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Ágrip 

Inngangur: Ristil- og endaþarmskrabbamein er þriðja algengasta krabbameinið á Íslandi hjá bæði 

körlum og konum. Skurðaðgerð gegnir lykilhlutverki í meðferð ristil- og endaþarmskrabbameins en 

aðgerðin er umfangsmikil og fylgikvillar því algengir. Vísir að gæðaskráningu er komin í heilsugátt 

Landspítala og mun verkefnið meta hvort hægt sé að nota gögn úr henni og hvort samanburður við 

sænsk sjúkrahús sé mögulegur. Markmið rannsóknarinnar er að meta meðferð og tíðni fylgikvilla við 

brottnám ristils og endaþarms á Íslandi hjá sjúklingum sem greindust árin 2014 og 2015 borið saman 

við sjúkrahús á Uppsala-Örebro svæðinu í Svíþjóð (UÖS). 

Efni og aðferðir: Rannsóknin tók til allra sjúklinga sem samkvæmt Krabbameinsskrá Íslands voru 

greindir með ristil- og endaþarmskrabbamein frá ársbyrjun 2014 til lok árs 2015. Upplýsingar um 

greiningardagsetningu, stigun sjúklinga og kyn voru fengnar frá Krabbameinsskrá en upplýsingar um 

meðferð og fylgikvilla fengust úr sjúkrarskrárkerfi og Orbit skurðstofukerfi Landspítala. Þær breytur sem 

notaðar voru í rannsókninni voru skráðar á skráningareyðublöð í gegnum Heilsugátt Landspítala. 

Eyðublöðin sem notuð voru í rannsókninni voru byggð á sambærilegum sænskum eyðublöðum. Við 

samanburðinn var notað Pearson kí-kvaðrat marktektarpróf.  

Niðurstöður: Í þessum samanburði voru 345 tilfelli frá Íslandi og 2767 tilfelli frá UÖS. Íslensk tilfelli hafa 

sjaldnar hlotið fullnægjandi stigun fyrir meðferð borið saman við UÖS, p=0.010 fyrir ristilkrabbamein  árið 

2015 og p=0.004 fyrir endaþarmskrabbamein árið 2014. Hlutfallslega færri fóru í skurðaðgerð hér á 

Íslandi í tilfellum ristilkrabbameina (p<0.001; ár 2014 og p=0.002; ár 2015). Hlutfallslega fleiri fóru í 

skurðaðgerð með kviðsjá fyrir ristilkrabbamein bæði árin á Íslandi (p=0.002; 2014 og p<0.001; ár 2015) 

og árið 2015 fyrir endaþarmskrabbamein (p=0.002). Tíðni fylgikvilla fyrir öll tilfelli ristil- og 

endaþarmskrabbameina á Íslandi árið 2014 og 2015 var 55%. Fylgikvillar voru algengari á Íslandi í 

tilfellum ristilkrabbameina fyrir valaðgerðir bæði árin og fyrir bráðaaðgerðir 2014, (p<0.001; valaðgerð 

2014, p<0.001; valaðgerð 2015 og p=0.004; bráðaaðgerð 2014). Fyrir endaþarmskrabbamein fannst 

marktækur munur á fjölda fylgikvilla en þeir voru fleiri á Íslandi borið saman við UÖS fyrir 2014 (p<0.001). 

Þegar leki á samtengingu og sárrof var skoðað fannst einungis marktækur munur á 

endaþarmskrabbameinum árið 2014 þar sem tíðni leka á samtengingu var algengari á Íslandi (p=0.002). 

Enginn marktækur munur fannst á tíðni endurinnlagna eða andláta innan 30 daga frá aðgerð. 

Ályktanir: Þessi rannsókn sýnir að gæðaskráning er vel möguleg gegnum eyðublöð heilsugáttar 

Landspítala og að samanburður við Svíþjóð er einnig gagnlegur. Skráningin var afturvirk og því oft erfitt 

að nálgast upplýsingar sem voru illa skráðar í sjúkraskrá. Það sýnir mikilvægi þess að koma upp 

gæðaskráningu þar sem upplýsingarnar eru skráðar framvirkt. Tíðni fylgikvilla í heild var há á Íslandi 

miðað við UÖS og aðrar rannsóknir. Leki á samtengingu, enduraðgerðir, endurinnlagnir og andlát voru 

þó sambærileg við UÖS og aðrar rannsóknir. Samanburðinum við UÖS skal taka með fyrirvara þar sem 

skráningareyðublöð voru ekki eins og sum gögn á Íslandi var ábótavant. 
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1 Inngangur 

1.1 Krabbamein í ristli og endaþarmi 

1.1.1 Faraldsfræði 

Ristil- og endaþarmskrabbamein er þriðja algengasta krabbameinið á Íslandi hjá bæði körlum og konum. 

Á árunum 2011-2015 var árlegt aldursstaðlað nýgengi hjá körlum 31,7 af 100.000 íbúum á ári og hjá 

konum 23,1 af 100.000 íbúum á ári. Meðalaldur karla við greiningu var 68 ár og 72 ár hjá konum. Ristil- 

og endaþarmskrabbamein er algengara hjá körlum en konum en undanfarna áratugi hefur það farið 

vaxandi, einkum hjá körlum. Dánartíðnin á árunum 2011-2015 var 10,6 hjá körlum og 7,0 hjá konum af 

100.000 íbúum sem gerir ristil- og endaþarmskrabbamein að einni algengustu dánarorsök af völdum 

krabbameins. Lífslíkur sjúklinga hafa þó batnað á síðustu áratugum, en rúmlega helmingur sjúklinga lifir 

í fimm ár eða lengur frá greiningu. Dánartíðnin hefur verið nokkurn veginn óbreytt síðustu áratugi en í 

lok árs 2015 voru um 639 karlar og 597 konur á lífi (1, 2). 

1.1.2 Áhættuþættir 

Umhverfis- og erfðaþættir geta aukið hættu á að fá ristil- og endaþarmskrabbamein. Þó að sumir 

erfðasjúkdómar geti aukið líkurnar margfalt þá eru fleiri tilfelli sjúkdómsins stök og ekki tengd 

erfðasjúkdómum. Aldur er einn helsti áhættuþáttur þar sem meðalaldur við greiningu er hár. 

1.1.2.1 Erfðasjúkdómar 

Helstu erfðasjúkdómar sem tengjast ristil- og endaþarmskrabbameini eru ættgengt ristilsepager (e. 

Familial adenomatous polyposis) og Lynch heilkenni (e. Lynch syndrome).  

Í ættgengu ristilsepageri myndast fjöldi sepa í ristli snemma á unglingsárum. Separnir aukast með 

aldri og ristilkrabbamein myndast í 90% einstaklinga fyrir 45 ára aldur ef þeir eru ekki meðhöndlaðir (3). 

Einstaklingar með heilkenni Lynch hafa galla í DNA viðgerðargeni og greinast að meðaltali um 45 ára 

aldur með ristil- og endaþarmskrabbamein en þeir eru einnig í aukinni hættu á að fá önnur krabbamein. 

Þetta eru ríkjandi erfðasjúkdómar sem hafa í för með sér verulega auknar líkur á krabbameini. 

Sjúkdómarnir eru hins vegar sjaldgæfir og áhættan því  lágt hlutfall af tilfellum ristil- og 

endaþarmskrabbameina. Ættgengt ristilsepager veldur innan við 1% allra tilfella (4). Ný rannsókn metur 

algengi Lynch heilkennis á Íslandi í kringum 0,45% og að Lynch heilkenni valdi um 2,3% allra tilfella 

ristil- og endaþarmskrabbameina (5). 

1.1.2.2 Fjölskyldusaga 

Sjúklingar sem hafa áður fengið ristilsepa eða ristilkrabbamein eru í aukinni áhættu að fá ristil- og 

endaþarmskrabbamein. Sjúklingar sem höfðu farið í aðgerð til að fjarlægja krabbamein í Bandaríkjunum 

greindust í 1,5%-3% tilvika með annað fyrstu gráðu krabbamein á fyrstu fimm árunum eftir aðgerð. 

Einstaklingar með sepa sem eru stærri en 1 cm eru í aukinni hættu á ristil- og endaþarmskrabbameini, 

sérstaklega ef separnir eru margir. Fjölskyldusaga er einnig mikilvægur áhættuþáttur fyrir utan helstu 

erfðasjúkdóma. Ef náinn ættingi greinist með ristil- og endaþarmskrabbamein eykst  hættan  á ristil- og 

endaþarmskrabbameini um 40% (6). Hins vegar eru skiptar skoðanir á því hvort áhættan aukist ef nánir 

ættingjar hafa aðeins greinst með ristilsepa (7, 8). 
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1.1.2.3 Langvarandi bólgusjúkdómar í ristli og endaþarmi 

Sáraristilsbólga (e. Colitis ulcerosa) og Crohn‘s sjúkdómur eru langvarandi bólgusjúkdómar í ristli og 

endaþarmi og fylgir þeim aukin hætta á krabbameini. 

Sáraristilsbólga er bólgusjúkdómur af óþekktum orsökum. Bólgan er samfelld og heldur sig við ristil 

og endaþarm. Sjúkdómseinkenni koma í köstum þar sem sjúklingur finnur ekki fyrir sjúkdómnum á milli 

kasta. Margar rannsóknir hafa tengt sáraristilsbólgu við aukna áhættu á krabbameini í ristli en þó er 

óvíst hversu mikil áhættan er. Áhættan er tengd alvarleika sjúkdómsins. Þá er verra ef bólgan nær yfir 

allan ristilinn (e. pancolitis) heldur en ef sjúkdómurinn er takmarkaður við hluta ristils. Áhættan eykst eftir 

því sem sjúklingur er lengur með sjúkdóminn og þegar sjúkdómurinn er virkur. Áhættan getur náð allt 

að 30% hjá sjúklingum sem hafa haft sjúkdóminn lengur en 35 ár og þar sem bólgan nær yfir allan 

ristilinn (9, 10). 

1.1.2.4 Aðrir áhættuþættir 

Aðrir áhættuþættir eru ósértækir fyrir ristil- og endaþarmskrabbamein en ber þó að hafa í huga.  

Allt áfengi inniheldur asetaldehýð sem er þekkt krabbameinsvaldandi efni og hefur áfengisdrykkja á 

fleiri en einum drykk á dag verið tengd við aukna áhættu (11). Reykingar hafa verið tengdar við ristil- og 

endaþarmskrabbamein þar sem efni úr sígarettureyk geta borist í meltingarveginn (12). Fólk sem hefur 

fengið háa geislaskammta í krabbameinsmeðferð eða unnið í iðnaði eins og úraníumnámum er í aukinni 

áhættu (13). Rautt kjöt og unnar kjötvörur hafa verið rannsakaðar mikið og eru taldar áhættuþættir (14). 

Unnar kjötvörur fela í sér meiri hættu en rautt kjöt og eru settar í hærri flokk áhættuþátta (15). Áhættan 

er þó lítil, virðist aðeins koma með daglegri neyslu og ekki er ljóst hvort  áhættan eigi við alla einstaklinga 

og þ.a.l. er hættan á neyslu á rauðu kjöti og unnum kjötvörum enn umdeild. HPV-veira er áhættuþáttur 

fyrir endaþarmskrabbameini því veiran smitast með kynmökum og getur valdið krabbameini í þeim 

slímhúðum sem hún kemst í snertingu við (16, 17). 

1.1.3 Meingerð 

Flest krabbamein í ristli og endaþarmi koma frá kirtilæxlum (e. adenoma). Kirtilæxli eru góðkynja æxli 

og eru meðal algengusta æxla í mönnum en um 50% einstaklinga eftir 60 ára aldur eru með einhver 

kirtilæxli og oft mörg. Tvöföldunartími þessara æxla er um 10 ár og þau geta orðið það stór að þau valda 

hindrun á görnum og að lokum garnastíflu. Separ í ristli og endaþarmi eru í um 2/3 tilfella kirtilæxli, í 

hinum tilfellunum eru þeir oft litlir og ekki forverar krabbameins (18-20). 

Í flestum tilvikum er talið að ferlið frá ristilæxli til krabbameins taki að meðaltali 10 ár. Einungis lítill 

hluti sepa í ristli og endaþarmi þróar með sér illkynja breytingar með tímanum en rökrétt er að álykta að 

greining og meðhöndlun þeirra dragi úr nýgengi ristil- og endaþarmskrabbameina. Áhættan á því að 

separ verði að krabbameini er háð stærð, fjölda og vefjagerð sepanna (21-23). 

Lang algengasta tegund krabbameins í ristli og endaþarmi er þekjuvefskrabbamein (e. carcinoma) 

og yfir 90% þeirra eru kirtilþekjukrabbamein (e. adenocarcinoma). Kirtilþekjukrabbameinin eru frekar 

flokkuð í gráðu eftir hlutfalli kirtilmyndunar í þeim. Ef krabbameinið er illa þroskað með fáum 

kirtilmyndunum þá er það flokkað sem hágráðu krabbamein en ef það er meðal eða vel þroskað með 

>50% kirtilmyndunum þá er það flokkað sem lággráðu krabbamein (24). 
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Ristil- og endaþarmskrabbamein geta dreift sér í önnur líffæri með sogæðum, með blóði, í gegnum 

lífhimnu eða beint í aðlæg líffæri. Algengustu meinvörp eru í svæðiseitla, lifur og lungu. Þar sem 

blóðflæði í gegnum meltingarfærin er í gegnum portæðakerfið þá er fyrsta dreifing meinvarpa í gegnum 

blóð til lifrar og síðan til lungna, beina og annarra sjaldgæfari staða s.s. heila. Hinsvegar geta þau 

krabbamein sem eru staðsett neðarlega í endaþarmi farið fyrst til lungna þar sem blóðflæði þaðan fer 

beint til neðri holæðar en ekki í portæðakerfið. 

