengu 8,6% (n=6) þátttakenda sýkingu í munnhol 

og þá fengu 2,3% (n=2) þátttakenda lungnasýkingu. Mynd 3 sýnir tíðni mismunandi sýkinga meðal 

þátttakenda. Nær helmingur þeirra sem fengu sýkingu, eða 23% (n=16) allra þátttakenda, fengu fleiri 

en eina sýkingu. Þar af fékk einn þátttakandi fimm mismunandi sýkingar og annar fjórar mismunandi 

sýkingar. Af þeim einstaklingum sem fengu sýkingu eftir aðgerðina flokkast einn þeirra í flokk 1 skv. 

Clavien-Dindo eftir að hafa einungis fengið meðferð með sáraumbúðum en flestir hinna sem fengu 

sýkingu eða 19 þátttakendur lenda í flokki 2 skv. Clavien-Dindo eftir að hafa verið meðhöndlaðir með 

sýklalyfjum. Tíu þátttakendur lentu í flokki 3 skv. Clavien-Dindo eftir að hafa farið í enduraðgerð (n=7), 

ástungu á ígerð (e. abscess) (n=1), sár opnað og drenerað (n=1) eða fengið sárasogsmeðferð (e. 

vacuum assisted closure) (n=1). Einn þátttakandi fór í flokki 5 skv. Clavien-Dindo eftir að hafa látið lífið 

í kjölfar kviðarholssýkingar. 
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Mynd 3. Hlutfall sýkinga meðal þátttakenda 

 

Fyrir utan sýkingar, þá komu upp margir aðrir fylgikvillar í kjölfar aðgerðanna. Til að mynda fengu 

14 þátttakendur (20%) viðvarandi þarmalömun í meira en þrjá daga eftir aðgerð. Þar af fengu 13 

þátttakendur magasondu sem meðferð við viðvarandi þarmalömun en einn þátttakandi fékk einungis 

ógleðistillandi lyf. Níu þátttakendur eða 12,9% fengu fylgikvilla tengdan hjarta. Þar af fengu fjórir 

þátttakendur fleiri en einn fylgikvilla tengdan hjarta. Þessir fylgikvillar voru hjartabilun (n=6), 

hjartsláttaróregla (n=5) og hjartverkur (n=2). Tíu þátttakendur eða 14,3% fengu þvagteppu í kjölfar 

aðgerðarinnar og þar af útskrifuðust 6 þátttakendur eða 8,6% með þvaglegg vegna þvagteppu. Ellefu 

þáttakendur eða 15,7% urðu fyrir truflun á vökvajafnvægi líkamans og þurftu að fá sölt (e. elektrolyte) 

vegna skorts á þeim skv. blóðprufum og níu þátttakendur (12,6%) urðu fyrir truflun á næringarinntöku 

og fengu næringu í æð. Tíu þátttakendur (14,3%) urðu fyrir blóðleysi eftir aðgerð og þurftu á blóðgjöf 

að halda. Að auki fengu fimm þátttakendur (7,1%) sárrof eftir aðgerðina. Þrír þeirra fengu grunn sárrof 

sem meðhöndluð voru með sáraumbúðum en tveir einstaklingar þurftu að fara í enduraðgerð til þess 

að loka sárinu á nýjan leik. Þá fengu þrír þátttakendur (4,3%) þrýstingssár sem meðhöndluð voru með 

kremum og sárakökum. Þrír þátttakendur fengu jafnframt fylgikvilla tengdan stóma. Tveir þeirra fóru í 

enduraðgerð innan 30 daga. Annar vegna fistils og hinn vegna stómaframfalls (e. prolapse). Þriðji 

þátttakandinn sem fékk fylgikvilla tengdan stóma var meðhöndlaður með sýklalyfjum vegna sýkingar í 

stóma (e. stomatitis). Átta þátttakendur til viðbótar fengu bruna á húð undan stómanu og voru 

meðhöndlaðir með kremum og púðri. Einn einstaklingur (1,4%) fékk bráða nýrnabilun eftir aðgerðina 

auk þess sem tveir einstaklingarnir  fóru í fjöllíffærabilun og létust innan 30 daga frá aðgerð.  

Aðrir fylgikvillar sem komu upp eftir aðgerðina og þurftu meðferðar við voru VRE sýking 

(Vancomycin ónæmir enterókokkar) (n=1), dálkstaugarlömun (e. peroneal paresis) (n=1), 

briskirtilsbólga (n=1), fleiðruvökvi (n=1), lungnabjúgur (n=1), loftbrjóst (e. penumothorax) (n=1) og 

stoðkerfisverkur (n=1). Enginn þátttakandi fékk blóðtappa eftir aðgerðina eða heilablóðfall. 
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Tafla 7. Tíðni allra fylgikvilla hjá þátttakendum óháð Clavien-Dindo flokkun 

Fylgikvillar Fjöldi þátttakenda með 
hvern fylgikvilla* 

Hlutfall þátttakenda með 
hvern fylgikvilla* (%) 

Þvagfærasýking 17/70 24,3 

Þarmalömun 14/70 20,0 

Kviðarholssýking 13/70 18,6 

Vökvaójafnvægi 11/70 15,7 

Rof á samtengingu 10/68 14,7 

Skurðsárasýking 10/70 14,3 

Þvagteppa 10/70 14,3 

Blóðleysi/blæðing 10/70 14,3 

Stóma fylgikvilli 3/21 14,3 

Næringatruflanir 9/70 12,9 

Blóðsýking 6/70 8,6 

Munnholssýking 6/70 8,6 

Hjartabilun 6/70 8,6 

Hjartsláttaróregla 5/70 7,1 

Sárrof 5/70 7,1 

Legusár 3/70 4,3 

Bráð nýrnabilun 3/70 4,3 

Lungnabólga 2/70 2,9 

Hjartadrep 2/70 2,9 

Taugaskaði 1/70 1,4 

Blóðtappi 0/70 0 

Heilablóðfall 0/70 0 

Aðrir fylgikvillar ** 6/70 8,6 

 

* Sami einstaklingurinn getur verið með fleiri en einn fylgikvilla 

**Aðrir fylgikvillar voru: Briskirtilsbólga, fleiðruvökvi, lungnabjúgur, loftbrjóst, stoðkerfisverkir og VRE sýking 
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Algengast var að sjúklingar fengju flygikvilla sem meðhöndlaður var með meðferð sem leyfð er í 

flokki 2 skv. flokkun Clavien-Dindo (tafla 8). Næstum helmingur allra fylgikvilla sem kom upp í 

rannsókninni eða 60 af 134 fylgikvillum voru í þeim flokki og munar þar mestu um fylgikvilla sem voru 

meðhöndlaðir með sýklalyfjum, blóðgjöf og næringu í æð. Sé þátttakendum raðað upp og þeir 

flokkaðir í hæsta flokk Clavien-Dindo út frá þeirri meðferð sem þeir fengu má sjá að flestir þátttakendur 

sem fengu fylgikvilla þurftu hæðst að fá einhverja meðferð sem leyfileg er í flokki 3a og munar þá mest 

um þvagleggsísetningu og ísetningu á magasondu en slík inngrip voru sett í þann flokk í þessari 

rannsókn. 

