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Ágrip 

Bakgrunnur: Aldraðir einstaklingar með krabbamein eru samkvæmt erlendum rannsóknum líklegir til 

að sækja þjónustu á bráðamóttökur. Umhverfi bráðamóttaka getur hins vegar verið óæskilegt fyrir 

þennan sjúklingahóp en erlendar rannsóknir benda til þess að aldraðir með krabbamein eigi oft erfitt 

með að fá viðeigandi þjónustu utan sjúkrahúsa. Lítið er vitað um ástæður, bráðleika og lýðfræðilegan 

bakgrunn aldraðra með krabbamein sem koma á bráðamóttöku.  

Tilgangur og markmið: Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna ástæður komu aldraðra með 

krabbameinsgreiningu á bráðamóttöku Landspítala og hver afdrif þeirra urðu í því markmiði að byggja 

upp betri þjónustu fyrir aldraða með krabbameinsgreiningu. 

Aðferðir: Rannsóknin var afturskyggn um allar komur 67 ára og eldri á bráðamóttöku frá 1. janúar 

2013 til 31. desember 2015 sem skráðir voru með  krabbameinsgreiningu samkvæmt ICD-10 í 

sjúkraskrárkerfi Landspítala. Skoðaðar breytur voru kyn, aldur, hjúskaparstaða, póstnúmer, 

sjúkdómsgreiningar, forgangsröðunarflokkur (ESI), komutími, komuástæða (ICPC), dánardagur, 

dvalartími á bráðamóttöku og afdrif sjúklinga. Kí-kvaðrat (χ2) próf var reiknað til að kanna tölfræðilega 

marktækan kynjamun á aldursflokkum, hjúskaparstöðu og póstnúmeri og t-próf óháðra fyrir mun á 

meðalaldri og fjölda endurkoma. 

Niðurstöður: Á bráðamóttökuna komu 627 einstaklingar samtals 889 sinnum, meðalfjöldi koma 

var 1,42. Karlar voru 56,1% (n=352) og 43,9% konur (n=275). Meðalaldur var 77 ár. Marktækur munur 

var á hjúskaparstöðu (p<0,05), fleiri karlar voru giftir en fleiri konur voru ekkjur. Algengasta 

forgangsröðun var í flokk 3 (68%). Meðaldvalartími var 10,02 klukkustundir (staðalfrávik 8,51). Flestar 

komur voru á morgunvaktir og 73% þurftu á innlögn að halda. Dánartíðni innan þriggja mánaða var 

52,5%. Algengasta krabbamein karla var í kynfærum en kvenna í öndunar- og brjóstholslíffærum. 

Ályktun: Þessi fyrsta rannsókn um komur aldraðra með krabbamein á bráðamóttöku á Íslandi 

sýndi að komur dreifðust jafnt yfir árið, voru aðallega á dagvinnutíma, algengastar vegna slappleika, 

innlagnarhlutfall var hátt og dánartíðni einnig. Skipulögð, samfelld og sjúklingamiðuð þjónusta 

sérfræðinga í hjúkrun fyrir aldraða með krabbameinsgreiningu frá upphafi sjúkdómsferils gæti bætt 

aðgengi að heilbrigðiskerfinu og dregið úr komum sem hægt væri að fyrirbyggja á bráðamóttökuna. 
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Abstract 

Background: Elderly individuals diagnosed with cancer are, according to foreign research, likely to 

visit the emergency room (ER) when struggling with illness. However, such an environment can be 

less than ideal for this group of patients. Foreign research suggests that elderly with a cancer 

diagnosis struggle to get the appropriate care outside of a hospital. Little information is available in 

regards to the situation, acuity and demographic background of elderly with a cancer diagnosis who 

visit the ER. 

Purpose and objectives: The purpose of this research was to explore the reasons behind elderly 

cancer patients’ visits to the emergency room and their treatment outcomes. The objective was to use 

the results in order to create a better and more comprehensive treatment for elderly with a cancer 

diagnosis, including those in need of emergency assistance. 

Methods: This was a retrospective study that analysed preexisting data consisting of the National 

University Hospital’s medical records regarding patients, aged 67 and over, diagnosed with cancer 

according to ICD-10 upon arrival at the ER from 1st January 2013 to 31st December 2015. The 

patients’ variables examined were biological sex, age, marital status, postcode, diagnosis according to 

the ICD-10 classification system, the number of disease diagnosis, class of prioritisation (ESI), time of 

arrival, reason for arrival according to ICPC, system of classification, date of death, duration of stay at 

the ER and what became of them. A chi-squared (χ2) test was used to analyse whether a significant 

statistical difference could be seen between the sexes, different age groups, marital statuses and 

postcodes. Additionally, an independent sample t-test was used to analyse whether a statistical 

difference was to be found between sex and number of visits. 