Staðbundin þekjuvefskrabbamein (e. in situ) eru venjulega skilgreind sem illkynja frumur sem vaxa 

ekki út fyrir grunnhimnu og niður í bandvef. Hinsvegar er vöxtur staðbundinna meina í ristil- og 

endaþarmskrabbameinum leyfður í gegnum eiginþynnu slímhúðar (e. lamina propria) en ekki í gegnum 

vöðvalag slímhúðar (e. muscularis propria). Þetta er sérstakt fyrir ristil og endaþarm og réttlætanlegt 

vegna þess að slímhúðin þar, ólíkt slímhúð annara líffæra, hefur ekki sogæðar í slímhúðinni. Því geta 

illkynja frumur ekki meinvarpast til aðlægra eitla með þessari leið (22). 

1.1.4 Skimun 

Skimun felst í leit að sjúkdómi hjá einkennalausum einstaklingi. Skipuleg leit (skimun) eftir krabbameini 

í ristli og endaþarmi er talin geta dregið úr nýgengi og dánartíðni krabbameinsins.  

Helstu skimunaraðferðir eru leit að duldu blóði í hægðum, ristilspeglun (e. Colonoscopy), 

bugaristilspeglun (e. Sigmoidoscopy) og tölvusneiðmyndarrannsókn af ristli.  

Með leit að blóði í hægðum og ristilspeglun hjá þeim sem eru jákvæðir er hægt að finna einkennalaus 

krabbamein og ef það er hægt að lækna þau mun dánartíðni vegna sjúkdómsins lækka.  

Ristilspeglun er aðferðin sem notuð hefur verið í áratugi og hefð er fyrir á Íslandi. Hún er bæði næm 

og sértæk. Við ristilspeglun er hægt að skoða allan ristilinn og fjarlægja ristilsepa og afla vefjasýna. 

Ristilspeglun getur þannig bæði lækkað nýgengi með því að koma í veg fyrir myndun krabbameinsins 

og dánartíðni vegna einkennalausra krabbameina sem finnast við rannsóknina.  

Með ristilspeglun á bugaristli er einnig hægt að finna einkennalaus krabbamein og fjarlægja forstig 

að krabbameinum. Við þá rannsókn er hægt að skoða u.þ.b. 60 cm af fjarenda ristils og endaþarm en 

þá sjást hins vegar ekki separ eða krabbamein í hægri hluta ristils og hefur ekki í för með sér lækkun á 

dánartíðni af völdum slíkra meina (21). 

Landlæknir hefur gefið út ráðleggingar um skimun eftir krabbameini í ristli og endaþarmi sem byggist 

á sex stórum lýðgrunduðum slembirannsóknum þar sem leitað er að duldu blóði í hægðum. Þær benda 

allar til þess að draga megi úr dánartíðni af völdum krabbameins í ristli sem nemur 10–21% (23). 

Ráðleggingar Landlæknis hafa verið gagnrýndar af Ristilskimun, félagi sérfræðinga og áhugamanna um 

skimun eftir krabbameini í ristli og endaþarmi, en Ristilskimun lagði fram tillögu árið 2016 um að skimað 

yrði beint með ristilspeglun meðal allra þeirra sem eru 55 ára og 60 ára í fimm ár og eftir það aðeins 55 

ára árganginn (25). 

1.1.5 Klínísk einkenni og greining 

Fyrstu stigum krabbameins í ristli- og endaþarmi fylgja oft engin einkenni og margir fá einkenni fyrst 

þegar það hefur komist á alvarlegt stig. Einkennum ristil- og endaþarmskrabbameins má skipta í 
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meltingareinkenni og almenn einkenni. Meltingareinkenni eru blóð eða slím í hægðum, hægðaþörf (e. 

tenesmus) og hvers kyns viðvarandi breyting á hægðavenjum svo sem hægðatregða eða niðurgangur, 

kviðverkir og uppþemba. Almenn einkenni eru hins vegar þreyta, þrekleysi, þyngdartap og megrun (2). 

Íslensk samantekt á birtingarmynd ristils- og endaþarmskrabbameina hjá einstaklingum sem 

greindust á árabilinu 1955-2004 sýndi að þriðjungur sjúklinga greindist fyrir tilviljun. Algengustu 

einkennin voru almenn eðlis, breytingar á hægðavenjum og kviðverkir. Járnskortsblóðleysi og almenn 

einkenni voru algengari ef krabbamein voru hægra megin í ristli. Breytingar á hægðamynstri, stórsætt 

blóð í hægðum og hægðaþörf voru algengari ef þau voru vinstra megin (26). 

Helstu bráðaeinkenni eru blæðingar, rof eða stífla á ristli. Rof á ristli og stífla geta komið fyrir þegar 

krabbameinið vex hringlaga og er orðið það stórt að það veldur slíkum einkennum. 

Þegar einhver einkenni finnast þá er ristilspeglun nákvæmasta og fjölhæfasta aðferðin til að greina 

ristil- og endaþarmskrabbamein þar sem hún getur m.a. staðsett það, sýnataka til vefjagreiningar er 

möguleg, greint fleiri krabbamein eða sepa á sama tíma og auk þess er hægt að fjarlæga sepa. 

Bugaristilspeglun er ekki fullnægjandi rannsókn við greiningu krabbameina í ristli vegna aukningar 

krabbameina í hægri hluta ristils og tilfella þar sem fleiri en eitt krabbamein myndast á sama tíma. Því 

þarf að gera fulla ristilspeglun þó að krabbamein greinist við styttri speglun. Tölvusneiðmynd af ristli er 

nægjanleg til greiningar en hefur þann galla að þá vantar sýni frá meininu til vefjagreiningar. Í þeim 

tilfellun er oftast framkvæmd ristilspeglun ef að mein finnst á tölvusneiðmynd (21). 

1.1.6 Stigun krabbameins 

Greining er jafnan fengin með ristilspeglun en mikilvægt er að stiga krabbameinið til fulls og útiloka 

fjarmeinvörp. Við stigun krabbameins í ristli og endaþarmi er farið eftir TNM-stigunar kerfinu (22). 

Vefjagreining á sýni, sem tekið er við ristilspeglun, er mikilvæg fyrir ákvörðun um frekari meðferð. 

Það er ákjósanlegt að fá frekari stigun fyrir skurðaðgerð þar sem niðurstöður gætu breytt ákvörðun um 

hvaða meðferð skuli beitt. 

Tölvusneiðmynd af kviðarholi með skuggaefni er notuð til að meta staðbundinn vöxt krabbameins, 

svæðiseitla, fjarmeinvörp og fylgikvilla s.s. hindrun, rof eða myndun fistils. Segulómun af lifur getur þó 

greint fleiri meinsemdir en tölvusneiðmynd er helst notuð til að fá frekari staðfestingu þegar grunur er 

um meinvarp í lifur en ekki fæst öruggt svar með tölvusneiðmynd eða ef þörf er á frekari upplýsingum 

fyrir meðferð á lifrarmeinvarpi (27). 

Einnig er tölvusneiðmynd tekin af lungum til að meta meinvörp. Notagildið er umdeilt ef að 

lifrarmeinvörp finnast ekki en er líklega nauðsynlegt þegar um endaþarmskrabbamein er að ræða þar 

sem dreifing meinvarps getur farið framhjá lifur og til lungna. Jáeindaskannar (e. Positron emission 

tomography (PET)) virðast ekki hafa bætt markvert við meiri upplýsingum en tölvusneiðmyndir gefa nú 

þegar (28, 29).  

Hjá sjúklingum með endaþarmskrabbamein skiptir höfuðmáli að meta staðbundna útbreiðslu 

sjúkdómsins en matið ræður hvort geisla- og/eða lyfjameðferð (e. Neoadjuvant) sé beitt fyrir 

skurðaðgerð og hvort aðgerðar sé þörf eða hvort hægt sé að fjarlægja krabbameinið staðbundið í 

gegnum endaþarm. Mikilvægt er að staðsetja krabbamein í endaþarmi nákvæmlega með tilliti til 
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endaþarmshringvöðva og grindarbotnsvöðva. Fjarlægð frá endaþarmsopi eða tenntu línu 

endaþarmsgangs (e. dentate line) er mæld með stífri endaþarmsspeglun (e. rigid proctoscope) þar sem 

mæliskekkja getur verið við sveigjanlega speglun. Nákvæm staðbundin stigun er afar mikilvæg en við 

hana er notuð ómskoðun á endaþarmi um holsjá (e. endorectal ultrasound) eða segulómun (4). 

Fullkomin stigun fæst þegar myndgreining hefur verið gerð á frumkrabbameini, lifur og lungum. 

1.1.7 Meðferð og horfur 

Meðferð krabbameina í ristli eða endaþarmi fer fyrst og fremst eftir stigi við greiningu. Lækning ristil- og 

endaþarmskrabbameins er einungis möguleg með fullkomnu brottnámi þess og gegnir skurðaðgerð því 

lykilhlutverki. Meðferð krabbameins á fyrsta og öðru stigi er skurðaðgerð. Krabbamein á þriðja stigi og 

einstaka mein á öðru stigi eru meðhöndluð með skurðaðgerð auk viðbóta lyfjameðferðar (e. Adjuvant) 

og fyrir endaþarmskrabbamein er notuð geislameðferðar fyrir eða eftir skurðaðgerð (4). 

Stig krabbameins í ristli eða endaþarmi spáir best fyrir um hættu á endurkomu. Ef sjúkdómurinn er á 

stigi I má gera ráð fyrir að 90-95% sjúklinga læknist með skurðaðgerð og að frekari meðferðar sé ekki 

þörf. Um 80% sjúklinga á stigi II eru taldir læknaðir með skurðaðgerð en lyfjameðferð eftir skurðaðgerð 

hefur ekki bætt lifun umtalsvert. Hins vegar getur lyfjameðferð dregið úr endurkomu meins af stigi II ef 

áhættuþættir eru til staðar, svo sem T4 æxli, há gráða, garnastífla eða garnarof vegna krabbameins, 

ífarandi vöxtur með æðum og taugum eða þegar færri en 12 eitlar eru fjarlægðir (4). Því þarf að ræða 

ávinning og áhættu lyfjameðferðar við sjúklinga og ættu sjúklingar að taka virkan þátt í 

ákvarðanatökunni. Gera má ráð fyrir að um 50-60% sjúklinga með krabbamein í ristli eða endaþarmi á 

stigi III séu læknaðir með skurðaðgerð en lyfjameðferð eftir aðgerð getur lækkað dánartíðni um 10-20% 

(4) 

Meðferð staðbundins krabbameins í ristli eða endaþarmi er talsvert ólík. Staðbundin endurkoma er 

algengari í endaþarmskrabbameinum en ristilkrabbameinum. Með geislameðferð má draga verulega úr 

staðbundinni endurkomu endaþarmskrabbameins eftir brottnám æxlisins (30). Ef 5-FU eða capecítabín-

lyfjameðferð er gefin samtímis geislameðferð (e. concurrent chemoradiation therapy) má draga enn 

frekar úr staðbundinni endurkomu. Árangur er bestur og aukaverkanir minni ef geislameðferð er beitt 

fyrir aðgerð miðað við geislameðferð að aðgerð lokinni (4, 30). 

Útbreitt krabbamein í ristli eða endaþarmi er í flestum tilfellum ólæknandi og er meðferð yfirleitt  

krabbameinslyf. Ef meinvörp eru fá og bundin við lifur eða lungu er stundum hægt að fjarlægja þau með 

skurðagerð ásamt krabbameinslyfjameðferð. Einnig getur þurft að fjarlægja krabbamein í ristli valdi þau 

verulegum þrengingum eða blæðingum (4). 

Almennt eru horfur sjúklinga með krabbamein í ristli og endaþarmi góðar. Ef krabbameinið 

uppgötvast snemma er langoftast unnt að lækna sjúklinga með skurðaðgerð en horfur versna eftir því 

sem sjúkdómsdreifingin er meiri. Fimm ára lifun á Norðurlöndunum hefur aukist um 10-15% á síðustu 

20 árum (2). 
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1.2 Skurðaðgerð vegna krabbameins í ristli og endaþarmi  

Markmið skurðaðgerðar er að nema brott allt krabbameinið með hreinum skurðbrúnum (e. R0 resection) 

með að minnsta kosti 5 cm jaðri til beggja enda, viðkomandi garnahengi, 12-15 eitla og að framkvæma 

örugga og vel blóðvædda garnatengingu (e. anostomosis) án togs. (31). Ristilbrottnám er oftast gert 

opið um miðlínuskurð eða gegnum kviðarholsjá (e. laparoscopy). Holsjáraðgerð er jafngild opinni aðgerð 

hvað varðar tíðni endurkomu krabbameins og langtímalifun. Líkur á ífarandi krabbameini í skurðsárum 

virðast heldur ekki meiri við holsjáraðgerð. Sjúklingar jafna sig hraðar eftir holsjáraðgerð, hafa minni 

verki og þurfa síður verkjalyf. Lífsgæði þeirra eru betri, eftir tvær vikur, eru fyrr útskrifaðir heim, hafa 

minni skurðsár og skemmri þarmalömun (32-34).  