Tafla 8. Flokkun fylgikvilla hjá þátttakendum skv. Clavien-Dindo 

 Fjöldi í 
fylgikvilla 

hverjum flokki* 

Hæsta flokkun á 
fylgikvilla hjá hverjum 

þátttakanda 

Flokkur 1 20 1 

Flokkur 2 60 9 

Flokkur 3a 33 18 

Flokkur 3b   13  8 

Flokkur 4a 3 2 

Flokkur 4b 3 1 

Flokkur 5 2 2 

Samtals 134 41 

* Sami þátttakandi getur verið með fleiri en einn fylgikvilla í hverjum flokki og 

 með fylgikvilla í fleiri en einum flokki 

Alls þurftu 16 einstaklingar eða 23% þátttakenda á gjörgæslulegu, enduraðgerð eða endurinnlögn 

að halda innan 30 daga frá aðgerð (tafla 9). Þar af fóru tíu þátttakendur (14,3%) í enduraðgerð innan 

30 daga. Ástæður fyrir enduraðgerð voru rof á samtengingu í helmingi tilfella eða í fimm tilvikum. Aðrar 

ástæður voru: Sárrof (n=2), rof á smágirni (n=1), fistill úr stóma (n=1) og framfall á stóma (n=1). Fimm 

þátttakendur (7,1%) þurftu gjörgæslulegu og af þeim létust tveir þeirra. Þá þurftu sjö einstaklinga eða 

10% þátttakenda endurinnlögn á sjúkrahús innan 30 daga frá aðgerð vegna fylgikvilla. Ástæður 

endurinnlagna voru: Rof á samtengingu (n=2), briskirtilsbólga (n=1), sýklasótt vegna 

þvagfærasýkingar (e. urosepsis) (n=1), blóðsýking og sárrof (n=1), vannæring og þurrkur (n=1) og 

framfall á stóma (n=1). Þá þurftu sex einstaklingar (8,6%) áframhaldandi meðferð á göngudeild vegna 

þvagteppu eftir útskrift af legudeild eftir aðgerð. Tveir þátttakendur þurftu áframhaldandi meðferð hjá 

sjúkraþjálfara eftir sjúkrahúsleguna vegna bakverkja (n=1) og taugaskaða (n=1). Tveir þátttakendur til 

viðbótar leituðu auk þess læknisaðstoðar innan 30 daga frá aðgerð án þess að þurfa endurinnlögn eða 

göngudeildarþjónustu. 
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Tafla 9. Fjöldi þátttakenda sem þurftu gjörgæslulegu, enduraðgerð eða endurinnlögn innan 30 
daga frá aðgerð og fjöldi þeirra sem létu lífið innan 30 daga 

 
Já  Nei Samtals 

Gjörgæslulega 5 65 70 

Enduraðgerð 10 60 70 

Endurinnlögn 7 63 70 

Andlát 2 68 70 

 

3.5 Áhættuþættir fylgikvilla eftir aðgerð 

3.5.1 Aldur, kyn og ASA-flokkun 

Aldur hefur áhrif á tíðni fylgikvilla. Meðalaldur í þeim hópi sjúklinga sem fékk fylgikvilla eftir aðgerðina 

var  75,2 ár en 66,3 ár í hópi þeirra sem ekki fékk fylgikvilla (tafla 10) og var munurinn marktækur 

(t=2,987, p=0,004).  

Tafla 10. Aldur þátttakenda og fylgikvillar 

Fylgikvilli Fjöldi þátttakenda Meðalaldur Staðalfrávik 

Já 41 75,17 11,26 

Nei 29 66,31 13,49 

Samtals 70 71,50 12,91 

 

Tafla 11. ASA-flokkun þátttakenda og fylgikvillar 

 ASA-flokkun Samtals 

1 2 3 4 

Fylgikvilli Já 1 
(17%) 

21 
(60%) 

17 
(63%) 

2 
(100%) 

41 

 

nei 5 
(83%) 

14 
(40%) 

10 
(37%) 

0    
(0%) 

29  

 

Samtals 6 35 27 2 70 

 

Tuttugu og þrjár konur (66%) fengu einhvern fylgikvilla eftir aðgerðina (aldur 49-94 ára, meðalaldur  

73,7 ár) á meðan 18 karlar (51%) fengu einhvern fylgikvilla (aldur 36-92 ára, meðalaldur 69,3 ár). 

Munurinn reyndist ekki marktækur. ASA-flokkun sjúklinga hefur einnig áhrif á tíðni fylgikvilla og eftir því 

sem sjúklingar raðast í hærri ASA-flokk, því líklegra er að þeir fái fylgikvilla eftir aðgerðina (tafla 11). 

Ekki reyndist þó vera marktækur munur á tíðni fylgikvilla hjá þeim þátttakendum sem voru í ASA-flokki 

1-2 (hraustir sjúklingar og sjúklingar með sjúkdóma sem hamla lítið) og þeim sem voru í ASA-flokki 3-4 

(sjúklingar með alvarlega sjúkdóma og sjúkdóma sem hamla mikið). 
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Tíðni fylgikvilla var mismunandi eftir því hvaða aðgerð var framkvæmd (tafla 12). Einnig var tíðni 

fylgikvilla hærri hjá þeim þátttakendum sem fóru í opna kviðarholsaðgerð (20/28, 71%) en hjá þeim 

sem fóru í kviðsjárspeglun (14/32, 44%) og var munurinn marktækur (p=0,03, Kí-kvaðrat=4,659). 

 

Tafla 12. Tíðni fylgikvilla eftir skurðaðgerðum 

Skurðaðgerð Með fylgikvilla Án fylgikvilla 

Dausgarnar-botnristils úrnám 2 2 

Stómía lögð án úrnáms 1 1 

Úrnám á risristli 19 6 

Úrnám á þverristli 1 2 

Úrnám á fallristli 5 1 

Úrnám á bugaristli 6 10 

Fremra brottnám á endaþarmi 4 6 

Ristilhjáveita án úrnáms 0 1 

Algjört brottnám á endaþarmi 
um kvið og spöng 

3 0 

Samtals 41 29 

 

Frekari yfirlitstöflu með helstu flokkum fylgikvilla, skipt niður eftir ýmsum bakgrunnsbreytum má sjá í 

fylgiskjali 8. 

3.5.2 Þvagfærasýkingar og þvagteppa 

Tíðni þvagfærasýkinga hjá sjúklingum reyndist mjög há í þessari rannsókn eða 24,3% (n=17). Þá 

reyndist tíðni þvagteppu einnig há eða 14,3% (n=10). 

Þeir þátttakendur sem fengu þvagteppu eftir aðgerðina voru marktækt líklegri til þess að fá 

þvagfærasýkingar en þeir sem ekki fengu þvagteppu (p=0,004, Kí-kvaðrat=8,093). Til að mynda  var 

18% (n=11) tíðni þvagfærasýkinga hjá þeim sem ekki fengu þvagteppu en 60% (n=6) hjá þeim sem 

fengu þvagteppu. Þeir sem fengu þvagteppu eftir aðgerðina þurftu í flestum tilfellum (8/10) að fá 

annan þvaglegg og þar af útskrifuðust 6 þeirra með inniliggjandi þvaglegg. Þvagi var tappað af 

þvagblöðu hinna tveggja þátttakendanna sem fengu þvagteppu eftir aðgerðina og þurftu þeir því ekki 

annan inniliggjandi þvaglegg. 

Algengast var að þvagleggurinn væri fjarlægður á öðrum degi eftir aðgerð (dreifing 1-59) en að 

meðaltali var þvagleggurinn fjarlægður 4,8 dögum eftir aðgerð. Tólf þátttakendur losnuðu við 

þvaglegginn á fyrsta degi eftir aðgerð og fékk enginn þeirra þvagfærasýkingu. Hins vegar fengu tveir 

(17%) þeirra þvagteppu eftir aðgerðina. Hjá þeim þátttakendum sem losnuðu við þvaglegginn á 2. - 3. 

degi eftir aðgerð var tíðni þvagfærasýkinga 28% en tíðni þvagteppu fór niður í 4%. Sjö af þeim tíu 

þátttakendum (70%) sem voru með þvaglegg í 10 daga eða meira fengu þvagfærasýkingu. Þar af voru 

fjórir af þeim sex þátttakendum sem útskrifuðust með þvaglegg. Ekki reyndist marktækur munur á milli 
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þeirra aðgerða sem þátttakendur fóru í, aldurs þátttakenda eða ASA-flokkunar og þvagfærasýkinga 

eða þvagteppu. Þeir sjúklingar sem fóru í aðgerð á endaþarmi voru þó líklegri til þess að fá bæði 

þvagfærasýkingu og þvagteppu en þeir sem fóru í aðgerð á ristli. Til að mynda var tíðni 

þvagfærasýkinga hjá þeim sem fóru í aðgerð á endaþarmi 38% (5/13) á móti 21% (12/57) hjá þeim 

sem fóru í aðgerð á ristli (tafla 13). Þá var tíðni þvagteppu 23% (3/13) hjá þeim sem fóru í aðgerð á 

endaþarmi en 12% (7/57) hjá þeim sem fóru í ristilaðgerð. Reyndist munurinn þó ekki vera marktækur 

í hvorugu tilfellinu en vísbendingar benda til þess að munurinn gæti verið marktækur hjá stærra úrtaki. 