Results: During the researched period, 627 individuals visited the ER a total of 889 times. On 

average people revisited the ER a number of 1,42 times. Of those patients, 56,1% were men (352 

patients) and 43,9% were women (275 patients). The average age of patients was 77. Men were more 

frequently married and women more frequently widowed (p<0,05). In 68% of cases the individual was 

considered a grade 3 priority upon arrival. The average duration of a patient’s stay was 10,02 hours 

(standard deviation 8,51 hours). A majority of patients at the ER, or 73%, required admittance. Within 

three months of arrival at the ER 329 of 627 patients (52,5%) had passed away. The most common 

cancer type for men was reproductive and the most common cancer type for women was thoracic. 

Conclusion: The research was the first of its kind in Iceland. The results showed that elderly with a 

cancer diagnosis seek emergency assistance all year around and mostly during the day. The most 

common reason for arrival was weakness. The results also show high admission rate and a high 

mortality rate. Organised, patient based services being made available from the onset of the disease 

could improve accessibility to health care and reduce preventable ER visits preemptively. 
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Skilgreiningar hugtaka  
Aldraður: Samkvæmt íslenskum lögum telst einstaklingur aldraður við 67 ára aldur (Lög um málefni 

aldraðra nr. 124/1999). Víða erlendis miða rannsóknir og fræðigreinar við 65 ára aldur.  

Bráðamóttaka Landspítala: Vísar til bráðadeildanna G-2 og G-3 á Landspítala í Fossvogi.  

Koma á bráðamóttöku: Eitt ákveðið skipti sem sjúklingur kemur á bráðamóttöku; sami einstaklingur 

getur átt margar komur á einu ári. Hver koma hefur stundum fleiri en eina komuástæðu. 

Krabbameinsgreining: Er skilgreind í rannsókninni eftir ICD-10. C flokkur í ICD-10 felur í sér öll 

illkynja æxli og samanstendur af C00-C97, þar sem tölurnar gefa til kynna staðsetningu 

krabbameinsins, en næsta undirstig kerfisins er nánari lýsing á krabbameininu (t.d. undirtegundir eða 

nánari staðsetning). 

ESI: Forgangsröðunarkerfi sem felur í sér fimm flokka sem nýttir eru til að forgangsraða sjúklingum 

eftir bráðleika og inngripum.  

ICPC: Alþjóðlegt kerfi yfir komuástæður; segja okkur hvert tilefni komu er. 

ICD-10: Alþjóðlegt sjúkdómsflokkunarkerfi sem notað er á Landspítala. Slík flokkunarkerfi eru notuð til 

að skilgreina og auðkenna sjúkdómsgreiningar (Landlæknir, e.d.) 

 

Listi yfir skammstafanir 
BM Bráðadeild G2 og bráða- og göngudeild G3 Landspítala  

ESI Emergency Severity Index 

HÍ Háskóli Íslands 

ICD International Classification of Diseases 

ICPC International Classification of Primary Care 

LSH Landspítali  

SPSS Statistical Package for the Social Science 

WHO World Health Organisation 
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1 Inngangur  
Þjóðin er að eldast. Mikið og lengi hefur verið fjallað um breytta aldurssamsetningu þjóðarinnar þar 

sem hlutfall aldraðra fer hækkandi. Samkvæmt mannfjöldaspá Hagstofu Íslands er gert ráð fyrir því að 

hlutfall þeirra sem verða 65 ára og eldri árið 2035 verði 20% af heildarmannfjölda Íslands en árið 2062 

verði það rúmlega 25%. Í dag er það 13,5%. Hlutfall þeirra sem verða 85 ára og eldri byrjar hins vegar 

ekki að hækka fyrr en árið 2028 en fram að því verður það innan við 2%. Fram til ársins 2045 mun 

þetta hlutfall tvöfaldast og verða um 5% af heildarmannfjölda Íslands undir lok 2065 (Hagstofa Íslands, 

2015). Aldraðir þarfnast oftar en aðrir aldurshópar innlagnar á sjúkrahús og rannsóknir hafa sýnt að 

þeim sem útskrifast heim eftir komu á bráðamóttöku farnast ekki alltaf vel. Til dæmis sýndi rannsókn 

Salvi og félaga (2007) frá Ítalíu að eftir útskrift af bráðamóttöku komu 24% aftur innan þriggja mánaða 

og 44% innan sex mánaða, auk þess sem 10-45% upplifðu skerta færni innan þriggja mánaða. Í 

rannsókninni voru 24% sjúklinga lagðir inn á sjúkrahús eftir fyrstu komu á bráðamóttöku en 10% þurftu 

að flytja á hjúkrunarheimili í kjölfarið eða létust innan þriggja mánaða (Salvi o.fl., 2007). 