Staðsetning krabbameins stjórnar því hvaða og hversu mikinn hluta ristils þarf að fjarlægja. Í sumum 

tilvikum ætti að fjarlægja allan ristilinn eins og í langvarandi bólgusjúkdómi í ristli, ristilsepageri eða þegar 

um heilkenni Lynch er að ræða (4). Ef krabbamein í endaþarmi er lágt eða ífarandi í hringvöðva þarf að 

fjarlægja endaþarm og endaþarmsop og útbúa varanlegt ristilstóma (e. abdominoperineal resection). Ef 

krabbamein í endaþarmi er á lágu stigi er hægt að gera staðbundið brottnám, annaðhvort með 

hefðbundnu brottnámi um endaþarm (e. Transanal excision) eða með TEM-smásjártækni (e. Transanal 

Endoscopic Microsurgery). Við val á meðferð er afar mikilvægt að gera sér grein fyrir líkum á 

eitlameinvörpum og þar með horfum. Tíðni eitlameinvarpa eykst mjög með stigi frumkrabbameins og 

skýrir ávinning þess að fjarlægja garnahengi og eitla (4). 

1.2.1 Fylgikvillar 

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

skurðaðgerðir, ákveðna áhættu í för með sér. Þeir fylgikvillar sem geta komið fyrir í aðgerðinni sjálfri 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 vandamála (35). 

Helstu fylgikvillar eftir aðgerðir á ristli og endaþarmi eru leki á samtengingu, skurðsárasýkingar, sárrof 

(e. dehiscence), blæðingar, sýklasótt, hjartabilun, hjartsláttaróregla, blóðsegi í djúpbláæð (e. deep vein 

thrombus), lungnabólga, þvagfærasýking, þvagteppa og þarmalömun (34-36). 

Leki á samtengingu er einn alvarlegasti fylgikvillinn eftir aðgerð á ristli og endaþarmi. Leki á 

samtengingu er ekki vel skilgreindur en oftast eru notuð klínísk einkenni eins og verkur, hiti, hraður 

hjartsláttur, lífhimnubólga (e. peritonitis), hægðir úr dreni (e. feculent drainage) og gröftur úr dreni (e. 

purulent drainage) auk myndgreininga sem sýna vökva eða frítt loft eða ef leki sést í aðgerð (37, 38). 

Þriðjungur andláta eftir ristil og endaþarms skurðaðgerðir eru tengdar leka á samtengingu (39, 40). 

Þarmalömun er skilgreind sem skertar þarmahreyfingar og hefur lengi verið talin óhjákvæmilegur 

fylgikvilli skurðaðgerða. Þarmalömun eftir aðgerðir á kviðarholi er talin stafa af taugaviðbrögðum og 

bólgusvörun. Algengt er að þarmalömun í kjölfar aðgerða á smáþörmum vari í 4-24 klukkustundir, 24-

48 klukkustundir við aðgerðir á maga og 48-72 klukkustundir eftir aðgerðir á ristli og endaþarmi (41). Í 

stórri bandarískri rannsókn varð þarmalömun í um 17% tilfella eftir brottnám á ristli (42). 
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Þvagfærasýkingar eru algengar sýkingar á spítölum einkum tengdar því hversu lengi þvagleggir eru 

hafðir í sjúklingum. Þvagteppa er þekktur fylgikvilli skurðaðgerða á ristli og endaþarmi og er tíðni 

þvagteppu yfirleitt lýst í  5% tilfella eftir aðgerðir á ristli en upp undir 10% tilfella eftir aðgerðir á 

endaþarmi. Við endaþarmsaðgerðir er unnið í grindarholi þar sem taugar til þvagfæra liggja auk þess 

sem sjúklingar sem fara í aðgerðir á endaþarmi hafa þvaglegginn að meðaltali lengur en þeir sjúklingar 

sem fara í aðgerð á ristli (43). 

Blóðleysi eftir aðgerð getur stafað af virkri blæðingu í kjölfar aðgerðarinnar en einnig stafað af 

blæðingu sem varð í aðgerðinni sem og blæðingu úr krabbameininu fyrir aðgerð (35). 

1.3 Gæðaskráning 

Gæðaskráning í Svíþjóð hefur verið notuð frá 1995 fyrir endaþarmskrabbamein. Skráningin hefur leitt til 

betri meðferðar og því var tekin upp skráning fyrir ristilkrabbamein árið 2007. Markmið gæðaskráningar 

í Svíþjóð er að öðlast yfirsýn yfir læknismeðferð sjúklinga með ristil- og endaþarmskrabbamein og meta 

árangur hennar. Einnig getur skráning leitt til bættrar meðferðar og myndað gagnagrunn sem nota má 

til rannsókna og gerðar klínískra leiðbeininga. Gæðaskráning á krabbameinsmeðferð á Íslandi hefur 

ekki verið með sama hætti og í Svíþjóð en sambærileg skráning mun án efa leiða í ljós bæði jákvæða 

og neikvæða þætti og þar með gera læknum hér á landi kleift á markvissari hátt að auka gæði 

meðferðarinnar (44). 
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2 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar er að meta meðferð og tíðni fylgikvilla við brottnám ristils og endaþarms á 

Íslandi borið saman við sjúkrahús á Uppsala-Örebro svæðinu í Svíþjóð. Vísir að gæðaskráningu er fyrir 

hendi í Krabbameinsskrá Íslands og í Heilsugátt Landspítalans og er þetta verkefni prófsteinn á það 

hvernig hægt sé að vinna þau gögn úr Heilsugáttinni og hvort samanburður við sænsk sjúkrahús sé 

mögulegur og muni gagnast okkur. Niðurstöðurnar verða vonandi hvati að frekari gæðaskráningu og að 

bættri meðferð sjúklinga með ristil- og endaþarmskrabbamein.  
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Þýði og úrtak 

Rannsóknin tók til allra sjúklinga sem greindust með ristil- og endaþarmskrabbamein frá ársbyrjun 2014 

til lok árs 2015 og var úrtakið fengið úr Krabbameinsskrá Íslands. Gagnasöfnun fór fram 20. febrúar 

2017 til 14. apríl 2017 á Krabbameinsskrá með aðgangi að upplýsingakerfum Landspítala í gegnum 

Ljórann. Leitað var að uppýsingum um meðferð og fylgikvilla í sjúkraskrárkerfi Landspítala og Orbit 

skurðstofukerfi. Upplýsingar um greiningardagsetningu, meinafræðilega stigun sjúklinga og kyn voru 

fengnar frá Krabbameinsskrá. 

Einn sjúklingur sem greindist með ristil- og endaþarmskrabbamein í krufningu var ekki hafður með í 

rannsókninni. 

3.1.1 Skráðar breytur 

Þær breytur sem notaðar voru í rannsókninni voru skráðar á skráningareyðublöð í gegnum Heilsugátt 

Landspítala. Eyðublöðin má sjá í fylgiskjölum 1-3. 

Eyðublöðin sem notuð voru í rannsókninni voru byggð á sambærilegum sænskum eyðublöðum og 

voru þýdd og unnin af Tryggva B. Stefánssyni og Birgi Arnari Ólafssyni. Eyðublöðin sem notuð eru í 

Svíþjóð eru sex talsins en við þessa rannsókn voru notuð þrjú af þeim. 

Á fyrsta eyðublaðið var skráð dagsetning greiningar, hvar meðferð fór fram, hæð og þyngd sjúklings, 

staðsetning krabbameins, myndgreining fyrir meðferð, klínísk stigun, meinvörp, samráðsfundur fyrir 

aðgerð og fyrirhugaðar meðferðir. 

Annað blaðið var fyrir þá sjúklinga sem fóru í skurðaðgerð. Á það var skráð hvaða skurðlæknir var 

ábyrgur, á hvaða spítala aðgerðin fór fram, hvort undirbúning fyrir aðgerð hafi verið með úthreinsun eða 

hvort þurft hafi meðferð  vegna stíflu  fyrir aðgerð, hvort skurðaðgerð hafi farð fram, hvers vegna 

skurðaðgerð hafi ekki verið framkvæmd, aðgerðardagur, aðgerðarheiti, tilkoma aðgerðar, reynsla 

skurðlæknis (undirsérgrein eða ekki), skurðaðferð, hvort stóma hafi verið lagt, brottnám á öðru líffæri 

hafi verið gert, hvort lifrarmeinvarp hafi verið fjarlægt í sömu aðgerð, skolun á endaþarmi í aðgerð, rof á 

ristli eða endaþarmi í aðgerð, hvort aðgerð hafi verið metin sem læknanleg, hvort róttækt brottnám á 

krabbameini hafi tekist, hvenær aðgerð hafi hafist, hvenær aðgerð hafi lokið, aðgerðartími, blæðing í 

aðgerð og ASA-flokkun. 

Síðasta blaðið tengdist fylgikvillum innan 30 daga. Þar var skráð hvort fylgikvilli hafi orðið sem 

þarfnaðist meðferðar innan 30 daga, fylgikvillar samkvæmt Clavien-Dindo flokkun, lega á gjörgæslu, 

fjöldi daga á gjörgæslu, þörf á enduraðgerð, orsök enduraðgerðar, þörf á endurinnlögn, orsök 

endurinnlagnar, andlát innan 30 daga, dánarorsök, dagsetning útskriftar, hvert sjúklingur útskrifast, 

staðsetning meinvarpa, hvort samráðsfundir hafi verið eftir aðgerð, hvort viðbótarmeðferð hafi verið 

fyrirhuguð, hvort líknandi meðferð hafi verið fyrirhuguð, hvort frekari meðferð og endurnýjað mat í 

læknanlegum tilgangi hafi verið áætlað, vísun til annars skurðlæknis m.t.t. meinvarpa og frekari 

eftirfylgni. 
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3.1.2 Skilgreiningar 

The American Society of Anaesthesiology (ASA) setti fram flokkun byggða á læknisfræðilegu mati á 

líkamlegu ástandi sjúklinga árið 1963. Fyrir hverja svæfingu og deyfingu eru sjúklingar ASA-flokkaðir. Í 

flokki 1 eru hraustir einstaklingar, í flokki 2 eru sjúklingar með vægan sjúkdóm sem truflar ekki eðlilegt 

líf, í flokki 3 eru sjúklingar með alvarlega sjúkdóma sem trufla eðlilegt líf, í flokki 4 eru alvarlegir 

sjúkdómar sem ógna stöðugt lífi og í flokki 5 eru dauðvona sjúklingar sem ólíklegt er að lifi í 24 klst, 

óháð því hvort þeir fari í aðgerð eða ekki (45). 

Fullkomin stigun krabbameins var skráð ef myndgreining var gerð á frumkrabbameini, lifur og 

lungum. 

Blæðing í aðgerð var einungis skráð ef tölugildi fannst í aðgerðarlýsingu skurðlæknis. Ef lýsing á 

blóðtapi var ekki töluleg var hún ekki skráð. 

Fylgikvillar voru flokkaðir eftir Clavien-Dindo flokkun á fylgikvillum (46). Í rannsóknum er mikilvægt 

að fylgikvillar séu skilgreindir þannig að bera megi þá saman við aðrar rannsóknir. Flokkun fylgikvilla 

sem kennd er við Clavien og Dindo er talin vera áreiðanleg og getur nýst við samanburð á öðrum 

rannsóknum. Flokkunin byggist á því að skoða meðferðina sem notuð er til að meðhöndla fylgikvilla í 

staðinn fyrir að skoða skráningu þeirra. Það virðist áreiðanlegra vegna þess að meðferð er yfirleitt betur 

skráð í sjúkraskýrslur heldur en fylgikvilli (46). 

Hjá Clavien og Dindo kemur fram að fylgikvillar séu öll þau frávik sem upp koma frá hefðbundnu 

bataferli og sem þarfnast meðferðar. Flokkunin inniheldur fimm flokka auk þess sem flokkum 3 og 4 er 

skipt í undirflokka. 

Í flokki 1 eru frávik frá hefðbundinni meðferð og hér eru leyfð inngrip: vökvagjöf, verkjalyf, þvagræsilyf, 

ógleðilyf, hitalækkandi lyf og sjúkraþjálfun auk meðhöndlunar skurðsárasýkinga með sáraumbúðum. Í 

flokki 2 eru önnur lyf en þau sem koma fram í flokki 1 eins og sýklalyf og sértæk lyf auk blóðgjafar og 

næringar í æð. Flokkur 3a hefur stærri inngrip eins og skurðaðgerð, speglun eða geislun, án svæfingar 

og flokkur 3b inniheldur sömu þætti nema með svæfingu. Flokkur 4a inniheldur lífshættulega fylgikvilla 

sem þarfnast legu á gjörgæslu vegna líffærabilunar í einu líffæri en flokkur 4b ef um er að ræða fleiri en 

eitt líffæri. Flokkur 5 er fyrir sjúklinga sem láta lífið vegna fylgikvilla eftir aðgerðir. Einnig er aukaflokkur 

d ef fylgikvillar voru til staðar áður en skurðaðgerð var framkvæmd. Ef fleiri en einn flokkur á við er skráð 

hæsta mögulega flokkun hvers fylgikvilla (46). 

Þarmalömun var flokkuð sem fylgikvilli ef hún var viðvarandi lengur en þrjá sólarhringa eftir aðgerð 

og hún krafðist einhvers konar inngrips. Blæðing var flokkuð sem fylgikvilli ef sjúklingur fékk blóðgjöf 

eða annað inngrip eftir aðgerð. Leki á samtengingu var skráður sem fylgikvilli ef læknir skrifaði að hann 

væri að veita meðferð við leka á samtengingu, annars ekki.  