Enginn af þeim sex þátttakendum sem fengu 1500 ml. af vökva í æð eða minna í aðgerð og á 

vöknunardeild fékk þvagteppu eftir aðgerð. Hjá þeim þátttakendum sem fengu 2000-2500 ml. af vökva 

í æð í aðgerð og á vöknunardeild var tíðni þvagteppu 16,7% (4/24) og 13,5% (5/37) hjá þeim sem 

fengu meira en 2500 ml. af vökva í æð á meðan á aðgerð stóð og á vöknunardeild eftir aðgerð. Þrír 

þátttakendur voru ekki með skráða vökvagjöf í aðgerð og á vöknunardeild en enginn þeirra þriggja 

fékk þvagteppu. 

 

Tafla 13. Þvagfærasýkingar eftir skurðaðgerðum 

Skurðaðgerð Ekki 
þvagfæra-

sýking 

Þvagfæra
-sýking 

Fjöldi 
þátttakend

a 

Dausgarnar-botnristils úrnám 3 1 4 

Stómía lögð án úrnáms 2 0 2 

Úrnám á risristli 20 5 25 

Úrnám á þverristli 3 0 3 

Úrnám á fallristli 4 2 6 

Úrnám á bugaristli 12 4 16 

Fremra brottnám á endaþarmi 7 3 10 

Algjört brottnám á endaþarmi 
um kvið og spöng 

1 2 3 

Ristilhjáveita án úrnáms 1 0 1 

Samtals 53 17 70 

 

3.5.3 Skurðsárasýkingar og sárrof 

Tíðni skurðsárasýkinga reyndist vera 14,3% (n=10) í rannsókninni. Skurðsárasýkingar reyndust 

rúmlega tvöfalt algengari hjá þátttakendum sem voru 70 ára eða eldri eða 18% (7/38) á móti 9% (3/32) 

hjá þátttakendum yngri en 70 ára en sá munur reyndist ekki marktækur. Ekki reyndist marktækur 

munur á tíðni skursárasýkinga hjá þeim sem fóru í opnar aðgerðir (2/28) og þeim sem fóru í 

kviðsjáraðgerðir (5/32). Tíðni skurðsárasýkinga var 13,5% (7/52) hjá þeim þátttakendum sem ekki 

fengu stóma í aðgerðinni en 30% (3/10) hjá þeim sem fengu verndandi stóma. Enginn af þeim átta 

þátttakendum sem fengu varanlegt stóma fengu skurðsárasýkingu. Þá fékk þriðjungur (3/9) 
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þátttakenda sem voru í offitu (LÞS yfir 30) skurðsárasýkingu en um fimmtungur (5/26) þeirra sem voru 

í kjörþyngd (LÞS 18,5-24,9). Ekki reyndist vera marktækur munur á tíðni skurðsárasýkinga eftir ASA-

flokkun þátttakenda. Þær skurðsárasýkingar sem komu upp voru meðhöndlaðar á eftirfarandi hátt: 

Sárasogsmeðferð og sýklalyf (n=2), opnun á skurðsári og sýklalyf (n=1), einungis sýklalyf (n=6), 

einungis sáraumbúðir (n=1). Eini þátttakandinn sem ekki fékk sýklalyf við sárasýkingu var kominn á 

líknandi meðferð.  

Fimm þátttakendur eða 7,1% fengu sárrof eftir aðgerðina. Af þeim fóru þrír í enduraðgerð. Hjá 

einum þátttakanda hafði vöðvafell beina kviðvöðvans (e. rectus abdominalis fascia) rofnað aftur og 

þurfti að loka því með annarri skurðaðgerð. Hinir tveir þátttakendurnir sem fengu sárrof og fóru í 

enduraðgerð voru með heilt vöðvafell en djúpar skurðsárasýkingar og fóru þeir í enduraðgerð þar sem 

sett var upp sárasogsmeðferð vegna þess. Þeir tveir þátttakendur sem fengu rof á skurðsári en fóru 

ekki í enduraðgerð voru með grynnra sárrof og voru einungis meðhöndlaðir með sáraumbúðum. Þar af 

var annar þeirra með skurðsárasýkingu en hinn ekki. 

3.5.4 Rof á samtengingum og kviðarholssýkingar 

Af þeim 67 þátttakendum sem gerð var á samtenging í aðgerðinni fengu 10 þeirra eða 14,9% rof á 

tengingunni eftir aðgerð og kviðarholssýkingu í kjölfarið. Af þessum 10 þátttakendum fór helmingurinn 

eða fimm þátttakendur í enduraðgerð. Hinn helmingurinn fékk eingöngu meðferð með sýklalyfjum. 

Rof á samtengingum útskýra 10 af 13 kviðarholssýkingum sem upp komu hjá þátttakendum í 

rannsókninni. Hinar kviðarholssýkingarnar sem upp komu, voru í tveimur tilfellum ígerð (e. abscess) í 

kvið án staðfestingar á samtengingarrofi og rof á smágirni í einu tilfelli. Fjórir af þeim tíu þátttakendum 

sem fengu rof á samtengingu höfðu fengið verndandi stóma í aðgerðinni. Alls fengu 11 þátttakendur 

verndandi stóma. Þá fengu þrír þátttakendur til viðbótar stóma í enduraðgerð vegna rofs á 

samtengingu. Sex af þeim þátttakendum sem fengu rof á samtengingu höfðu farið í opna skurðaðgerð 

en þrír þeirra í kviðsjáraðgerð. Einn hafði farið í aðgerð sem byrjaði í kviðsjá en þurfti að skipta yfir í 

opna aðgerð þar sem meira þurfti að fjarlægja af endaþarminum en til stóð í upphafi. 

3.5.5 Blóðsýkingar, sýklasótt og lungnabólga 

Sex þátttakendur eða 8,6% voru með staðfesta sýkingu í blóði eftir aðgerð á ristli eða endaþarmi skv. 

blóðræktun og fengu sýklalyfjagjöf í æð vegna þess. Tveir þeirra sýndu klínísk einkenni um sýklasótt 

(e. sepsis). Alls var tíðni sýklasóttar 8,6% en sex einstaklingar sýndu klínísk merki um sýklasótt og 

fengu meðferð vegna þess. Flest tilfella sýklasóttar eða fjögur af sex voru í tengslum við rof á 

samtengingum en hin tvö tilfellin voru annars vegar vegna rofs á smágirni í aðgerðinni og hins vegar 

vegna þvagfærasýkingar. Þá fengu tveir þátttakendur lungnabólgu eftir aðgerð eða 2,9%. 

3.5.6 Viðvarandi þarmalömun 

Fjórtán einstaklingar eða 20% þátttakenda fengu viðvarandi þarmalömun í meira en þrjá daga eftir 

aðgerð. Sex þeirra höfðu farið í opna skurðaðgerð, fimm í kviðsjáraðgerð og þrír í kviðsjáraðgerð þar 

sem skipt var yfir í opna aðgerð. Af þeim 14 þátttakendum sem fengu viðvarandi þarmalömum þurftu 

13 þeirra að fá magasondu vegna þess en einn þátttakandi fékk einungis ógleðistillandi lyf. Tíu 
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þátttakendur, eða 71% þeirra sem fengu viðvarandi þarmalömun, voru ennþá með magasondu á 

fimmta degi eftir aðgerð. Fjórir af þeim fjórtán einstaklingum (29%) sem fengu viðvarandi þarmalömun 

eftir aðgerðina þurftu að fá næringu í æð. Viðvarandi þarmalömun var algengust eftir aðgerðir á 

endaþarmi eða 38% (5/13). Þá voru þátttakendur sem fengu viðvarandi þarmalömun í margfaldri 

áhættu á að fá munnholssýkingar eða 28,6% (4/14) á móti 3,6% (2/56) af þeim sem ekki fengu 

viðvarandi þarmalömun.  