Við undirbúning þessarar ritgerðar hófst lestur fræðigreina í október 2016 og stóð fram í maí 2017. 

Heimildir fundust við leit í vefrænum gagnasöfnum. Gagnagrunnarnir sem voru notaðir voru PubMed, 

Google Scholar, EbscoHost og Wiley Online Library. Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða komur 

67 ára og eldri með krabbameinsgreiningu á bráðamóttöku Landspítala árin 2013-2015. Markmiðið var 

að niðurstöður rannsóknarinnar nýttust til að byggja upp bættri hjúkrun þessa sjúklingahóps á 

bráðamóttöku með því að stuðla að heildrænni og samþættri þjónustu sjúklingahópsins í meðferð 

þeirra. 

1.1 Þjónusta á bráðamóttöku 
Áhersla umönnunar á bráðamóttöku er sérhæfð og er veitt bráðveikum og slösuðum (Hwang og 

Morrison, 2007). Samkvæmt fræðilegri samantekt Vandyk og félaga (2012) er hlutverk bráðamóttöku 

að sinna sjúklingum sem þurfa á bráðaþjónustu að halda og að vera opin allan sólarhringinn. Algengar 

ástæður fyrir komu almennings á bráðamóttöku eru slys, áverkar og bráð sjúkdómseinkenni. 

Rannsakendur ályktuðu að komum á bráðamóttöku hefði fjölgað að hluta til vegna skorts á 

heilsugæslulæknum og að sjúklingar sem glímdu við langvinn veikindi þyrftu því að reiða sig að 

stórum hluta á þjónustu bráðamóttöku (Vandyk, Harrison, Macartney, Ross-White og Stacy, 2012). 

Þróuð hafa verið ýmis forgangsröðunarkerfi til notkunar á bráðamóttökum svo hinir veikustu fái 

þjónustu sem fyrst. Forgangsröðunarkerfi voru fyrst nýtt á vígvöllum fyrri heimsstyrjaldarinnar en 

þaðan kom alþjóðlega heitið, triage, sem kom frá frönsku sögninni: trier sem merkir að ‘flokka’ eða 

‘velja úr’. Markmiðið með forgangsröðun var fyrst og fremst að tryggja öryggi sjúklinga en það var gert 

þannig að hjúkrunarfræðingar mátu alla sjúklinga sem leituðu á bráðamóttöku á kerfisbundinn hátt. Á 

Landspítalanum er notað ESI, sem er fimm flokka forgangsröðunarkerfi sem miðar að því að tryggja 

réttum sjúklingi rétt úrræði á réttum stað á réttum tíma. Með forgangsröðun og skráningu hennar fást 

einnig mikilvægar upplýsingar um sjúklingahópinn sem leitar á bráðamóttöku, meðal annars um 

aðsókn og þýði sjúklinga (Ágústa Hjördís Kristinsdóttir og Ingibjörg Sigurþórsdóttir, 2010). 
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1.1.1 Aðstaða 
Bráðamóttakan og starfsfólk hennar er sérhæfð í að taka á móti þeim sem eru bráðveikir eða slasaðir. 

Húsnæði bráðamóttökunnar er hannað með það í huga að flæði sjúklinga gangi hratt og örugglega 

fyrir sig, að starfsfólkið geti athafnað sig á fljótan og öruggan hátt og að sjúklingar staldri ekki lengi þar 

við. Þetta umhverfi getur hins vegar reynst erfitt fyrir aldraða (Hwang og Morrison, 2007). 

Vegna breyttrar aldurssamsetningar bandarísku þjóðarinnar fjölluðu Hwang og Morrison (2007) um 

umhverfi og aðstöður bráðamóttaka með tilliti til þarfa aldraðra. Miðað var við aldursbilið 65 ára og 

eldri í umfjölluninni. Umfjöllun þeirra leiddi í ljós að á bráðamóttökum var einkarými sjúklinga fórnað 

með því að hafa mörg rúm saman í einum stórum sal og gardínur á milli í stað þess að byggja einbýli. 