3.2 Úrvinnsla gagna 

Gögn voru fengin úr Heilsugátt eftir að skráningu var lokið. Microsoft excel var notað til frekari flokkunar 

og töflugerð og forritið R var notað við tölfræði úrvinnslu. Gögn voru samræmd í excel til að aðlaga þau 

betur við sænska kerfið áður en farið var með þau til Uppsala þar sem beinn samanburður á gögnum 

fór fram. Við samanburðinn var notað Pearson kí-kvaðrat marktektarpróf á milli tveggja flokkabreyta. 
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3.3 Leyfi 

Við upphaf rannsóknar lágu fyrir leyfi frá Vísindasiðanefnd (VSN-16-196) og framkvæmdastjóra 

lækninga LSH en einnig fékkst frekara leyfi frá Vísindasiðanefnd til að senda gögn til Svíþjóðar.  
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4 Niðurstöður 

4.1 Samanburður milli Íslands og Uppsala-Örebro svæðisins í Svíþjóð 
(UÖS) 

4.1.1 Sjúklingar 

Í þessum samanburði voru 345 tilfelli frá Íslandi og 2767 tilfelli frá Uppsala-Örebro svæðinu í Svíþjóð 

(UÖS) með greiningarár 2014 og 2015. Skiptingu sjúklinga eftir aldri og kyni má sjá í töflu 1.  

Tafla 1: Sjúklingahópur - taflan sýnir fjölda sjúklinga og hlutfall af heildarfjölda n innan sviga (%). 

  Ristill  Endaþarmur 

  2014  2015  2014  2015 

Eiginleiki 
Ísland 

(n=116) 
 Uppsala 
(n=909)  

Ísland 
(n=136) 

Uppsala 
(n=968)  

Ísland 
(n=53) 

 Uppsala 
(n=414)  

Ísland 
(n=40) 

Uppsala 
(n=476) 

Kyn                           

 Karlar 66 (57) 457 (50)  66 (49) 468 (48)  32 (60) 248 (60)  21 (53) 288 (61) 

 Konur 50 (43) 452 (50)  70 (51) 500 (52)  21 (40) 166 (40)  19 (48) 188 (39) 

Aldur                          

 <60 13 (11) 103 (11)  20 (15) 84 (9)  16 (30) 62 (15)  11 (28) 67 (14) 

 60-69 27 (23) 184 (20)  35 (26) 230 (24)  11 (21) 106 (26)  13 (33) 123 (26) 

 70-79 31 (27) 340 (37)  36 (26) 356 (37)  12 (23) 133 (32)  8 (20) 184 (39) 

  80+ 45 (39) 282 (31)   45 (33) 298 (31)   14 (26) 113 (27)   8 (20) 102 (21) 

 

Kynjahlutföll voru svipuð, á Íslandi voru hlutfallslega fleiri með endaþarmskrabbamein í 

aldurshópnum <60 ára borið saman við UÖS. 

Í töflu 2 má sjá hlutfall þeirra sem fara í skurðaðgerð með eða án brottnáms og fá fullkomna stigun 

og hversu hátt hlutfall sjúklinga með endaþarmskrabbamein fer í segulómun. 

Tafla 2: Stigun æxlis - taflan sýnir fjölda sjúklinga og hlutfall af heildarfjölda n innan sviga (%). 

  Ristill  Endaþarmur 

  2014  2015  2014  2015 

Stigun 
Ísland 
(n=88) 

 Uppsala 
(n=771)  

Ísland 
(n=107) 

Uppsala 
(n=794)  

Ísland 
(n=37) 

 Uppsala 
(n=315)  

Ísland 
(n=31) 

Uppsala 
(n=355) 

Fullkomin 73 (83) 684 (90)  88 (82) 721 (91)  32 (86) 307 (97)  31 (100) 346 (97) 

Segulómun                     25 (68) 283 (90)   23 (74) 314 (88) 

 

Marktækur munur fannst á ristilkrabbameini fyrir árið 2015 (p=0.010) og á endaþarmskrabbameini 

árið 2014 (p = 0.004) milli Íslands og UÖS þar sem íslensk tilfelli hafa sjaldnar hlotið fullnægjandi stigun 

fyrir meðferð. Við samanburð á þeim tilfellum sem fóru í segulómun kom fram að marktækt færri íslenskir 

sjúklingar með endaþarmskrabbamein fóru í segulómun fyrir aðgerð borið saman við UÖS (p < 0.001; 

ár 2014 og p = 0.045; ár 2015). 

Tafla 3 sýnir hlutfall þeirra sjúklinga sem foru í skurðaðgerð með brottnámi krabbameins. Einnig má 

sjá hlutfall þeirra sem fóru í skurðagerðina gegnum kviðsjá. Teknir voru með þeir sjúklingar sem fóru í 
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þær aðgerðir sem má sjá í töflu 4 og töflu 5. Hér eru ekki teknir með þeir sjúklingar þar sem sepi með 

krabbameinsvexti var fjarlægður í speglun eða þar sem eingöngu var sett stoðnet. 

Tafla 3: Fjöldi þeirra sem fara í skurðaðgerð - taflan sýnir fjölda sjúklinga og hlutfall af heildarfjölda 

n innan sviga (%). 

  Ristill  Endaþarmur 

  2014  2015  2014  2015 

Meðferð 
Ísland 

(n=116) 
 Uppsala 
(n=909)  

Ísland 
(n=136) 

Uppsala 
(n=968)  

Ísland 
(n=53) 

 Uppsala 
(n=414)  

Ísland 
(n=40) 

Uppsala 
(n=476) 

Skurðaðgerð 71 (61) 728 (80)  90 (66) 758 (78)  30 (57) 271 (65)  27 (68) 320 (67) 

                    
Bráða-
aðgerð 10 (14) 153 (21)  16 (18) 131 (17)           

                
Valaðgerð 61 (86) 575 (79)  74 (82) 627 (83)           

        Kviðsjá 30 (49) 167 (29)   44 (59) 216 (35)   8 (27) 57 (21)   17 (63) 100 (31) 

 

Marktækur munur fannst hjá þeim sjúklingum sem fóru í aðgerð vegna ristilkrabbameins bæði árin 

þar sem hlutfallslega færri fóru í skurðaðgerð hér á Íslandi samanborið við UÖS (p < 0.001; ár 2014 og 

p = 0.002; ár 2015). Af þeim sjúklingum sem fóru í valaðgerð vegna ristilkrabbameins voru hlutfallslega 

fleiri sem fóru í aðgerð með kviðsjá fyrir bæði árin á Íslandi samanborið við UÖS (p = 0.002; 2014 og p 

<0.001; ár 2015). Fyrir endaþarmskrabbameinin voru fleiri sem fóru í skurðaðgerð með kviðsjá árið 2015 

á Íslandi borið saman við UÖS (p = 0.002). 

4.1.2 Aðgerð 

Skiptingu skurðaðgerða fyrir ristil- og endaþarmskrabbamein má sjá í töflum 4 og 5. 

Tafla 4: Skipting skurðaðgerða fyrir ristilkrabbamein - taflan sýnir fjölda sjúklinga og hlutfall af 

heildarfjölda n innan sviga (%). 

 2014  2015 

Skurðaðgerð 
Ísland 
(n=71) 

 Uppsala 
(n=728)  

Ísland 
(n=90) 

Uppsala 
(n=758) 

Dausgarnar-botnristils úrnám 1 (1) 7 (1)  2 (2) 5 (1) 

Hægra helftarbrottnám 39 (55) 396 (54)  43 (48) 413 (54) 

Úrnám á þverristli 1 (1) 13 (2)  3 (3) 11 (1) 

Vinstra helftarbrottnám 8 (11) 93 (13)  8 (9) 88 (12) 

Úrnám á bugaristli 16 (23) 124 (17)  24 (27) 135 (18) 

Algjört brottnám á ristli 2 (3) 37 (5)  1 (1) 47 (6) 
Fremra brottnám á 
endaþarmi 3 (4) 38 (5)  4 (4) 42 (6) 

Hartmanns aðgerð 1 (1) 20 (3)   5 (6) 17 (2) 
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Tafla 5: Skipting skurðaðgerða fyrir endaþarmskrabbamein - taflan sýnir fjölda sjúklinga og hlutfall 

af heildarfjölda n innan sviga (%). 

 2014  2015 

Skurðaðgerð 
Ísland 
(n=30) 

 Uppsala 
(n=271)  

Ísland 
(n=27) 

Uppsala 
(n=320) 

Fremra brottnám á 
endaþarmi 19 (63) 134 (49)  17 (63) 179 (56) 

Algjört brottnám á endaþarmi 9 (30) 106 (39)  9 (33) 108 (34) 

Hartmanns aðgerð 2 (7) 31 (11)   1 (4) 33 (10) 

 

Algengustu aðgerðirnar á ristilkrabbameini voru hægra helftarbrottnám og úrnám á bugaristli. Fyrir 

endaþarmskrabbamein var fremra brottnám á endaþarmi algengasta aðgerðin.  

Í töflu 6 má sjá skiptingu þeirra sjúklinga sem fóru í skurðaðgerð eftir ASA-flokk.  

Tafla 6: ASA-flokkun skipt eftir tilkomu aðgerðar - taflan sýnir fjölda sjúklinga og hlutfall af 

heildarfjölda n innan sviga (%). 

  Ristill  Endaþarmur 

  2014  2015  2014  2015 

ASA-flokkur Ísland  Uppsala   Ísland Uppsala  Ísland   Uppsala  Ísland Uppsala 

Bráðaaðgerð (n=10) (n=153)  (n=16) (n=131)             
                

Flokkur 1 0 (0) 10 (7)  0 (0) 11 (8)              
Flokkur 2 2 (20) 74 (48)  4 (25) 68 (52)             
Flokkur 3 4 (40) 58 (38)  5 (31) 44 (34)             
Flokkur 4 1 (10) 10 (7)  1 (6) 5 (4)             

Vantar 3 (30) 1 (1)  6 (38) 3 (2)             
                    

Valaðgerð (n=61) (n=575)  (n=74) (n=627)  (n=30) (n=271)  (n=27) (n=320) 

            

Flokkur 1 4 (7) 46 (8)  6 (8) 70 (11)  8 (27) 47 (17)  3 (11) 55 (17) 

Flokkur 2 25 (41) 346 (60)  44 (59) 321 (51)  10 (33) 157 (58)  18 (67) 176 (55) 

Flokkur 3 21 (34) 170 (30)  19 (26) 202 (32)  7 (23) 59 (22)  5 (19) 82 (26) 

Flokkur 4 2 (3) 12 (2)  1 (1) 16 (3)  0 (0) 3 (1)  0 (0) 4 (1) 

Vantar 9 (15) 1 (0)   4 (5) 18 (3)   5 (17) 5 (2)   1 (4) 3 (1) 

 

Flestir sjúklinga sem fóru í valaðgerð voru í ASA-flokki 2 eða 3 og var ekki sjáanlegur munur á milli 

Íslands og UÖS. Í yfir 30% tilfella bráðaaðgerða var ASA flokkun ekki skráð fyrir sjúklinga á Íslandi. 

Í töflu 7 má sjá TNM-stigun þeirra sem fóru í skurðaðgerð en nokkuð vantar uppá að hægt sé að 

setja M stigun fyrir Ísland. Í töflu 8 er búið að flokka sjúklinga eftir sjúkdómsstigi þeirra og eru hlutföllin 

mjög sambærileg milli Íslands og UÖS nema fyrir ristilkrabbamein 2014 þar sem fleiri greinast á stigi 1 

á Íslandi (p < 0.001). 
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Tafla 7: TNM-stigun þeirra sem fóru í skurðaðgerð - taflan sýnir fjölda sjúklinga og hlutfall af 

heildarfjölda n innan sviga (%). 

Frumæxli

pT0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 16 (6) 1 (4) 9 (3)

pT1 8 (11) 34 (5) 9 (10) 57 (8) 4 (13) 21 (8) 3 (11) 21 (7)

pT2 14 (20) 88 (12) 12 (13) 112 (15) 9 (30) 79 (29) 6 (22) 91 (28)

pT3 28 (39) 391 (54) 43 (48) 391 (52) 15 (50) 131 (48) 13 (48) 178 (56)

pT4 19 (27) 213 (29) 17 (19) 198 (26) 1 (3) 23 (8) 3 (11) 21 (7)

pTx 2 (3) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0)

Vantar 0 (0) 2 (0) 8 (9) 0 (0) 1 (3) 1 (0) 1 (4) 0 (0)

Eitlar

pN0 42 (59) 385 (53) 41 (46) 452 (60) 18 (60) 166 (61) 13 (48) 186 (58)

pN1 12 (17) 185 (25) 25 (28) 184 (24) 7 (23) 72 (27) 8 (30) 101 (32)

pN2 16 (23) 151 (21) 15 (17) 121 (16) 5 (17) 30 (11) 4 (15) 33 (10)

pNX 1 (1) 5 (1) 2 (2) 1 (0) 0 (0) 2 (1) 1 (4) 0 (0)

Vantar 0 (0) 2 (0) 7 (8) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (4) 0 (0)

Meinvarp

M0 51 (72) 638 (88) 66 (73) 671 (89) 24 (80) 253 (93) 20 (74) 301 (94)

M1 9 (9) 88 (12) 16 (18) 87 (11) 1 (3) 17 (6) 3 (11) 19 (6)

MX 11 (11) 0 (0) 7 (8) 0 (0) 5 (17) 0 (0) 4 (15) 0 (0)

Vantar 0 (0) 2 (0) 1 (1) 0 (0)  0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0)

TNM-stig

Ísland 

(n=71)

 Uppsala 

(n=728)

Ísland 

(n=90)

Uppsala 

(n=758)

Ísland 

(n=30)

 Uppsala 

(n=271)

Ísland 

(n=27)

Uppsala 

(n=320)

Ristill Endaþarmur

2014 2015 2014 2015

 

Tafla 8: Sjúkdómsstig (TNM) þeirra sem fara í skurðaðgerð - taflan sýnir fjölda sjúklinga og hlutfall 

af heildarfjölda n innan sviga (%). 