3.5.7 Hjartavandamál 

Ellefu þátttakendur fengu meðferð vegna hjartavandamála eftir aðgerð. Þar af höfðu tveir verið á 

meðferð vegna sinna hjartavandamála fyrir aðgerðina og fá þeir því Clavien-Dindo flokkunina d 

(disability) og eru ekki teknir með í frekari útreikningum á hjartavandamálum eftir aðgerð. Það voru því 

níu þátttakendur sem fengu fylgikvilla tengda hjarta eftir aðgerðina eða 12,9%. Tæplega helmingur 

þeirra eða fjórir þátttakendur fengu fleiri en einn fylgikvilla tengdan hjarta. Algengasti fylgikvillinn 

tengdur hjarta var hjartabilun en sex þátttakendur (8,6%) sýndu klínísk merki um hjartabilun og fengu 

lyfjameðferð vegna þess. Tveir þeirra létu lífið innan 30 daga frá aðgerð og aðrir tveir dóu rúmum 

mánuði eftir aðgerð. Af þeim sem dóu innan 30 daga frá aðgerð dó annar eftir að hafa fengið mikla 

blæðingu í aðgerðinni og hinn eftir að hafa fengið rof á samtengingu eftir aðgerðina. Af þeim tveimur 

sem dóu rúmlega mánuði eftir aðgerð, hjartabilaðist annar þeirra vegna mikilla veikinda í kjölfar fistils í 

stóma en hinn hjartabilaðist vegna síns krabbameinssjúkdóms og hafði sá þátttakandi farið í aðgerð í 

líknandi tilgangi. Tveir þátttakendur sýndu einkenni hjartabilunar en náðu sér aftur eftir meðferð vegna 

þess. Hjartsláttaróregla var næst algengasta hjartavandamálið og þurftu fimm þátttakendur (7,1%) 

meðferð vegna þess. Allir voru þeir settir á lyf við sinni hjartsláttaróreglu auk þess sem einn 

þátttakandi þurfti að fara í rafvendingu til þess að komast í réttan takt aftur. Í tveimur tilvikum kom 

hjartsláttaróregla fram eftir rof á samtengingu en í hinum tilvikunum eftir fistil í stóma (n=1), sýklasótt 

eftir þvagfærasýkingu (e. urosepsis) (n=1) og vegna  ígerðar í kviðarholi (e. intra abdominal abscess) 

(n=1). Þá fengu tveir  þátttakendur (2,9%) hjartverk eftir aðgerðina og voru settir á meðferð vegna 

þess. 

3.5.8 Blæðing og blóðleysi 

Blóðtap þátttakenda í aðgerð var illa skráð. Einungis 37 eða 53% af þátttakendunum 70 voru með 

skráð blóðtap í aðgerðinni. Því voru 47% þátttakenda ekki með skráð blóðtap í aðgerðinni, hvorki í 

skráningarkerfi svæfingar né í aðgerðarlýsingum skurðlækna. Af þeim þátttakendum sem voru með 

skráð blóðtap, misstu sex þeirra (16%) 400 ml. eða meira af blóði í aðgerðinni. Þar af misstu þrír þeirra 

um eða yfir 1000 ml. af blóði. Fjórir af þessum sex sem misstu 400 ml. af blóði eða meira fóru í opna 

skurðaðgerð en hinir tveir fóru í kviðsjáraðgerð þar sem þurfti að skipta yfir í opna aðgerð. Í öðru 

tilfellinu var skipt yfir í opna aðgerð vegna blæðingar í kviðarholi. Sá þátttakandi sem missti mest blóð í 

aðgerðinni, missti um 1100 ml. af blóði og lést hann að kvöldi aðgerðardags úr fjöllíffærabilun. Enginn 

þátttakandi fékk blóðgjöf á meðan á aðgerð stóð en alls þurftu 10 þátttakendur (14,3%) á blóðgjöf að 

halda vegna blóðleysis eftir aðgerð. Níu þeirra höfðu farið í aðgerð á botnristli eða risristli. Blóðleysi 

eftir þær aðgerðir var því 31% (9/29) en einungis 2% (1/41) ef einhver önnur aðgerð var framkvæmd 
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(tafla 14). Enginn þátttakandi þurfti að fara í enduraðgerð vegna blæðingar en einn af þeim sem þurfti 

blóðgjöf eftir aðgerðina þurfti einnig að fá auka saum í skurðsár vegna æðar sem blæddi úr. Var það 

gert án aðkomu svæfingar.  

 

Tafla 14. Blóðgjafir eftir aðgerðum 

Skurðaðgerð Blóðleysi/blæðing Samtals 

á ekki við Blóðgjöf 

 Dausgarnar-botnristilsúrnám 3 1 4 

Úrnám á risristli 17 8 25 

Úrnám á þverristli 3 0 3 

Úrnám á fallristli 6 0 6 

Úrnám á bugaristli 15 1 16 

Fremra brottnám á endaþarmi 10 0 10 

Algjört brottnám á endaþarmi 
um kvið og spöng 

3 0 3 

Ristilhjáveita án úrnáms 1 0 1 

Stómía lögð án úrnáms 2 0 2 

Samtals 60 10 70 

 

3.5.9 Aðrir fylgikvillar 

Einn þátttakandi (1,4%) hlaut taugaskaða eftir legu í aðgerðinni og þurfti áframhaldandi meðferð 

sjúkraþjálfara eftir sjúkrahúsleguna. Hann hlaut dálkstaugarlömun (e. peroneal paresis) sem veldur 

dropp-fæti. Sá þátttakandi sem fékk dálkstaugarlömun hafði ekki legið í fótastoðum í aðgerðinni heldur 

baklegu með fæturnar beinar og í sundur. Einhver þrýstingur hefur þó komið á dálkstaugina og hún 

lamast. Með aðstoð sjúkraþjálfunar gekk lömunin til baka og varð sá þátttakandi einkennalaus. Aðrir 

taugaskaðar komu ekki fram vegna legu í aðgerðinni en þrír þátttakendur kvörtuðu undan verkjum í 

stoðkerfi eftir aðgerð. Einn af þeim þurfti áframhaldandi meðferð hjá sjúkraþjálfara vegna bakverkja 

eftir sjúkrahúsleguna. Hafði sá þátttakandi fyrri sögu um brjósklos og hafði farið í skurðaðgerð vegna 

þess. Hinir tveir þátttakendurnir sem fundu fyrir stoðkerfisverkjum fengu verki í öxl eftir legu á 

skurðarborðinu en þurftu ekki frekari meðferðar við.  

Þrír þátttakendur (4,3%) hlutu þrýstingssár í kjölfar aðgerðarinnar. Var í öllum tilvikum hægt að 

meðhöndla sárin með meðferðum sem leyfð eru í flokki 1 skv. Clavien-Dindo s.s. með sárakökum, 

kremum og öðrum legusáravörnum. Þrýsingssárin sem upp komu greindust á 6., 8. og 14. degi eftir 

aðgerð og mynduðust þau á hælum og spjaldbeini hjá öllum þremur þátttakendunum. Að auki fékk 

einn þessara þátttakenda þrýstingssár á rasskinnar síðar í legunni. Þessir þrír þátttakendur þurftu allir 

langa sjúkrahúslegu eða lengri en 30 daga. Einn af þeim sem fékk þrýstingssár lá í 34 daga á 

sjúkrahúsi eftir aðgerðina en hinir tveir þátttakendurnir sem fengu þrýstingssár lágu í 78 daga hvor á 
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sjúkrahúsi eftir aðgerðina eða lengst allra þátttakenda. Þessi langa sjúkrahúsdvöl fylgdi í kjölfar 

annara fylgikvilla í öllum tilvikum. 

Truflanir á vökvajafnvægi og nærinagarinntöku var líka skoðuð í rannsókninni en ellefu 

þátttakendur eða 15,7% þurftu að fá sölt (e. electrolytes) vegna truflana í vökvajafnvægi skv. 

blóðprufum. Þá þurftu níu þátttakendur eða 12,9% að fá næringu í æð eftir aðgerðina vegna truflunar 

á næringarinntöku í kjölfar viðvarandi þarmalömunar eða rofs á samtengingu. 

Þrír þátttakendur (4,3%) fengu bráða nýrnabilun eftir aðgerðina. Var það tengt fjöllíffærabilunum í 

öllum tilfellum og létu tveir þeirra lífið í kjölfarið. Þriðji einstaklingurinn sem fór í  hjarta- og nýrnabilun 

náði sér aftur með hjálp meðferðar. 