Þannig var plássið nýtt á sem hagkvæmastan máta til að geta tekið við miklum fjölda sjúklinga. 

Sjúkrarúmin og dýnurnar voru oft annars flokks og þeir sjúklingar sem voru í þrýstingssárahættu og 

biðu lengi eftir niðurstöðum eða innlögnum á deild gætu hafa verið í aukinni hættu á myndun 

þrýstingssára. Gólfefni á bráðamóttöku var oft þannig að auðvelt var að þrífa upp líkamsvessa og var 

þar af leiðandi hált, sem jók byltuhættu. Sökum þess að bráðamóttaka var yfirleitt staðsett á fyrstu 

hæð þá voru sjúkrastofur gjarnan gluggalausar til að koma til móts við einkalíf þeirra. Að geta ekki séð 

hvort það var nótt eða dagur gat stuðlað að óráði hjá öldruðum. Á bráðamóttöku var sjaldan hljóðlátt; 

mikil umhverfishljóð voru frá hinum ýmsu tækjum, starfsfólki og öðrum sjúklingum sem gat stuðlað að 

erfiðum samskiptum hjá þeim sjúklingum sem heyrðu illa og þannig stuðlað enn fremur að óráði 

(Hwang og Morrison, 2007). 

Bráðamóttaka er jafnan inngangur þeirra sem hafa krabbameinsgreiningu á sjúkrahús ef þörf er á 

innlögn. Hún spilar einnig mikilvægt hlutverk í heilbrigðisþjónustu aldraðra. Inngrip, greiningar og 

meðferðir á bráðamóttöku geta haft þýðingarmikil áhrif á ástand og horfur aldraðra sem þangað leita. 

Bráðamóttakan getur því lagt grunn að þeirri meðferð sem er veitt í framhaldinu af komu þangað en 

eins og bráðamóttökur hafa almennt verið hannaðar henta þær ekki alltaf vel fyrir þennan 

sjúklingahóp. Því er talið að bráðaþjónustan standi frammi fyrir fjölmörgum áskorunum í þjónustu við 

aldraða og afdrif þeirra (Geriatric Emergency Department Guidelines, 2014). 

1.1.2 Dvalartími 
Santos og félagar (2016) gerðu fræðilega samantekt um áhrif flæðishindrana á sjúkrahúsum af 

bráðamóttökum á afleiðingar innlagðra sjúklinga. Úrtakið var allir sem leituðu á bráðamóttökur 18 ára 

og eldri. Þeir skilgreindu örtröð á bráðamóttöku (e. overcrowding) sem aðstæður þar sem þörf fyrir 

þjónustu verður umfram getuna til að veita hana innan ákveðins tímaramma. Dvalartími var gjarnan 

notaður sem mælikvarði til að meta afkastagetu, örtröð á bráðamóttöku og flæðishindranir á 

sjúkrahúsum. Örtröð á bráðamóttöku hefur verið vaxandi vandamál í heilbrigðisþjónustu í öllum 

heiminum og afleiðing aukinnar kröfu almennings um heilbrigðisþjónustu, skorts á leguplássum á 

sjúkrahúsum og skorts á starfsfólki. Samkvæmt samantekt Santos og félaga gat örtröð á 

bráðamóttökum haft ýmsar afleiðingar, svo sem ófullnægjandi einkennameðferð, mistök í meðferð, 

hærri dánartíðni, lengri dvöl á bráðamóttöku, minni starfsánægju og í heild verri heilbrigðisþjónustu 

(Santos o.fl., 2016). Komið hefur fram að innri og ytri áhrifaþættir á töfum í umönnun á bráðamóttöku 

væru meðal annars lýðfræðilegur bakgrunnur sjúklings, mönnun á bráðamóttökunni, aðgangur að 
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leguplássum, tímasetning komu og meðferðir og rannsóknir sem sjúklingur þurfti að gangast undir 

(Yoon, Steiner og Reinhardt, 2003). 