Stig

1 20 (28) 92 (13) 16 (18) 149 (20) 10 (33) 80 (30) 5 (19) 9 (27)

2 19 (27) 283 (39) 26 (29) 284 (37) 8 (27) 82 (30) 6 (22) 21 (30)

3 22 (31) 264 (36) 29 (32) 238 (31) 11 (37) 92 (34) 12 (44) 91 (37)

4 9 (13) 88 (12) 17 (19) 87 (11) 1 (3) 17 (6) 4 (15) 178 (6)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 21 (0)

Vantar 1 (1) 1 (1) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Ekki hægt að meta

Ristill Endaþarmur

2014 2015 2014 2015

Stig

Ísland 

(n=71)

 Uppsala 

(n=728)

Ísland 

(n=90)

Uppsala 

(n=758)

Ísland 

(n=30)

 Uppsala 

(n=271)

Ísland 

(n=27)

Uppsala 

(n=320)

 

4.1.3 Fylgikvillar 

Dæmi um hvernig samanburðurinn á fylgikvillum á Íslandi kom fram við sjúkrahúsin í UÖS má sjá á 

Mynd 1, myndin sýnir tíðni leka á samtengingu fyrir valaðgerðir á ristilkrabbameini árið 2014. 
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Mynd 1: Dæmi um samanburð við Uppsala-Örebro svæðið 

Samantekt á fjölda fylgikvilla, leka á samtengingu, sárrof, enduraðgerðir og andlát skipt eftir tilkomu 

aðgerðar má sjá í töflu 9. 

Tafla 9: Fylgikvillar - taflan sýnir fjölda sjúklinga og hlutfall af heildarfjölda n innan sviga (%). 

Bráðaaðgerð

Fylgikvillar 8 (80) 47 (31) 8 (50) 44 (34)

Leki á samtengingu 0 (0) 7 (5) 1 (7) 5 (4)

Sárrof 0 (0) 1 (1) 0 (0) 8 (6)

Enduraðgerð 0 (0) 9 (6) 0 (0) 14 (11)

Endurinnlögn 1 (10) 19 (12) 2 (12) 4 (3)

Andlát 2 (20) 9 (6) 1 (6) 9 (7)

Valaðgerð

Fylgikvillar 31 (51) 158 (27) 38 (51) 178 (28) 22 (73) 102 (38) 13 (48) 138 (43)

Leki á samtengingu 2 (3) 24 (4) 5 (7) 35 (6) 6 (21) 11 (5) 2 (8) 14 (5)

Sárrof 1 (2) 14 (2) 2 (3) 31 (5) 0 (0) 6 (2) 0 (0) 10 (3)

Enduraðgerð 3 (5) 51 (9) 6 (8) 67 (11) 8 (27) 16 (6) 0 (0) 39 (12)

Endurinnlögn 3 (5) 39 (7) 5 (7) 48 (8) 6 (20) 38 (14) 2 (7) 47 (15)

Andlát 1 (2) 9 (2) 2 (3) 9 (1) 1 (3) 4 (1) 0 (0) 3 (1)

(n=271) (n=27) (n=320)

(n=10) (n=153) (n=16) (n=131)

(n=61) (n=575) (n=74) (n=627) (n=30)

Fylgikvillar Ísland  Uppsala Ísland Uppsala Ísland  Uppsala Ísland Uppsala

Ristill Endaþarmur

2014 2015 2014 2015
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Fylgikvillar voru algengari á Íslandi í tilfellum ristilkrabbameina fyrir valaðgerðir bæði árin og fyrir 

bráðaaðgerðir 2014 en á UÖS (p < 0.001; valaðgerð 2014, p < 0.001; valaðgerð 2015 og p = 0.004; 

bráðaaðgerð 2014). Fyrir endaþarmskrabbamein fannst marktækur munur með fleiri fylgikvillum á 

Íslandi borið saman við UÖS fyrir 2014 (p < 0.001). 

Þegar leki á samtengingu og sárrof, eru skoðað var einungis marktækur munur fyrir 

endaþarmskrabbamein árið 2014 þar sem leki á samtengingu var algengari á Íslandi en á UÖS (p = 

0.002). 

Munur á tíðni enduraðgerða var aðeins marktækur fyrir endaþarmskrabbamein árið 2014 með fleiri 

enduraðgerðir á Íslandi borið saman við UÖS (p < 0.001). 

Enginn marktækur munur fannst á tíðni endurinnlagna eða andláta innan 30 daga frá aðgerð. 

4.1.4 Útskrift 

Miðgildi legutíma eftir bráðaaðgerðir á ristli var sá sami milli landa, 12 dagar fyrir árið 2014 og 10 dagar 

fyrir 2015. Miðgildi legutíma fyrir valaðgerðir á ristli 2014 voru 6 dagar fyrir Ísland og 7 dagar fyrir UÖS, 

en legutími beggja svæða var sjö dagar fyrir árið 2015. Legutími eftir endaþarmskrabbameinsaðgerðir 

var lengri á Íslandi árið 2014 eða 10,5 dagar á móti níu dögum á UÖS en styttist síðan árið 2015 niður 

í átta daga sem var lægra en UÖS sem var enn með níu daga. 

Frekari meðferð sjúklinga yngri en 75 ára með ristilkrabbamein á stigi 3 var borið saman en ekki 

fannst marktækur munur á milli landa. Árið 2014 var stefnt að viðbótarmeðferð (adjuvant) hjá öllum 

þessara sjúklinga eftir aðgerð á Íslandi og hjá 81% sjúklinga á UÖS og árið 2015 voru tölurnar 88% á 

Íslandi og 85% á UÖS. 

Hlutfall þeirra tilfella sem voru tekin fyrir á samráðsfundi fyrir og eftir aðgerðir má sjá í töflu 10. Á 

samráðsfundum fyrir aðgerð eru öll tilfelli nema þar sem krabbamein var fjarlægt að fullu í speglun eða 

tilkoma aðgerðar var bráðaaðgerð. Á samráðsfundum eftir aðgerð eru tilfelli þar sem sjúklingur lést innan 

30 daga eftir aðgerð ekki tekin með. Í Svíþjóð er markmiðið að taka yfir 90% tilfella á samráðsfundum 

fyrir og eftir aðgerð. Á Íslandi var málum öðruvísi háttað þar sem sjúklingar voru teknir fyrir á fundi ef 

læknir taldi það rétt að taka hann fyrir. 

Tafla 10: Samráðsfundir - taflan sýnir fjölda sjúklinga og hlutfall af heildarfjölda n innan sviga (%). 

Fyrir aðgerð

21 (24) 667 (93) 14 (13) 750 (95) 21 (43) 386 (96) 19 (50) 442 (97)

Eftir aðgerð

15 (18) 738 (97) 45 (43) 777 (97) 13 (36) 306 (97) 20 (65) 356 (97)

(n=317) (n=31) (n=366)

(n=49) (n=404) (n=38) (n=457)(n=89) (n=716) (n=109) (n=788)

(n=83) (n=758) (n=104) (n=797) (n=36)

Samráðsfundir Ísland  Uppsala Ísland Uppsala Ísland  Uppsala Ísland Uppsala

Ristill Endaþarmur

2014 2015 2014 2015

 

Á UÖS eru fundir haldnir í yfir 93-97%% tilfella fyrir aðgerð í 97% tilfella eftir aðgerð, en á Íslandi er 

hæsta hlutfallið 50% fyrir aðgerð og 65% eftir aðgerð en þó oftast lægra hlutfall. 
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4.2 Niðurstöður samantektar á meðhöndlun íslenskra sjúklinga með 
ristil og endaþarmskrabbamein 

4.2.1 Sjúklingar 

Það greindust 349 tilfelli af ristil og endaþarmskrabbameini á árunum 2014 og 2015 samkvæmt 

upplýsingum frá krabbameinsskrá KÍ. Í einu tilfelli var krabbameinið greint fyrir tilviljun í krufningu og var 

það því ekki tekið með í þessa rannsókn. Meðalaldur sjúklingahópsins var 72 ára og var dreifingin 

nokkuð jöfn milli kynja eða 53% karlar og 47% konur. Flestir fengu meðferð sína á Landspítala eða um 

90% en 10% voru meðhöndlaðir á sjúkrahúsinu á Akureyri. Meirihluti krabbameina var í ristli eða 73% 

en 27% í endaþarmi. Sjá nánari skiptingu eftir kyni og aldri í töflu 1. 

Klínísk TNM-stigun allra sjúklinga var skráð og má sjá í töflu 11. 

Tafla 11: Klínísk TNM-stigun sjúklinga á Íslandi - taflan sýnir fjölda sjúklinga og hlutfall af 

heildarfjölda n innan sviga (%). 

Klínísk stigun 

2014 
Ristill 

(n=117) 

 2015 
Ristill 

(n=138) 

2014 
Endaþ. 
(n=53) 

2015 
Endaþ. 
(n=40) 

Frumæxli              

 cTx 53 (46) 49 (36) 10 (19) 3 (8) 

 cT1-2 35 (30) 45 (33) 18 (34) 10 (25) 

 cT3 18 (16) 35 (25) 20 (38) 16 (40) 

 cT4 10 (9) 9 (7) 5 (9) 11 (28) 

Eitlar            

 cNx 29 (25) 62 (45) 6 (11) 7 (18) 

 cN0 50 (43) 42 (30) 27 (51) 13 (33) 

 cN1-2 37 (32) 34 (25) 20 (38) 20 (50) 

Meinvarp            

 cM0 86 (74) 108 (78) 46 (87) 33 (83) 

  cM1 30 (26) 30 (22) 7 (13) 7 (18) 

 

Í u.þ.b. þriðjungi tilfella var ekki hægt að segja til um stig frumæxlis eða eitla. Meinvörp voru metin í 

21,6% tilfella. Það voru 77% meinvarpa til lifrar, 28% til lungna og þar af þriðjungur til bæði lifrar og 

lungna. 

Þrátt fyrir að engin stigun sé í þriðjungi tilfella er tilraun til stigunar mun hærri. Í töflu 12 má sjá notkun 

myndgreiningar við klíníska TNM-stigun á Íslandi og í töflu 13 má sjá stigun skipt eftir tilkomu aðgerðar. 
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Tafla 12: Notkun myndgreiningar við klíníska TNM-stigun á Íslandi - taflan sýnir fjölda sjúklinga og 

hlutfall af heildarfjölda n innan sviga (%). 

Myndgreiningar 

2014 
Ristill 

(n=117) 

2015 
Ristill 

(n=138) 

2014 
Endaþ. 
(n=53) 

2015 
Endaþ. 
(n=40) 

Frumæxli              

 Já  108 (92) 127 (92) 49 (92) 40 (100) 

  CT 108 (92) 127 (92) 48 (91) 39 (98) 

  MR 2 (2) 6 (4) 34 (64) 28 (70) 

  Endaþarmsómskoðun 0 (0) 0 (0) 6 (11) 4 (10) 

 Nei  8 (7) 11 (8) 4 (8) 0 (0) 

Lifrarmeinvörp            

 Já  107 (91) 125 (91) 48 (91) 39 (98) 

  CT 107 (91) 124 (90) 47 (89) 38 (95) 

  MR 5 (4) 12 (9) 15 (28) 18 (45) 

  Ómskoðun 9 (8) 8 (6) 1 (2) 0 (0) 

  PET 0 (0) 1 (1) 0 (0) 1 (3) 

 Nei  9 (8) 13 (9) 5 (9) 1 (3) 

Lungnameinvörp            

 Já  94 (80) 118 (86) 47 (89) 38 (95) 

  CT 80 (68) 104 (75) 45 (85) 37 (93) 

  MR 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

  Röntgen 25 (21) 20 (14) 4 (8) 3 (8) 

  PET 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 

  Nei   22 (19) 20 (14) 6 (11) 2 (5) 

 

Tafla 13: Stigun Ísland - taflan sýnir fjölda sjúklinga og hlutfall af heildarfjölda n innan sviga (%). 

Stigun 
2014 
Ristill 

2015 
Ristill 

2014 
Endaþ.  

2015 
Endaþ. 

Bráðaaðgerð  (n=21)  (n=21) (n=0)  (n=1)  

 Frumæxli 20 (95) 21 (100) 0   1 (100) 

 Lungnameinvarp 11 (52) 13 (62) 0   1 (100) 

 Lifrarmeinvarp 20 (95) 18 (86) 0   1 (100) 

 

Fullkomin 
meinvarpastigun 11 (52) 12 (57) 0   1 (100) 

 Fullkomin stigun 11 (52) 12 (57) 0   1 (100) 

          

Valaðgerð  (n=67) (n=87)  (n=37)  (n=30) 

 Frumæxli 64 (96) 81 (93) 34 (92) 30 (100) 

 Lungnameinvarp 62 (93) 81 (93) 33 (89) 30 (100) 

 Lifrarmeinvarp 63 (94) 82 (94) 33 (89) 30 (100) 

 

Fullkomin 
meinvarpastigun 61 (91) 78 (90) 32 (86) 30 (100) 

  Fullkomin stigun 61 (91) 77 (89) 32 (86) 30 (100) 

 

Yfir 90% sjúklinga er stigaður m.t.t. frumæxlis og lifrarmeinvarpa og í flestum tilfellum var notast við 

tölvusneiðmynd. Sé myndgreiningum skipt eftir tilkomu aðgerðar má sjá að 91% og 89% sjúklinga sem 



20 

 

fara í valaðgerð fá fullkomna stigun sem er hærra en 52% og 57% fyrir bráðaaðgerð og var munurinn 

marktækur (p = 0.001 og p = 0.002).  