Alls fékk 21 þátttakandi stóma. Ellefu þátttakendur fengu verndandi stóma og sjö þátttakendur 

fengu varanlegt stóma í frumaðgerðinni. Til viðbótar fengu þrír þátttakendur stóma í enduraðgerð 

vegna rofs samtengingu. Af þessum 21 þátttakanda sem fékk stóma fengu 11 einhverja fylgikvilla 

vegna þessa. Af þeim voru átta þátttakendur með vægan fylgikvilla sem meðhöndlaður var með 

meðferð sem leyfð er í Clavien-Dindo flokki 1.  Var það í öllum tilvikum vegna bruna á húð undan 

stómanu. Þrír þátttakendur fengu þó alvarlegri fylgikvilla vegna stómans. Einn þátttakandi fór á sýklalyf 

vegna sýkingar í stómanu en hinir tveir þurftu að fara í enduraðgerð, annars vegar vegna fistils í 

stómanu og hins vegar vegna framfalls á stómanu.  

3.5.10 Áhrif líkamshita á tíðni fylgikvilla 

Sextíu og þrír þátttakendur eða 90% allra þátttakenda voru með skráðar mælingar á líkamshita á 

meðan á aðgerðinni stóð en skráningu á líkamshita vantaði hjá sjö þátttakendum. Við samanburð á 

fyrsta mælda líkamshita þátttakenda eftir að aðgerð hófst má sjá að 35% þeirra (n=22) voru með 

líkamshita 36,0°C eða lægra. Þeir þátttakendur sem voru með svo lágan líkamshita við fyrstu mælingu 

voru mun líklegri til þess að fá fylgikvilla eftir aðgerðina. Alls var tíðni fylgikvilla  73% (16/22) hjá þeim 

sem sem voru með fyrsta mælda líkamshita 36,0°C eða lægri á móti 51% (21/41) tíðni fylgikvilla hjá 

þeim sem voru með fyrsta mælda líkamshita yfir 36,0°C. Það sama má segja um líkamshita í 

aðgerðarlok þar sem 71% (12/17) þeirra sem voru með líkamshita 36,0°C eða lægri í aðgerðarlok 

fengu einhvern fylgikvilla eftir aðgerði á móti 54% (25/46) þeirra sem voru með líkamshita yfir 36,0°C í 

aðgerðarlok.  

Eins og tafla 15 sýnir þá voru þeir þátttakendur sem voru með 36,0°C eða lægri líkamshita við 

upphaf aðgerðar mun líklegri til að fá fylgikvilla eins og kviðarholssýkingar, þvagfærasýkingar, 

hjartsláttaróreglu og þarmalömun auk þess sem rof á samtengingu var tvöfalt algengara hjá köldum 

þátttakendum. Þá voru þátttakendur með líkamshita 36°C eða minna við upphaf aðgerðar nær þrefalt 

líklegri til þess að þurfa gjörgæslumeðferð eftir aðgerð (3/22, 14%) en þeir sem voru með líkamshita 

yfir 36°C (2/41, 5%). Lítill munur var á tíðni enduraðgerða hjá hópunum eða 13,6% hjá þeim sem voru 

36°C eða minna við fyrsta mælda líkamshita á móti 12,1% hjá þeim sem voru með líkamshita yfir 

36°C. 

Þeir þátttakendur sem voru með líkamshita 36,0°C eða lægra við aðgerðarlok voru einnig líklegri til 

þess að fá fylgikvilla eftir aðgerðina en þeir sem voru með líkamshita yfir 36,0°C eins og tafla 16 sýnir. 
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Mestu munaði á skurðsárasýkingum og blóðleysi en þeir þátttakendur sem voru kaldir (36,0°C eða 

lægra) við aðgerðarlok voru rúmlega tvöfalt líklegri til þess að fá sárasýkingar auk þess að vera mun 

líklegri til þess að þurfa blóðgjöf eftir aðgerð. Einnig voru þeir þátttakendur sem voru kaldir við 

aðgerðarlok tvöfalt líklegri til þess að þurfa gjörgæslulegu eftir aðgerð (2/17, 11,7%) en þeir sem voru 

yfir 36°C (3/46, 6,5%). 

 

Tafla 15. Tíðni fylgikvilla eftir fyrsta mælda líkamshita í aðgerð 

 Fyrsti mældi 
líkamshiti ≤ 36°C 

(n=22)* 

Fyrsti mældi 
líkamshiti >36°C 

(n=41)* 

Fylgikvilli eftir aðgerð 16/22 (73%) 21/41 (51%) 

Kviðarholssýking 7/22 (32%) 5/41 (12%) 

Rof á samtengingu 5/22 (23%) 5/41 (12%) 

Þvagfærasýking 8/22 (36%) 7/41 (17%) 

Hjartsláttaróregla 3/22 (14%) 2/41 (5%) 

Þarmalömun 6/22 (27%) 8/41 (20%) 

*Sami þátttakandi getur verið með fleiri en einn fylgikvilla í töflunni 

 

Tafla 16. Tíðni fylgikvilla eftir mældum líkamshita við aðgerðarlok 

 Líkamshiti ≤ 36°C 
við aðgerðarlok 

(n=17)* 

Líkamshiti >36°C 
við aðgerðarlok 

(n=46)* 

Fylgikvilli eftir aðgerð 12/17 (71%) 25/46 (54%) 

Skurðsárasýking 3/17 (18%) 3/46 (7%) 

Blóðleysi 4/17 (24%) 5/46 (11%) 

Þvagfærasýking 5/17 (30%) 10/46 (22%) 

Þvagteppa  3/17 (18%) 6/46 (13%) 

*Sami þátttakandi getur verið með fleiri en einn fylgikvilla í töflunni 
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4 Umræða 

4.1 Almenn umræða um niðurstöður rannsóknarinnar 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna fylgikvilla skurðaðgerða vegna krabbameins í ristli og 

endaþarmi og tíðni þeirra. Rannsóknin tók til 70 einstaklinga sem allir fóru í skurðaðgerð á Landspítala 

vegna krabbameins eða kirtilæxla í ristli eða endaþarmi á sex mánaða tímabili árið 2015. Í þessum 

kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og þær bornar saman við erlendar 

rannsóknir á sama efni. Einnig verður fjallað um hagnýtingu rannsóknarinnar fyrir hjúkrunarfræðinga á 

skurðstofum sem og takmarkanir rannsóknarinnar. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna háa tíðni fylgikvilla eftir skurðaðgerðir vegna 

krabbameins í ristli og endaþarmi. Sýkingatíðni var mög há og má þar sérstaklega nefna tíðni 

þvagfærasýkinga og kviðarholssýkinga. Tíðni þvagfærasýkinga reynist vera 24,3%. Það er mun hærra 

en erlendar rannsóknir gefa til kynna þar sem tíðni þvagfærasýkinga er yfirleitt undir 5% (Bakker o.fl., 

2014; Bärlehner o.fl., 2005; COLOR, 2005; Kang o.fl., 2012; Kin, Rhoads, Jalali, Shelton og Welton, 

2013; Lacy o.fl., 2002; Leung o.fl., 2004; Regenbogen o.fl., 2011; Rose o.fl., 2004). Þessi háa tíðni 

þvagfærasýkinga í rannsókninni kallar á útskýringar. Rannsóknin skýrir ekki ástæður fyrir þessari háu 

tíðni sýkinga en rannsóknin sýnir fram á nauðsyn þess að gera frekari rannsóknir og yfirfara verklag 

varðandi þvagleggi eftir skurðaðgerð.   

Tíðni rofs á samtengingum í þessari rannsókn var 14,3% sem er hátt miðað við erlendar rannsóknir 

þar sem tíðnin er yfirleitt á bilinu 1 - 13,5% (Bakker o.fl., 2014; Bärlehner o.fl., 2005; COLOR, 2005; 

Guillou o.fl., 2005; Lacy o.fl., 2002; Law o.fl., 2012; Leung o.fl., 2004; Rose o.fl., 2004; van der Pas 

o.fl., 2013). Rof á samtengingum útskýra einnig tæplega 80% (10/13) af kviðarholssýkingum eftir 

aðgerð en kviðarholssýkingar komu upp hjá 18,6% þátttakenda. 