Í töflu 14 má sjá hvaða meðferð sjúklingar fengu. 

Tafla 14: Meðferð á Íslandi - taflan sýnir fjölda sjúklinga og hlutfall af heildarfjölda n innan sviga (%). 

Meðferð 

2014 
Ristill 

(n=117) 

 2015 
Ristill 

(n=138) 

2014 
Endaþ. 
(n=53) 

2015 
Endaþ. 
(n=40) 

Skurðaðgerð með úrnámi 75 (64) 106 (77) 35 (66) 30 (75) 

Skurðaðgerð án úrnáms 13 (11) 2 (1) 2 (4) 1 (3) 

Eingöngu fjarlægður sepi 7 (6) 6 (4) 4 (8) 2 (5) 

Eingöngu sett stoðnet 3 (3) 4 (3) 0 (0) 0 (0) 

Önnur/engin meðferð 19 (16) 20 (14) 12 (23) 7 (18) 

         

Tilkoma aðgerðar (n=88) (n=108) (n=37) (n=31) 

 Bráðaaðgerð 21 (24) 21 (19) 0 (0) 1 (3) 

 Valaðgerð 67 (76) 87 (81) 37 (100) 30 (97) 

 

Flestir sjúklingar fara í skurðaðgerð með úrnámi á ristli eða yfir 64%. Í skurðaðgerðum, með og án 

brottnáms, voru bráðaaðgerðir framkvæmdar hjá sjúklingum með ristilkrabbamein í 24% tilfella árið 2014 

og 19% árið 2015 og af þeim voru 34 tilfelli (81%) vegna stíflu. Bráðaaðgerðin á 

endaþarmskrabbameininu var einnig vegna stíflu. Í 5,4% tilfella var fjarlægður sepi með 

krabbameinsvexti og var sú meðferð talin læknandi. Í 14-23% tilfella fengu sjúklingar enga meðferð eða 

líknandi lyfjameðferð vegna aldurs og áhættuþátta eða útbreidds sjúkdóms. 

Í heild var skurðaðgerð framkvæmd í 84% tilfella þar sem ekkert meinvarp var greint en í 43% tilfella 

þar sem búið var að greina meinvarp var framkvæmd skurðaðgerð. Í 29 (43%) tilfellum 

endaþarmskrabbameina var gefin geislameðferð fyrir skurðaðgerð og í 21 (31%) var gefin lyfjameðferð. 

Geisla- eða lyfjameðferð var aldrei gefin fyrir skurðaðgerð vegna ristlkrabbameins þar sem engin 

meinvörp greindust. 

4.2.2 Aðgerð 

Það voru 264 tilfelli sem þörfnuðust skurðaðgerðar. Flestar aðgerðirnar eða 237 (90%) fóru fram á 

Landspítala en 27 (10%) fóru fram á Sjúkrahúsinu á Akureyri. Í 223 (85%) tilfella framkvæmdi 

sérfræðingur í ristil og endaþarmsaðgerðum aðgerðina. Skipting í tegund aðgerða má sjá í töflu 15. Hér 

eru fleiri aðgerðir en notaðar voru í samanburðinum við UÖS og því fleiri tilfelli tekin fyrir.  
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Tafla 15: Skipting tilfella eftir skurðaðgerðum á Íslandi - taflan sýnir fjölda sjúklinga og hlutfall af 

heildarfjölda n innan sviga (%). 

Aðgerð 

2014 
Ristill 
(n=88) 

2015 
Ristill 

(n=108) 

2014 
Endaþ. 
(n=37) 

2015 
Endaþ. 
(n=31) 

Dausgarnar-botnristils úrnám 1 (1) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 

Hægra helftarbrottnám 39 (44) 43 (40) 0 (0) 0 (0) 

Úrnám á þverristli 1 (1) 3 (3) 0 (0) 0 (0) 

Vinstra helftarbrottnám 9 (10) 8 (7) 0 (0) 0 (0) 

Úrnám á bugaristli 16 (18) 24 (22) 0 (0) 0 (0) 

Algjört   á ristli 2 (2) 1 (1) 1 (3) 0 (0) 

Fremra brottnám á endaþarmi 3 (3) 4 (4) 19 (51) 17 (55) 
Algjört brottnám á endaþarmi um kvið og 
spöng 0 (0) 1 (1) 9 (24) 9 (29) 

Hartmanns aðgerð 1 (1) 6 (6) 2 (5) 1 (3) 

TEM 0 (0) 0 (0) 3 (8) 1 (3) 

Staðbundið brottnám í gegnum endaþarm 0 (0) 0 (0) 1 (3) 0 (0) 

Skurðaðgerð án úrnáms 13 (15) 2 (2) 2 (5) 1 (3) 

Önnur aðgerð 3 (3) 10 (9) 0 (0) 2 (6) 

Botnlangataka 0 (0) 4 (4) 0 (0) 0 (0) 

 

Algengasta aðgerðin var þó enn hægra helftarbrottnám. Í 13 (15%) tilfellum fyrir ristilkrabbamein árið 

2014 var framkvæmd skurðaðgerð án brottnáms á krabbameini. 

Nokkrir sjúklingar þurftu á sérstökum undirbúningi að halda fyrir aðgerð, átta sjúklingar (3%) fengu 

úthreinsun á ristli með lyfjum, þar af voru sex tilfelli með endaþarmskrabbamein og tvö með krabbamein 

vinstra megin í ristli. Í þremur tilfellum þurfti að létta á stíflu fyrir aðgerð, í tveimur var það gert með 

ísetningu stoðnets og í einu með gerð stóma.  

Tafla 16 sýnir hvaða skurðaðferð var notuð skipt eftir tilkomu aðgerðar. TEM aðgerð og staðbundið 

brottnám í gegnum endaþarm var ekki flokkað í opnar eða kviðsjáraðgerðir. 

Tafla 16: Skurðaðferð skipt eftir tilkomu aðgerðar - taflan sýnir fjölda sjúklinga og hlutfall af 

heildarfjölda n innan sviga (%). 

Skurðaðferð 
2014 
Ristill 

 2015 
Ristill 

2014 
Endaþ. 

2015 
Endaþ. 

Bráðaaðgerð (n=21)   (n=21)  (n=0) (n=1) 

 Opin aðgerð 16 (76) 14 (67)    1 (100) 

 Kviðsjáraðgerð 4 (19) 3 (14)      

 Skipt í opna aðgerð 1 (5) 4 (19)      
          

Valaðgerð  (n=67)  (n=87)  (n=37) (n=30) 

 Opin aðgerð 34 (51) 40 (46) 23 (70) 12 (41) 

 Kviðsjáraðgerð 26 (39) 40 (46) 7 (21) 13 (45) 

  Skipt í opna aðgerð 7 (10) 7 (8) 3 (0) 4 (14) 
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Fleiri aðgerðir voru gerðar með opinni kviðarholsaðgerð í bráðaaðgerðum. Í um 10% tilfella byrjaði 

aðgerð með kviðsjá sem síðar þurfti að breyta yfir í opna aðgerð. Aðeins ein aðgerð af 34 (2,9%) á 

Sjúkrahúsinu á Akureyri var framkvæmd með kviðsjá. 

Í töflu 17 má sjá aðgerðartíma skipt eftir aðgerðum, tilkomu aðgerðar og skurðaðferð.  

Tafla 17: Aðgerðartími eftir aðgerðum, tilkomu aðgerðar og skurðaðferð – taflan sýnir miðgildi 

aðgerðartíma í mínútum. 

Aðgerð 
Kviðsjáraðgerð 

(mínútur) 
Opin aðgerð 

(mínútur) 
Bráðaaðgerð 

(mínútur) 
Valaðgerð 
(mínútur) 

Dausgarnar-botnristils 
úrnám 90 129  90 

Hægra helftarbrottnám 131 105 127 120 

Úrnám á þverristli 98 71 90 89 

Vinstra helftarbrottnám 226 108 145 110 

Úrnám á bugaristli 175 94 223 144 

Algjört brottnám á ristli  232 232 254 
Fremra brottnám á 
endaþarmi 203 150  179 
Algjört brottnám á 
endaþarmi um kvið og 
spöng 341 249  277 

Hartmanns aðgerð 282 166 137 188 

TEM  48  48 
Staðbundið brottnám í 
gegnum endaþarm  14  14 

Skurðaðgerð án úrnáms 81 74 77 97 

Önnur aðgerð 176 108 149 128 

Botnlangataka 76 158  137 

Heildar miðgildi 165 124 127 146 

 

Þegar miðgildi er notað kemur í ljós að kviðsjáraðgerðirnar taka lengri tíma en opnu aðgerðirnar (p 

< 0.001) og valaðgerðirnar taka lengri tíma en bráðaaðgerðirnar (p= 0.028). 

Af 43 bráðaaðgerðum voru sex (14%) framkvæmdar á milli kl. 18:00 og 24:00. Engar aðgerðir voru 

framkvæmdar eftir miðnætti. 

Í heildina fengu 69 (26,1%) sjúklingar stóma. Frekari skiptingu eftir tilkomu aðgerðar og hvort að 

stómað sé varanlegt eða verndandi má sjá í töflu 18. 
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Tafla 18: Stóma eftir tilkomu aðgerðar og gerð stóma - taflan sýnir fjölda sjúklinga og hlutfall af 

heildarfjölda n innan sviga (%). 

Stóma 
2014 
Ristill 

 2015 
Ristill 

2014 
Endaþ. 

2015 
Endaþ. 

Bráðaaðgerð (n=21)   (n=21)  (n=0) (n=1) 

 Heild 9 (43) 7 (33)    1 (100) 

 Varanleg 8 (38) 4 (19)    1 (100) 

 Verndandi 1 (5) 3 (14)    0 (0) 

          

Valaðgerð  (n=67)  (n=87)  (n=37) (n=30) 

 Heild 4 (6) 6 (7) 22 (59) 20 (67) 

 Varanleg 4 (6) 4 (5) 15 (41) 10 (33) 

  Verndandi 0 (0) 2 (2) 7 (19) 10 (33) 

 

Það er mun hærra hlutfall tilvika sem fær stóma eftir bráðaaðgerð á ristilkrabbameini heldur en valaðgerð 

og var munurinn marktækur (p < 0.001). 

Markmið skurðaðgerða er að ná róttæku brottnámi á krabbameininu. Árangur skurðaðgerða má sjá 

í töflu 19.  

Tafla 19: Róttækt brottnám á æxli eftir tilkomu aðgerðar og meinvarpa - taflan sýnir fjölda 

sjúklinga og hlutfall af heildarfjölda n innan sviga (%). 

Róttækt brottnám á æxli 
2014 
Ristill 

 2015 
Ristill 

2014 
Endaþ. 

2015 
Endaþ. 

Bráðaaðgerð - M0  (n=12) (n=18) (n=0) (n=0) 

 Já 4 (33) 12 (67)     

 Nei/vafasamt 7 (58) 6 (33)      

 

Ekki hægt að meta/ upplýsingar 
vantar 1 (8) 0 (0)      

          

Valaðgerð - M0  (n=60) (n=77) (n=36) (n=28) 

 Já 56 (93) 72 (94) 32 (89) 27 (96) 

 Nei/vafasamt 4 (7) 3 (4) 4 (11) 1 (4) 

 

Ekki hægt að meta/ upplýsingar 
vantar 0 (0) 2 (3) 0 (0) 0 (0) 

          

Valaðgerð - M1  (n=7) (n=10) (n=1) (n=2) 

 Já 5 (71) 7 (70) 1 (100) 2 (100) 

 Nei/vafasamt 2 (29) 3 (30) 0 (0) 0 (0) 

  
Ekki hægt að meta/ upplýsingar 
vantar 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

 

Í 93% valaðgerða án meinvarps var róttækt brottnám á krabbameininu. Hlutfall aðgerða sem talin 

var læknanleg aðgerð var mjög svipað nema í þeim tilfellum þar sem meinvörp voru greind fyrir aðgerð 

en þar var aðeins 25% aðgerða talin læknanleg.  

Skráning blæðingar í aðgerð var ábótavant. Í töflu 20 má sjá blæðingu í aðgerð.  
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Tafla 20: Blæðing í aðgerð - taflan sýnir fjölda sjúklinga og hlutfall af heildarfjölda innan sviga (%) 

auk miðgildis í ml. 

Blæðing 
2014 
Ristill 

 2015 
Ristill 

2014 
Endaþ. 

2015 
Endaþ. 

Skráð 21 (24) 23 (21) 11 (30) 10 (32) 

 Miðgildi (ml) 100   100   300   200  

 >=400 ml 2 (10) 9 (39) 5 (45) 4 (40) 

 <400 ml 19 (90) 14 (61) 6 (55) 6 (60) 

Ekki skráð 67 (76) 85 (79) 26 (70) 21 (68) 

 

Í 199 tilfellum var ekkert skráð um blæðingu í aðgerðarlýsingu skurðlæknis. Í 31 (11,5%) tilfella var 

skráningin ófullkomin þar sem skráð var „Lítil bæðing“ eða „Minniháttar blæðing“. 

Aðrar niðurstöður úr aðgerðum voru þær að rof á ristli eða endaþarmi í aðgerð varð í sex aðgerðum 

(2,3%). Í um 10% aðgerða var annað líffæri fjarlægt í sömu aðgerð.  

4.2.3 Fylgikvillar 

Í heildina fengu 146 (55%) sjúklingar einn eða fleiri fylgikvilla eftir skurðaðgerð vegna ristil- og 

endaþarmskrabbameins. Fylgikvillar, skipt eftir tilkomu aðgerðar, má sjá í töflu 21. 
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Tafla 21: Fylgikvillar eftir tilkomu aðgerðar, Clavien-Dindo flokkun - taflan sýnir fjölda sjúklinga og 

hlutfall af heildarfjölda n innan sviga (%). 

Fylgikvillar 
2014 
Ristill 

 2015 
Ristill 

2014 
Endaþ. 

2015 
Endaþ. 

Allar skurðaðgerðir  (n=88) (n=108) (n=37) (n=31) 

 Enginn fylgikvilli 37 (42) 51 (47) 13 (35) 17 (55) 

 Fylgikvilli 51 (58) 57 (53) 24 (65) 14 (45) 

  Flokkur 2 24 (27) 24 (22) 4 (11) 7 (23) 

  Flokkur 3a 14 (16) 20 (19) 12 (32) 7 (23) 

  Flokkur 3b 1 (1) 5 (5) 5 (14) 0 (0) 

  Flokkur 4a 4 (5) 4 (4) 1 (3) 0 (0) 

  Flokkur 4b 4 (5) 1 (1) 1 (3) 0 (0) 

  Flokkur 5 4 (5) 3 (3) 1 (3) 0 (0) 

           

Bráðaaðgerð (n=21)   (n=21)  (n=0) (n=1) 

 Enginn fylgikvilli 3 (14) 10 (48)    1 (100) 

 Fylgikvilli 18 (86) 11 (52)      

  Flokkur 2 9 (43) 2 (10)      

  Flokkur 3a 3 (14) 6 (29)      

  Flokkur 3b 0 (0) 1 (5)      

  Flokkur 4a 1 (5) 1 (5)      

  Flokkur 4b 2 (10) 0 (0)      

  Flokkur 5 3 (14) 1 (5)      
           

Valaðgerð  (n=67)  (n=87)  (n=37) (n=30) 

 Enginn fylgikvilli 34 (51) 41 (47) 13 (35) 16 (53) 

 Fylgikvilli 33 (49) 46 (53) 24 (65) 14 (47) 

  Flokkur 2 15 (22) 22 (25) 4 (11) 7 (23) 

  Flokkur 3a 11 (16) 14 (16) 12 (32) 7 (23) 

  Flokkur 3b 1 (1) 4 (5) 5 (14) 0 (0) 

  Flokkur 4a 3 (4) 3 (3) 1 (3) 0 (0) 

  Flokkur 4b 2 (3) 1 (1) 1 (3) 0 (0) 

    Flokkur 5 1 (1) 2 (2) 1 (3) 0 (0) 

 

Þegar fylgikvillum allra er enn frekar skipt niður þá eru skurðfylgikvillar 32% fylgikvilla, sýkingar 28%, 

hjarta- og æðakerfi 11% og aðrir fylgikvillar 29% allra fylgikvilla. Lægri tíðni fylgikvilla sést við 

kviðsjáraðgerðir en við opnar aðgerðir (p=0.013). Tíðni fylgikvilla hækkar eftir ASA flokki fram að flokki 

3 þar sem ekki var markverður munur á milli flokks 3 og 4. Hærra BMI leiðir ekki af sér fleiri fylgikvilla. 

Fylgikvillar í hópi sjúklinga yngri en 75 ára voru sjaldgæfar en hjá þeim sem voru eldri (p = 0.003). 

Helstu skurðfylgikvilla óháð Clavien-Dindo flokkun má sjá í töflu 22. Einn sjúklingur getur fengið fleiri en 

einn fylgikvilla. 
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Tafla 22: Tíðni allra fylgikvilla óháð Clavien-Dindo flokkun, allar skurðaðgerðir - taflan sýnir 

fjölda sjúklinga og hlutfall af heildarfjölda n innan sviga (%). 

Fylgikvillar 
2014 
Ristill 

 2015 
Ristill 

2014 
Endaþ. 

2015 
Endaþ. 

Skurðfylgikvillar            
Sárasýking 4 (5) 10 (9) 5 (14) 0 (0) 

Kviðarholssýking 8 (9) 8 (7) 7 (19) 1 (3) 

Sárrof 1 (1) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 

Blæðing/blóðleysi 26 (30) 21 (19) 8 (22) 0 (0) 
Leki á 
samtengingu 2 (2) 9 (8) 6 (16) 2 (6) 

Stómafylgikvilli 0 (0) 1 (1) 1 (3) 0 (0) 

Aðrir 2 (2) 1 (1) 2 (5) 0 (0) 

Sýkingar          

Lungnabólga 7 (8) 7 (6) 0 (0) 0 (0) 

Sýklasótt 5 (6) 5 (5) 5 (14) 1 (3) 

Þvagfærasýking 13 (15) 18 (17) 6 (16) 7 (23) 

Aðrar 9 (10) 7 (6) 3 (8) 0 (0) 

Hjarta og 
æðakerfi            
Hjartadrep 1 (1) 3 (3) 0 (0) 0 (0) 

Hjartabilun 2 (2) 4 (4) 2 (5) 0 (0) 

Hjartsláttaróregla 7 (8) 9 (8) 2 (5) 0 (0) 

DVT 1 (1) 1 (1) 1 (3) 0 (0) 

Aðrir 3 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Aðrir fylgikvillar            
Þvagteppa 9 (10) 8 (7) 11 (30) 3 (10) 

Þarmalömun 13 (15) 17 (16) 13 (35) 6 (19) 

Aðrir 7 (8) 8 (7) 4 (11) 1 (3) 

 

Leki á samtengingu var í 19 (7%) tilfellum og í öllum tilvikum voru það valaðgerðir. Af þeim 24 

kviðarholssýkingum voru 11 (46%) af völdum leka á samtengingu. Blæðing/blóðleysi var hátt eða í 55 

(21%) tilfellum, þar af voru 42 (19%) eftir valaðgerðir og 13 (30%) eftir bráðaaðgerðir. Enginn fylgikvilli 

af völdum blæðinga sást eftir aðgerðir vegna endaþarmskrabbameins árið 2015. Af skurðfylgikvillunum 

þurfti í 20 tilvikum enduraðgerðir (8%). Flestar enduraðgerðir voru vegna leka á samtengingu. Árið 2014 

þurftu 22% aðgerða enduraðgerð fyrir endaþarmskrabbamein. Algengasta sýkingin var þvagfærasýking. 

Undir öðrum sýkingum var algengasta sýkingin sveppasýking í munni. Algengasti fylgikvilli hjarta- og 

æðakerfis var hjartsláttaróregla. Í flokki annarra fylgikvilla voru þeir helstu þvagteppa og viðvarandi 

þarmalömun. Í 30 tilvikum þvagteppu þurfti að setja þvaglegg en af þeim útskrifuðust 24 (9%) með 

þvaglegg sem var fjarlægður síðar. Algengast var að sjúklingar með þarmalömun fengu magasondu. 

Andlát innan 30 daga frá aðgerð voru átta (3%) eins og sást í töflu 9. Dánartíðni var hærri ef að 

aðgerð var ekki talin læknandi (p = 0.002) en tveir sjúklingar létust eftir aðgerð sem var talin læknandi. 

Sjö af átta sjúklingum sem létust voru í ASA-flokki 3. Dánartíðni var hærri við bráðaaðgerðir en 

valaðgerðir (p=0.033) þar sem fjórir af 43 (9,3%) sjúklingum sem fóru í bráðaaðgerð létust innan 30 

daga en andlát eftir valaðgerðir var 1,8%. 
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4.2.4 Útskrift 

Flestir sjúklinganna útskrifuðust heim eða 77% en innlagnir til annarra heilbrigðisstofnanna var í 18% 

tilfella. Miðgildi legutíma má sjá í töflu 23. 

Tafla 23: Miðgildi legutíma flokkað eftir útskrift - taflan sýnir miðgildi legutíma í dögum. 

Legutími 
2014 
Ristill 

 
2015 
Ristill 

2014 
Endaþ. 

2015 
Endaþ. 

Útskrift heim 6   7   10   7,5  
Innlögn 
annarsstaðar 9,5   8   11   13   

 

Sjúklingar sem þurftu innlögn á aðra heilbrigðisstofnun lágu lengur inni en þeir sem útskrifuðust heim 

fyrir ristilkrabbamein bæði árin (p = 0.038; 2014 og p = 0.018; 2015). 

Endurinnlagnir voru 26 (10%). Skiptingu þeirra eftir legutíma má sjá í töflu 24.  

Tafla 24: Endurinnlagnir flokkaðar eftir legutíma - taflan sýnir fjölda sjúklinga og hlutfall af 

heildarfjölda n innan sviga (%). 

Legutími Já Nei 
Heild 
(n=264) 

 <=5 dagar 1 90 91 

  (1) (99)  

 6-9 dagar 8 69 77 

  (10) (90)  

 >9 dagar 17 79 96 

    (18) (82)   

 

Styttri legutími var ekki tengdur við fleiri endurinnlagnir. 
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5 Umræða 

5.1 Niðurstöður rannsóknar 

Við höfum með þessari rannsókn lagt mat á tíðni fylgikvilla við brottnám ristil- og 

endaþarmskrabbameina á Íslandi borið saman við sjúkrahús á Uppsala-Örebro svæðinu í Svíþjóð. 

Einnig var rannsóknin gerð til að öðlast yfirsýn yfir læknismeðferð sjúklinga með ristil- og 

endaþarmskrabbamein og meta árangur meðferðar hér á landi og hvernig meðferðin ber saman við 

Uppsala-Örebro svæðið í Svíþjóð. Með þessari rannsókn hófst notkun á gæðaskráningarkerfi 

Landspítalans sem byggt er á sænsku gæðaskráningunni. Skráning hefur leitt til bættrar greiningar og 

meðferðar í Svíþjóð og myndaði gagnagrunn sem nota má til rannsókna og gerð klínískra leiðbeininga 

og standa vonir til að sú verði einnig raunin á Íslandi. 

5.1.1 Sjúklingar 

Sjúklingahópurinn var sambærilegur við sjúklingahópinn frá Uppsala-Örebro svæðinu í Svíþjóð, bæði 

hvað varðar kyn og aldur. 

Samanborið við Uppsala-Örebro svæðið fá færri sjúklingar hér á landi fullkomna stigun. Þó eru 

frumæxlin vel stiguð hér á landi og ástæðan fyrir lægra hlutfalli fullkominnar stigunar virðist vera það að 

færri lungnameinvörp eru skoðuð hér fyrir bráðaaðgerðir. Einhver hluti stigunar gæti verið óskráður þar 

sem hluti myndgreininga getur farið fram utan spítalanna. Segulómun fyrir endaþarmskrabbamein er 

líka meira notuð á Uppsala-Örebro svæðinu en hún hefur aukist hér á milli ára. Tölvusneiðmyndir eru 

notaðar í langflestum tilvika við stigun fjarmeinvarpa ristil- og endaþarmskrabbameins. 

Með geislameðferð má í völdum tilfellum draga úr staðbundinni endurkomu endaþarmskrabbameins 

eftir brottnám æxlisins og í 43% tilfellum endaþarmskrabbameina var gefin geislameðferð fyrir 

skurðaðgerð og í 31% tilfella lyfjameðferð. 

5.1.2 Aðgerð 

Það virðast færri fara í skurðaðgerð með brottnámi hér á landi heldur en á Uppsala-Örebro svæðinu fyrir 

ristilkrabbamein, ekki var munur á endaþarmskrabbameinum. Þó voru aðeins teknar fyrir ákveðnar 

aðgerðir í samanburðinum og þegar öðrum aðgerðum er bætt við þá er munurinn ekki jafn mikill. Eitthvað 

af muninum gæti einnig verið vegna fjarlægingar sepa utan sjúkrahúss en það útskýrir þó ekki allan 

muninn. Aldur og sjúkdómsstig sjúklinga fyrir bæði svæði voru sambærileg og því ætti hlutfall 

skurðaðgerða að vera svipað á milli landa. 

Skurðaðgerðir með kviðsjá í valaðgerðum var oftar gert hér á landi fyrir ristilkrabbamein og fyrir 

endaþarmskrabbamein árið 2015, þó var aðeins ein aðgerð af 34 aðgerðum á SAK með kviðsjá og er 

það líklega vegna þess að sérfræðingar í ristil- og endaþarmskrabbameinsaðgerðum eru allir búsettir á 

höfuðborgarsvæðinu. Um 10% af aðgerðum sem byrjuðu í kviðsjá var skipt yfir í opnar aðgerðir, skipting 

um skurðaðferð í aðgerð í öðrum rannsóknum er allt frá 0-46% (36). 

Skipting tegunda skurðaðgerða var svipuð á milli Íslands og UÖS. Stór hluti sjúklinga sem fór í 

bráðaaðgerð var ekki flokkaður í ASA-flokk á Íslandi. Við gagnaöflun voru ekki upplýsingar um ASA-
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flokk fyrir sjúklingana á SAK og það voru einungis 4% heildarsjúklinga á LSH sem vantaði ASA-flokkun 

fyrir aðgerð. 

Aðgerðartíminn á Íslandi var mismunandi eftir aðgerðum, kviðsjáraðgerðir og valaðgerðir tóku lengri 

tíma en opnu aðgerðirnar og bráðaaðgerðirnar. Kviðsjáraðgerðir eru tæknilega flóknari og því taka þær 

lengri tíma. Fleiri bráðaaðgerðar voru opnar aðgerðir svo munurinn gæti einungis legið í því að opnar 

aðgerðir taka styttri tíma. Þetta eru svipaðar niðurstöður og í öðrum rannsóknum (36). Tími aðgerða á 

Íslandi er að taka styttri tíma fyrir ristilaðgerðir 2015 en í sænsku gæðaskráningunni (47) en lenda innan 

marka í öðrum rannsóknum (36). Þessi munur gæti legið í því að hér á landi framkvæma aðallega 

sérfræðingar í ristil- og endaþarms skurðagerðum aðgerðirnar, á meðan að í UÖS og annars staðar eru 

læknar í sérnámi einnig að gera aðgerðirnar og geta þær því tekið lengri tíma. 