Annar fylgikvilli sem hægt er að bera saman við erlendar rannsóknir er tíðni skurðsárasýkinga. Í 

þessari rannsókn var tíðni skurðsárasýkinga 14,3%.  Erlendar rannsóknir lýsa tíðni skurðsárasýkinga 

frá 2-25% (Kirchhoff o.fl., 2010).  Flestar rannsóknir lýsa þó undir 12% tíðni skurðsárasýkinga 

(Bärlehner o.fl., 2005; COLOR, 2005; COST, 2004; Guillou o.fl., 2005; Lacy o.fl., 2002; Law o.fl.  

2012; Leung o.fl.  2004; Longo o.fl.  2000; Rose o.fl.  2004; Schootman o.fl., 2014; van der Pas o.fl., 

2013). Samanburður Aziz og félaga (2006) lýsir 9,4% tíðni skurðsárasýkinga úr 12 rannsóknum á 

endaþarmsaðgerðum. Þá lýsa Tjandra og félagar (2006) að meðaltali 5,7% tíðni skurðsárasýkinga við 

samanburð á 17 slembuðum samanburðarannsóknum (e. randomized controlled trials) skurðaðgerða 

vegna krabbameins í ristli og endaþarmi. Það er því einnig ljóst að þessi rannsókn lýsir hárri tíðni 

skurðsárasýkinga samanborið við erlendar rannsóknir. 

Viðvarandi þarmalömun er einn enn fylgikvillinn sem kemur ekki vel út í rannsókninni samanborið 

við erlendar rannsóknir en 20% þátttakenda fengu meðferð vegna viðvarandi þarmalömunar meira en 

þremur dögum eftir aðgerð. Erlendar rannsóknir lýsa yfirleitt 2-10% tíðni á viðvarandi þarmalömun en 

það er erfitt að bera rannsóknirnar saman þar sem fáar þeirra skilgreina hvað viðvarandi þarmalömun 

sé. Einnig miða sumar rannsóknir við fimm daga en aðrar við þrjá daga sem algengast er að notað sé 

sem viðmið fyrir viðvarandi þarmalömun (Bakker o.fl., 2014; Bärlehner o.fl., 2005; COST, 2004; Lacy 
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o.fl., 2002; Law o.fl., 2012; Leung o.fl., 2004; Longo o.fl., 2000; Rose o.fl., 2004; van der Pas o.fl., 

2013).  

Erfiðara er að bera marga aðra fylgikvilla saman við erlendar rannsóknir þar sem þeir eru yfirleitt 

illa skilgreindir og oft sjaldgæfir. Þó kom fram 2,9% (n=2) af tíðni lungnabólgu sem er í samræmi við 

erlendar rannsóknir auk þess sem enginn þátttakandi fékk blóðsega í djúpbláæð en erlendar 

rannsóknir lýsa slíkum fylgikvilla yfirleitt í 0-3% tilfella. Tíðni hjartavandamála var nokkuð há eða 

14,3% (n=10) í rannsókninni en óvíst er hvaða vandamál eru undir þeirri skilgreiningu í öðrum 

rannsóknum. Tíðni blóðleysis eftir aðgerð var einnig 14,3% (n=10) og var það meðhöndlað með 

blóðgjöf en einn þátttakandi lést lífið eftir að hafa orðið fyrir miklu blóðtapi í aðgerðinni.  

Alvarlegasta afleiðing fylgikvilla eftir skurðaðgerðir er andlát sjúklinga. Dánartíðni innan 30 daga 

reyndist vera 2,9% og er það í samræmi við erlendar rannsóknir og gagnagrunna í nágrannalöndunum 

(Bakker o.fl., 2014; Cancercentrum, 2015; COST, 2004; Guillou o.fl., 2005; Lacy o.fl., 2002; Law o.fl., 

2012; Leung o.fl., 2004; Longo o.fl., 2000; Rose o.fl., 2004; Schootman o.fl., 2014; van der Pas o.fl., 

2013). 

Við upphaf rannsóknarinnar var lagt upp með þrjár rannsóknarspurning. Þær fjölluðu um að finna 

hvaða skammtíma fylgikvillar kæmu upp eftir skurðaðgerð vegna krabbameins í ristli og endaþarmi, 

hverjir væru algengustu og alvarlegustu fylgikvillarnir og hver tíðni þeirra væri. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar svara rannsóknarspurningunum vel. Upp komu 26 mismunandi fylgikvillar sem þurftu 

sérstaka meðhöndlun og fengu 58,6% þátttakenda a.m.k. einn fylgikvilla eftir aðgerðina. Þá eru taldir 

allir þeir fylgikvillar sem upp komu innan 30 daga frá aðgerðinni og þurftu meðferðar við. Algengustu 

fylgikvillarnir reyndist vera þvagfærasýking (24,3%), viðvarandi þarmalömun (20%), kviðarholssýking 

(18,6%), vökvaójafnvægi (15,7%) og rof á samtengingu (14,7%). Kviðarholssýkingar, rof á 

samtengingum og blóðmissir reyndust alvarlegustu fylgikvillarnir skv. flokkun Clavien-Dindo. Þeir 

fylgikvillar útskýra flestar enduraðgerðirnar, gjörgæslulegurnar og endurinnlagnirnar í rannsókninni auk 

þess sem blóðsýkingar og líffærabilanir fylgdu oft í kjölfarið. 

4.2 Mikilvægi rannsóknarinnar fyrir skurðhjúkrun 

Rannsóknin gefur mjög mikilvægar upplýsingar varðandi árangur skurðhjúkrunar við skurðaðgerðir 

vegna krabbameins í ristli og endaþarmi. Niðurstöðurnar gefa til kynna að þvagfærasýkingar séu mun 

algengari eftir þessar aðgerðir á Landspítala en við sambærilegar aðgerðir erlendis. 

Skurðhjúkrunarfræðingar setja þvagleggi við dauðhreinsaðar aðstæður inni á skurðstofu fyrir þessar 

aðgerðir en engu að síður er tíðni þvagfærasýkinga 24,3%. Enginn þátttakandi fékk þó 

þvagfærasýkingu ef þvagleggurinn var fjarlægður á fyrsta degi eftir aðgerð nema þátttakandi hafi 

fengið þvagteppu í kjölfarið og þurft að fá annan þvaglegg eða aftöppunarlegg á legudeild. Slíkt gefur 

líklega til kynna að sýkinging verði ekki rakin til uppsetningar þvagleggsins á skurðstofu. Tegund 

þvagleggs, meðhöndlun þvagleggs á legudeild eftir aðgerð og hversu lengi þvagleggir eru hafði í 

sjúklingi eftir aðgerð gætu hins vegar haft áhrif á háa tíðni þvagfærasýkinga. Slíkt verður þó ekki 

staðfest án frekari rannsókna. 
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Háa tíðni kviðarholssýkinga má að mestu leyti tengja við rof á samtengingum eða þörmum svo að 

öllum líkindum eru dauðhreinsuð vinnubrögð við aðgerðirnar fullnægjandi. Á móti kemur hins vega há 

tíðni skurðsárasýkinga sem hugsanlega má að einhverju leyti rekja til mengunar í aðgerðinni eða vali á 

umbúðum. Rannsóknin svarar ekki þeim spurningum svo slíkt er nauðsynlegt að rannsaka nánar. 

Einn þátttakandi í rannsókninni hlaut taugaskaða sem tengist legu í aðgerðinni. Er það þekktur 

fylgikvilli eftir þessar aðgerðir en engu að síður alvarlegt mál sem skurðhjúkrunarfræðingar verða að 

taka til sín og reyna að fyrirbyggja eftir fremsta megni. Einnig fundu þrír þátttakendur fyrir 

stoðkerfisverkjum eftir aðgerðina og þar af þurfti einn að leita til sjúkraþjálfara eftir aðgerð. Enginn 

þátttakandi hlaut blóðsega í djúpum bláæðum eftir aðgerðina svo blóðsegavarnir, teygjusokkanotkun  

og lega sjúklinga í aðgerðum m.t.t. blóðsegavarna virðast fullnægjandi. Þrír þátttakendur fengu 

legusár eftir eftir aðgerðina. Þessi legusár voru að greinast á 6., 8. og 14. degi eftir aðgerðina. 

Legusárin komu fram á hælum og yfir spjaldbeini hjá öllum þremur þátttakendunum auk þess sem 

einn þátttakandi var einnig kominn með legusár á rasskinnar síðar í legunni. Ekki er hægt að staðfesta 

hvort lega á skurðarborðinu meðan á aðgerð stóð hafði áhrif á myndun þessara legusára eða ekki.  