Algengara var að fá stóma eftir bráðaaðgerðir en valagerðir. Eftir ristilkrabbameinsaðgerð fengu 38% 

stóma eftir bráðaaðgerðir en 6% eftir valaðagerðir, þetta er sambærilegt öðrum rannsóknum (47). 

Skráning blóðtaps í aðgerð var ábótavant, í 11,5% tilfella var ófullkomin skráning þar sem „Lítil 

bæðing“ eða „Minniháttar blæðing“ var skrað og því ekki hægt að túlka töluleg gildi. Við tilkomu 

staðlaðrar sjúkraskrár og aðgerðarlýsingar ætti svona skráning að hverfa þar sem fylla verður inn tölulegt 

gildi. 

5.1.3 Fylgikvillar 

Fylgikvillar í tilfellum ristilkrabbameina á Íslandi voru hærri en á UÖS í öllum tilfellim og tímabilum nema 

fyrir endaþarmskrabbamein 2015 og ef öll tilfelli á Íslandi eru skoðuð voru fylgikvillar í 55% tilfella. Þó 

að hlutfall fylgikvilla hafi verið hærra voru alvarlegir fylgikvillar, enduraðgerðir, endurinnlagnir og andlát 

þó sambærileg við UÖS nema fyrir leka á samtengingu og enduraðgerðir fyrir endaþarmskrabbamein 

árið 2014. Því virðist þessi munur á tíðni fylgikvilla frekar vera í tengslum við minniháttar fylgikvilla.  

Skráningareyðublöðin sem notuð voru við rannsóknina hér á Íslandi voru byggð á sænskum 

eyðublöðum en þó var munur á blöðunum. Einn helsti munur á eyðublöðunum var sá að 

þvagfærasýkingar, þvagteppa og viðvarandi þarmalömun var bætt við á íslensku eyðublöðin. Þetta voru 

þeir fylgikvillar sem voru einna algengastir þegar íslenskir sjúklingar voru skoðaðir.  

Heilt yfir voru fylgikvillar eftir bráðaaðgerðir ekki marktækt algengari en fyrir valaðgerðir. Hærri tíðni 

fylgikvilla var eftir opnar aðgerðir, hærri ASA-flokk og í hópi 75 ára og eldri en þetta eru allt þekktir 

áhættuþættir (35). Skurðfylgikvillar voru algengustu fylgikvillarnir í þessari rannsókn. Í beinum 

samanburði við Uppsala-Örebro svæðið komu fram sambærilegar niðurstöður í þeim skurðfylgikvillum 

sem bornir voru saman nema fyrir leka á samtengingu og enduraðgerðir fyrir endaþarmskrabbamein 

árið 2014. Leki á samtengingu kom fram í 19 (7%) tilfellum og voru það allt valaðgerðir. Það var 

sambærilegt í beina samanburðinum og sambærilegt við aðrar rannsóknir sem nefna leka á 

samtengingu í 2,5-15% tilfella (34-36). Í þessari rannsókn var leki á samtengingu skráður ef læknir skráði 

það í Heilsugáttina, annars ekki. Af þeim 24 kviðarholssýkingum voru 11 (46%) af völdum leka á 

samtengingu. Enduraðgerðir voru í 8% tilfella og voru þær flestar vegna leka á samtengingu sem er 

sambærilegt við aðrar rannsóknir (32). Sárrof kom einnig sambærilega út í beina samanburðinum og 



30 

 

var í heild 1% fyrir öll tilfelli sem er það sama og annars staðar (36). Tíðni sárasýkingu var 7% í heild og 

er það sambærilegt við aðrar rannsóknir sem skrá þær á bilinu 5,7%-9,4% (34, 36). 

Blæðing/blóðleysi kom fram í 21% tilfella. Það er hátt miðað við aðrar rannsóknir sem skrá blæðingu 

sem fylgikvilla í 5% tilfella (34). Í þessari rannsókn var blóðleysi skráð þegar læknir skráði að sjúklingur 

hafi fengið blóðgjöf. Hinsvegar gæti blóðleysið hafa verið komið fram fyrir aðgerð vegna blæðandi æxlis 

eða af öðrum ástæðum. Rannsókn sem skoðaði blóðgjöf í aðgerðarferlinu öllu sýndi þær niðurstöður að 

23% sjúklinga fengu blóð í aðgerðarferlinu svo það er raunhæfara viðmið (48). 

Þvagfærasýking kom fram í 17% tilfella þegar öll tilfelli eru skoðuð sem er hátt hlutfall miðað við aðrar 

rannsóknir sem nefna þvagfærasýkingar á bilinu 2% (32, 36). Lungnabólga var 5% sem er það sama 

og í öðrum rannsóknum (34). Hjarta og æðafylgikvillar eru illa skilgreindir í öðrum rannsóknum svo 

samanburður er erfiður. Fyrir þá fylgikvilla er DVT einna best skráður og var hann sjaldgæfur í þessari 

rannsókn, um 1%, sem er svipað og í öðrum rannsóknum sem skrá hann í kringum 1-2% (36). 

Algengustu fylgikvillar fyrir utan þvagfærasýkingu voru þvagteppa og þarmalömun. Þvagteppa kom 

fram í 12% tilfella sem er sambærilegt við aðrar rannsóknir sem sýna í kringum 9-10% þvagteppu og 

algengast 14% fyrir algjört brottnám á endaþarmi um kvið og spöng (34). Viðvarandi þarmalömun var í 

19% heildartilfella sem er þó hátt, aðrar rannsóknir tala um 6,6-8,4% (34, 36). Það ber að nefna að 

sænska gæðaskráningin skráir þvagteppu og þarmalömun ekki sérstaklega á sín eyðublöð en þessum 

fylgikvillum var bætt við íslenska skráningarblaðið. Í þessari rannsókn var ekki vitað hversu há tilfelli 

þessara fylgikvilla Svíþjóð greinir eða hversu vel þessir fylgikvillar eru skráðir. Báðir þessir fylgikvillar fá 

oftast meðferð sem er flokkuð sem 3a á Clavien-Dindo skalanum, þ.e. þvaglegg fyrir þvagteppu og 

magasondu við þarmalömun. 

Andlát er alvarlegasta afleiðing fylgikvilla. Dánartíðni innan 30 daga var 3% og var það sambærilegt 

í beina samanburðinum og er það eins í öðrum rannsóknum (34, 36, 47). Fleiri sjúklingar létust eftir 

bráðaaðgerðir og aðgerðir sem ekki voru taldar læknandi. 

5.1.4 Útskrift 

Legutími var svipaður í beina samanburðinum og þeir sjúklingar sem þurftu innlögn annarsstaðar lágu 

almennt lengur inni en þeir sem útskrifast heim. Styttri legutími var ekki tengdur við fleiri innlagnir.  

Samráðsfundir eru haldnir í fleiri tilfellum í Svíþjóð og er það vegna annarra verkferla en eru notaðir 

á Íslandi.  

5.1.5 Gæðaskráning 

Upplýsingar fyrir skráningareyðublöðin voru aðgengileg í Heilsugátt Landspítala og Orbit skurðstofukerfi. 

Þar voru ekki skoðaðar skráningar frá hjúkrunarfræðingum eða nein handskrifuð blöð frá 

svæfingarlæknum. Þar sem leitin var takmörkuð við þessa staði var eitthvað af upplýsingum sem er 

skráð en fannst ekki við leit í þessari rannsókn. Annað sem skráð er á sænsku skráningareyðublöðin er 

ekki venja að skrá hér á landi.  

Þær upplýsingar sem fengnar voru úr Orbit skurðstofukerfi voru aðeins aðgengilegar fyrir aðgerðir 

sem fóru fram á LSH. Þetta voru hæð og þyngd, ASA-flokkur, aðgerðartími og byrjun og lok aðgerðar. 
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Því vantaði þessar upplýsingar fyrir tilfelli SAK. Hæð og þyngd vantaði í 30% tilfella fyrir allt þýðið þar 

sem það er almennt ekki skráð nema einstaklingur fari í aðgerð. Það er því skráð í Orbit en vantaði í 

einhverjum tilfellum bráðaaðgerða. Hverjir voru viðstaddir samráðsfund var ekki skráð í Heilsugátt en er 

venja í Svíþjóð. 

Blæðing var slælega skráð hér í rannsókninni, en leitað var að blæðingu í aðgerðarlýsingum í 

Heilsugátt. Það er ekki venja að skrá blæðingar þar heldur skrá svæfingarlæknar blæðingu á handskrifuð 

blöð sem var ekki aðgangur að hér. Því er ekki hægt að segja til um hvort að upplýsingarnar vanti eða 

séu skráðar annarsstaðar. 

Einhverjar breytur er óvenjulegt að taka fram að sé ekki gerðar eða ekki skoðaðar. Óvissa er hvort 

að skolun væri á endaþarmi í aðgerð eða hvort að æxli hafi ógnað eða vaxið í MRF/MCF. Það er ekki 

venja að skrá að það hafi ekki verið skolun á endaþarmi svo ekki er vitað hvort að þetta hafi verið slælega 

skráð eða hvort þetta sé sjaldan gert. Staðsetning hnýtingu/brennslu æða í aðgerð var lítið skráð og eftir 

fyrstu viku gagnasöfnunar var ákveðið að skrá þetta ekki í þessari rannsókn. 

Áður en farið var með gögnin úr skráningunni út til Svíþjóðar og samanburðurinn var gerður við 

Uppsala-Örebro svæðið þurfti að breyta uppsetningu gagnanna. Skráningareyðublöðin íslensku voru 

gerð að sænskri fyrirmynd en þau voru ekki nákvæm afrit af þeim. Í upphafi var ekki fyrirhugað að gera 

beinan samanburð í tölvukerfi þeirra og því voru skráningarblöðin ekki eins. Ef áframhaldandi 

samanburður við Svíþjóð er fyrirhugaður þyrfti að samræma þessi skráningablöð betur. 

5.2 Styrkleikar og veikleikar 

Einn styrkleiki rannsóknarinnar er að hún tekur til sjúklinga á öllu landinu. Þannig er hægt að fá 

heildarsýn yfir það hvernig meðferð á Íslandi stendur miðað við önnur lönd. Þetta tekur sömuleiðis út 

valbjögun (e. selection bias) sem gæti komið upp ef aðeins LSH er skoðaður. Hinsvegar er það einnig 

ákveðinn veikleiki að rannsakandi hafði ekki beinan aðgang að öllum upplýsingum á SAK, það hefði 

verið kostur að fara til Akureyrar og skoða gögnin þar beint. Einnig vantaði stundum upplýsingar um 

myndgreiningar sem fóru fram utan spítala og þær upplýsingar sem skráðar voru af hjúkrunarfræðingum 

eða svæfingarlæknum. 

Clavien-Dindo flokkunarkerfið er almennt notað við skráningu fylgikvilla í mörgum greinum 

skurðlækninga. Þetta gerði samanburð við aðrar rannsóknir sem notuðu sama kerfi mögulegan. Margar 

rannsóknir skilgreina þó illa hvernig ákveðnir fylgikvillar eru skilgreindir og því er samanburður í 

ákveðnum tilvikum erfiður. Allar upplýsingar voru skráðar af sama einstaklingi og kemur það í veg fyrir 

misræmi í skráningu. 

5.3 Ályktanir 

Markmið rannsóknarinnar var að öðlast yfirsýn yfir læknismeðferð sjúklinga með ristil og 

endaþarmskrabbamein og meta árangur meðferðar hér á landi og hvernig meðferðin ber saman við 

Uppsala-Örebro svæðið í Svíþjóð. Þar sem leitin var takmörkuð við Heilsugátt og Orbit skurðstofukerfi 

var eitthvað af upplýsingum sem er skráð en fannst ekki við leit í þessari rannsókn. Einnig voru ekki allar 

aðgerðir teknar fyrir og því er samanburður á vissum þáttum erfiður. Með skráningunni og leitinni að 
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upplýsingum kom fram eitthvað af þeim þáttum sem eru slælega skráðir. Það sýnir mikilvægi þess að 

koma upp gæðaskráningu þar sem öllum upplýsingum er haldið á einum og sama stað.  

Tíðni fylgikvilla í heild var há miðað við Uppsala-Örebro svæðið og aðrar rannsóknir. Alvarlegir 

fylgikvillar, enduraðgerðir, endurinnlagnir og andlát voru þó sambærileg við Uppsala-Örebro svæðið og 

því virðist þessi munur á tíðni fylgikvilla frekar vera í tengslum við minniháttar fylgikvilla. 

Þvagfærasýkingar, þvagteppa og þarmalömun var ekki skráð sérstaklega á sænsku eyðublöðin. Þó er 

mikilvægt að skrá þessa fylgikvilla og fylgjast með þar sem þeir voru meðal þeirra algengustu og útskýra 

að einhverju leyti hvers vegna tíðni fylgikvilla hér er hærri en annarsstaðar. 

Framvirk skráning er nú þegar farin af stað og getur hún leitt til bættrar meðferðar stækkað 

gagnagrunninn sem nota má til rannsókna og gerðar klínískra leiðbeininga. Ef áframhaldandi 

samanburður við Svíþjóð er fyrirhugaður þyrfti þó að samræma skráningareyðublöðin betur til að gera 

samanburðinn sem nákvæmastan. 
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