Upplýsingar um tíðni fylgikvilla tengdum legu í aðgerðum hafa ekki legið fyrir á Íslandi og því eru 

þessar niðurstöður mikilvægar upplýsingar til skurðhjúkrunarfræðinga um hvað vel gengur og hvað 

betur má fara. 

Rannsóknin gefur einnig vísbendingar um að sjúklingar sem fái meira en 1500 ml. af vökva í æð á 

meðan á aðgerð stendur og á vöknunardeild eftir aðgerð séu líklegri til þess að fá þvagteppu eftir 

aðgerðina. Það er í samræmi við erlendar rannsóknir og eitthvað sem vert er að hafa í huga. Þá 

kemur fram í rannsókninni að skráningu á blóðtapi í aðgerð er mjög illa skráð eða einungis hjá rétt 

rúmlega helmingi þátttakenda (37/70). Mælingar og skráningar á líkamshita í aðgerð er einnig 

ábótavant, sér í lagi við kviðsjáraðgerðir þar sem 6 af 31 þátttakanda voru ekki með skráðan 

líkamshita á meðan á aðgerð stóð.  

Þó svo að 10% (n=7) þátttakenda hafi ekki verið með skráðan líkamshita á meðan á aðgerð stóð 

þá má sjá margt áhugavert hjá hinum 90% (n=63) sem voru með skráðan líkamshita. Þar má sjá að 22 

þátttakendur eða 35% þeirra sem voru með skráðan líkamshita í aðgerðinni höfðu kólnað niður í 36°C 

eða minna þegar fyrsti hiti var mældur við upphaf aðgerðar. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til 

þess að þeir sjúklingar sem kólnuðu þetta mikið fyrir aðgerð hafi verið mun líklegri til þess að fá 

fylgikvilla en þeir sem ekki kólnuðu niður í 36°C eða minna. Það dró að einhverju leyti úr líkum á 

fylgikvillum að hita kalda þátttakendur upp í aðgerðinni en áhrifin þyrfti að staðfesta betur með annarri 

rannsókn. Sú staðreynd að þátttakendur komi of kaldir á skurðstofu og kólni mikið við innleiðingu 

svæfingar og undirbúning aðgerðar er alvarlegt mál og ber að koma á starfsreglum sem vinna gegn 

því að slíkt gerist. Þó svo að hitatap sé mikið með uppgufun úr opnum kviðarholsskurði þá komu 

kviðsjáraðgerðir ekki síður illa út en opnar aðgerðir. Alls voru 22% þátttakanda sem voru  með skráðan 

líkamshita ≤ 36°C í kviðsjáraðgerðum þegar fyrsti hiti var mældur samanborið við 35% hjá þeim sem 

fóru í opna aðgerð eða kviðsjáraðgerð þar sem skipt var yfir í opna aðgerð. Það er því alveg ljóst að 

þarna gefst hjúkrunarfræðingum gott tækifæri á að bæta sig og stuðla að fækkun fylgikvilla eftir 

skurðaðgerðir í framtíðinni. 
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Mikilvægt er að mæla og fylgjast með líkamshita sjúklings á meðan á aðgerð stendur. Til að draga 

úr líkum á ofkólnun í aðgerðinni þarf að draga eins mikið úr hitatapi og kostur er, auk þess að bæta 

hitatap með virkri hitun. Hægt er að notast við margar aðferðir til þess að draga úr líkum á hitatapi. Eitt 

af því sem hjúkrunarfræðingar á skurðstofum geta gert er að draga úr hitatapi sem verður við 

uppgufun og geislun. Það má meðal annars gera með því að hafa lofthita inni á skurðstofu a.m.k 

21°C, hafa sjúklinga eins lítið berskjaldaða eins og hægt er og hylja þá með hlýjum teppum og húfu 

strax við komu á skurðdeild. Þá ætti einnig að nota virka hitun, s.s. með hitaloftsblásara við allar 

kviðarholsaðgerðir sem áætlað er að taki lengri tíma en 30 mínútur. Með því að nota heitt loft við 

kviðsjáraðgerðir, hlýja sótthreinsi- og skolvökva ásamt því að gefa heita vökva í æð og heitt blóð, komi 

til blóðgjafar, má enn frekar draga úr hitatapi sjúklinga í skurðaðgerðum. Einnig ætti að hylja sjúklinga 

með hlýjum teppum eða sæng við fluttning á vöknunardeild eftir aðgerð. Markmiðið er að halda 

sjúklingum sem næst eðlilegum líkamshita við aðgerðarlok og varna því að líkamshiti falli niður í 36°C  

(Rothrock, 2003). 

4.3 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Lagt var upp með að kanna hvaða fylgikvillar kæmu upp í kjölfar skurðaðgerða vegna krabbameins í 

ristli og endaþarmi og hver tíðnin væri fyrir algengustu og alvarlegustu fylgikvillana. Niðurstöður 

rannsóknarinnar hafa svarað þeim spurningum fyrir rannsóknartímabilið eins og til stóð að gera. Það 

takmarkar þó rannsóknina hvað þátttakendur voru fáir en fleiri þátttakendur hefðu gefið marktækari 

niðurstöður sem auðveldara hefði verið að bera saman við erlendar rannsóknir. Hins vegar er úrtakið í 

rannsókninni nánast allt þýðið (70 af 71 einstaklingi sem gekkst undir kviðarholsskurðaðgerð vegna 

krabbameins í ristli og endaþarmi á rannsóknartímabilinu) sem aftur eykur áreiðanleika 

rannsóknarinnar. Einnig var rannsóknartímabilið hálft ár svo búast má við því að rannsóknin sýni 

ágætlega stöðuna á tíðni flygikvilla eftir ofantaldar aðgerðir á Landspítala. Fleiri þátttakendur og lengra 

rannsóknartímabil hefði þó gefið betri tölfræðilegan styrk og dregið úr tímabundnum áhrifum. Sem slík 

áhrif má meðal annars nefna verkföll heilbrigðisstétta, þar með talinna hjúkrunarfræðinga á hluta 

rannsóknartímabilsins. Líkur eru á því að aukið álag hafi verið á heilbrigðisstarfsmönnum á tímabilinu 

sem gæti orsakað verri útkomu fyrir þátttakendur. Þá komu upp sýkingar af fjölónæmum bakteríum á 

helstu legudeild sjúklinga sem fara í aðgerðir á ristli og endaþarmi. Slíkt hafði mikið rask í för með sér, 

og því fylgdi mikið álag. Einnig hefur mikið álag verið á krabbameinslæknum og röntgenlæknum á 

Landspítala vegna manneklu og gæti það hafa haft áhrif á greiningu og meðferð þátttakenda. Hvort 

slíkt hefur leitt til verri útkomu skal ósagt látið. 

Þó svo að 15 þátttakendur hafi ekki greinst með krabbamein í ristli eða endaþarmi heldur hafi verið 

með forstigsbreytingar í 13 tilfellum og engin merki um frumubreytingar í 2 tilfellum þá var ákveðið að 

hafa þá einstaklinga með í rannsókninni. Það er skilningur rannsakenda að þeir hafa farið í aðgerð 

vegna krabbameins þó í fyrirbyggjandi tilgangi hafi verið. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þeir 

einstaklingar voru ekki síður líklegir til að hljóta fylgikvilla eftir aðgerðina en þeir sem voru með staðfest 

krabbamein.  
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Þó takmark rannsóknarinnar hafi verið að rannsaka fylgikvilla skurðaðgerða á Landspítala þá hefði 

einnig verið áhugavert að gera lýðgrundaða rannsókn þar sem allt landið hefði tekið þátt, en um 10% 

skurðaðgerða vegna krabbameins í ristli og endaþarmi eru framkvæmdar á Sjúkrahúsinu á Akureyri. 

Eins og áður segir þá gerir það samanburð rannsóknarinnar við erlendar rannsóknir ómarkvissan 

hversu margar rannsóknir skilgreina illa eða hreinlega ekkert hvað er á bakvið þeirra niðurstöður. 

Þessi rannsókn notast við flokkunarkerfi Clavien-Dindo fyrir fylgikvilla skurðaðgerða og er það mat 

rannsakanda að slíkt kerfi sé ákjósanlegt fyrir samanburð á milli rannsókna. 
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5 Ályktanir 

Niðurstöður þessar rannsóknar gefa til kynna að tíðni fylgikvilla eftir skurðaðgerðir vegna krabbameins 

í ristli og endaþarmi sé há á Landspítala samanborið við erlendar rannsóknir (fylgiskjal 9). 

Samanburður reynist þó fremur erfiður þar sem fáar og misjafnar skilgreiningar eru á fylgikvillum í 

þeim rannsóknum. Þó er hægt að bera saman vissa þætti við ákveðnar rannsóknir sem notað hafa 

sömu flokkun á fylgikvillum og gert var í þessari rannsókn eins og sænsku gæðaskránni (fylgiskjal 10). 

Í samanburði við þær rannsóknir er ljóst að tíðni vissra fylgikvilla er mun hærri í þessari rannsókn. 

Niðurstöðurnar útskýra ekki nema að litlu leyti ástæður þessara háu tíðni fylgikvilla. Því þyrfti að 

framkvæma nánari rannsókn þar sem rýnt væri í verklag eða framkvæma íhlutunarrannsókn og bera 

saman mismunandi þætti og kanna með því hvað veldur niðurstöðunum. Rannsóknin gefur til kynna 

að greina þurfi allt ferli sjúklinga sem fara í skurðaðgerð vegna krabbameins í ristli og endaþarmi, allt 

frá undirbúningi fyrir aðgerð, framkvæmd aðgerðarinnar og meðhöndlun eftir aðgerð til þess að reyna 

að skilja ástæður hárrar tíðni fylgikvilla eftir þessar aðgerðir og leita möguleika á bætingum verklags. 

Niðurstöðurnar sýna meðal annars fram á nauðsyn þess að gera betur varðandi hjúkrun sjúklinga á 

skurðstofum fyrir þessar aðgerðir. Snýr það ekki síst að vörnum gegn hitatapi sem reyndist koma illa út 

í rannsókninni og hafa mikil áhrif á tíðni margra fylgikvilla eftir aðgerðina líkt og erlendar rannsóknir 

hafa sýnt fram á. Þá reyndist tíðni þvagfærasýkinga sérstaklega há og nauðsynlegt er að rannsaka 

það nánar með samanburðarannsókn og hugsanlega breyta verklagi í kjölfarið. Helsti áhættuþátturinn 

fyrir þvagfærasýkingum er inniliggjandi þvagleggur. Þó ber að hafa í huga að tíðni þvagteppu var 

einnig nokkuð há og er að einhverju leyti hægt að tengja það of snemmbærri töku þvagleggs. Því þarf 

að finna jafnvægi á milli þess að fjarlægja þvaglegg of snemma og að hafa þvaglegg of lengi í 

sjúklingum eða jafnvel breyta verklagi og taka upp notkun þvagleggja í gegnum kvið og blöðru fyrir 

þessar tegundir aðgerða.  

Rannsóknin sýnir ekki síst fram á mikilvægi þess að skrá fylgikvilla skurðaðgerða markvisst. Einnig 

sýnir hún fram á mikilvægi þess að upplýsingum um fylgikvilla sé miðlað til þess starfsfólks sem sinnir 

sjúklingunum, svo hægt sé að meta árangur starfsins og bæta það sem er ábótavant. Er það því 

einlæg von rannsakenda að tekin verði upp framsýn skráning á fylgikvillum skurðaðgerða á 

Landspítala. 
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Fylgiskjal 1 – Skráningarblað 
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Fylgiskjal 2 - Upplýst samþykki fyrir þátttöku 

 



59 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

Fylgiskjal 3 - Viðtalsrammi
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Fylgiskjal 4 - Leyfi siðanefndar 
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Fylgiskjal 5 - Leyfi Persónuverndar 
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Fylgiskjal 6 - Leyfi framkvæmdastjóra lækningar 
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Fylgiskjal 7 – Tilkynning til yfirlæknis almennra skurðlækninga á LSH 
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Fylgiskjal 8 – Þrír flokkar fylgikvilla með Clavien-Dindo flokkun 2 og hærra, skipt niður eftir kyni, 

bráðleika aðgerða, aldri, líkamsþyngdarstuðli, skurðaðferð, ASA-flokkun og staðsetningu æxlis. 

n=70 Skurðfylgikvillar* Sýkingar** Hjarta- & æðafylgikvillar*** 

Karlar 10 (14%) 9 (13%) 2 (3%) 

Konur 16 (23%) 13 (19%) 3 (4%) 

Samtals 26 22 5 

 
 

  Valaðgerðir 24 (34%) 21 (30%) 5 (7%) 

Bráðaaðgerðir 2 (3%) 1 (1%) 0 (0%) 

Samtals 26 22 5 

 
 

  Yngri en 70 ára 8 (11%) 8 (11%) 3 (4%) 

70 ára og eldri 18 (26%) 14 (20%) 2 (3%) 

Samtals 26 22 5 

 
 

  BMI ≤ 24,9 13 (19%) 8 (11%) 3 (4%) 

BMI ≥ 25 13 (19%) 13 (19%) 2 (3%) 

Samtals 26 22 5 

 
 

  Opin aðgerð 12 (17%) 14 (20%) 3 (4%) 

Kviðsjáraðgerð 10 (14%) 5 (7%) 1 (1%) 

Kviðsjá en opnað 4 (6%) 3 (4%) 1 (1%) 

Samtals 26 22 5 

 
 

  ASA 1-2 14 (20%) 14 (20%) 1 (1%) 

ASA 3-4 12 (17%) 8 (11%) 4 (6%) 

Samtals 26 22 5 

 
 

  Aðgerð á ristli 23 17 (24%) 4 

Aðgerð á endaþarmi 3 5 1 

Samtals 26 22 5 
 

* Skurðfylgikvillar: Skurðsárasýking, kviðarholssýking,sárrof, blæðing/blóðleysi, rof á samtengingu og 

stómafylgikvillar 

** Sýkingar: Lungnabólga, blóðsýking, sýklasótt og þvagfærasýking 

*** Hjarta- og æðafylgikvillar: Hjartsláttartruflun, hjartabilun, hjartadrep og blóðsegi 
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Fylgiskjal 9 – Samanburður rannsóknarniðurstaða við erlendar samantektir 

 
Landspítali Aziz o.fl. Tanda & Chan 

Fylgikvillar 
 

20 rannsóknir 17 RTC 

 
(2016) (2006) (2006) 

 

n=70 n=2071 n=4013 

Sárasýkingar 14,3 9,4% 5,7% 

Viðvarandi þarmalömun 20 6,8% 4,6% 

Blæðing 14,3 5,0% 1,8% 

Rof á samtengingum 14,7 7,5% 2,5% 

Lungnabólga 2,9 6,0% 2,7% 

Blóðsegamyndun 0 1,3% 0,9% 

Þvagfærasýking 24,3 -  2,3% 

Hjartavandamál 12,9 -   2,4% 

Dánartíðni 2,9 3,2% 1,3% 
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Fylgiskjal 10 – Samanburður rannsóknarniðurstaða við meðaltal fylgikvilla í Svíþjóð 2014 

 
Skurðfylgikvillar* Sýkingar** Hjarta- & æðafylgikvillar*** Heildartíðni fylgikvilla 

Landspítali 37% 31% 7% 57% 

Svíþjóð 16% 8% 4% 27% 
 

Taflan sýnir hlutfall fylgikvilla með Clavien-Dindo flokkun 2 eða hærra í ákveðnum flokkum á meðal 

þátttakenda í rannsókninni samanborið við meðaltal sömu fylgikvilla og flokkun hjá sjúklingum sem 

fóru í skurðaðgerði vegna krabbameins í ristli og endaþarmi í Svíþjóð árið 2014. 

 

* Skurðfylgikvillar: Skurðsárasýking, kviðarholssýking,sárrof, blæðing/blóðleysi, rof á samtengingu og 

stómafylgikvillar 

** Sýkingar: Lungnabólga, blóðsýking, sýklasótt og þvagfærasýking 

*** Hjarta- og æðafylgikvillar: Hjartsláttartruflun, hjartabilun, hjartadrep og blóðsegi 
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