Dvalartími einstaklinga á bráðamóttöku hefur verið rannsakaður sem áhrifaþáttur á lengd legu á 

sjúkrahúsi og dánartíðni. Rannsókn Liew og félaga (2003) sem gerð var í Melbourne í Ástralíu skoðaði 

17.954 komur á þrjár bráðamóttökur í borginni árin 2000-2001. Með henni var sýnt fram á að óháð 

aldri voru sjúklingar sem dvöldu í 8-12 klukkustundir á bráðamóttökunni um það bil 20% líklegri til að 

dvelja lengur á sjúkrahúsi eftir innlögn á deild. Þessi tala hækkaði í 50% ef dvalartími á bráðamóttöku 

fór yfir 12 klukkustundir. Aldur var einn helsti áhættuþáttur þess að þurfa að dvelja í lengri tíma á 

bráðamóttökunni en þeir sem voru 65 ára og eldri voru líklegri til að dvelja að meðaltali lengur (Liew, 

Liew og Kennedy, 2003). Elísabet Benedikz og félagar (2013) könnuðu tengsl fjölda koma á átta 

klukkustunda vöktum og dvalarlengd á bráðamóttöku við dánartíðni innan sjö daga, innan 30 daga og 

lengd sjúkrahúsinnlagnar á Landspítala. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að fyrstu 90 mínúturnar eftir 

komu á bráðamóttöku voru mikilvægastar og dánartíðni jókst verulega við lengri dvöl. Eftir þennan 

tíma jók örtröð á bráðamóttöku frekar en dvalarlengd 30 daga dánartíðni eftir innlögn. Þannig jókst 30 

daga dánartíðnin óháð öðrum þáttum verulega ef komur á bráðamóttöku urðu fleiri en 100 á átta tíma 

vakt (Elísabet Benedikz, Þórdís Katrín Þorsteinsdóttir, Bjarki Már Elvarsson og Brynjólfur Mogensen, 

2013).  

1.2 Aldraðir á bráðamóttöku 
Í fræðilegri samantekt á rannsóknum frá Frakklandi, Tælandi, Singapúr og Bandaríkjunum var hlutfall 

aldraðra á bráðamóttöku 12-24% (Samaras, Chevalley, Samaras og Gold, 2010). Samkvæmt Pines 

og félaga (2013) voru komur aldraðra í Bandaríkjunum 24,5% á árunum 2001-2009 (Pines, Mullins, 

Cooper, Feng og Katalin, 2013). Áströlsk rannsókn leiddi í ljós 72% aukningu á komum 65 ára og eldri 

frá árunum 1999/2000-2008/2009 (Lowthian, Curtis, Stoelwinder, McNeil og Cameron, 2012). 

1.2.1 Ástæður komu og einkenni aldraðra á bráðamóttöku 
Í fræðilegri samantekt Samaras og félaga (2010) voru komur aldraðra á bráðamóttöku teknar saman. 

Þar kom fram að einkenni aldraðra sem komu á bráðamóttöku voru oft óljós, hluti þeirra sem kom 

hefur skerta vitræna getu og löng heilsufarssaga gat flækt greiningu og meðferð. Aldraðir sem komu 

inn á bráðamóttöku voru oft bráðveikir. Þeir voru einnig í aukinni hættu á endurteknum komum á 

bráðamóttöku og miðað við einstaklinga sem voru yngri en 67 ára komu aldraðir oftar með sjúkrabíl, 

auk þess sem fleiri rannsóknir voru gerðar á þeim og þeir dvöldu lengur á bráðamóttöku. Það var 

líklegra að koma þeirra á bráðamóttöku leiddi til innlagnar á sjúkrahúsi en aldraðir voru útsettir fyrir að 

fá ranga greiningu og voru þar af leiðandi stundum útskrifaðir með ógreind og ómeðhöndluð vandamál 

(Samaras o.fl., 2010). Rannsóknir hafa í meira en áratug bent til þess að eftir komu á bráðamóttöku sé 

hætta á að hluti aldraðra verði fyrir óvæntum atvikum eins og óskipulögðum endurkomum á 

bráðamóttöku, innlögnum á sjúkrahús eða hjúkrunarheimili og jafnvel dauða (McCusker, Roberge, 

Vadeboncoeur og Verdon, 2009). 
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1.2.2 Sérstaða aldraðra á bráðamóttöku 
Meðferðir aldraðra á bráðamóttöku eru oft flóknari en hjá yngra fólki. Aldraðir hafa gjarnan margar 

sjúkdómsgreiningar, taka fjölmörg lyf og geta haft óhefðbundin einkenni (e. atypical presentation of 

symptoms). Skert vitræn geta, sjón og heyrn hafa einnig áhrif á hvernig öldruðum vegnar á 

bráðamóttöku. Lífeðlisfræðilegar breytingar sem verða með hækkandi aldri hafa einnig áhrif á 

meðferð, svo sem skert nýrnastarfsemi, skert lifrarstarfsemi og skert geta líkamans til að koma á 

jafnvægi (e. homeostasis). Jafnvægi líkamans vísar til leiðréttingar á röskun á líkamsstarfsemi, svo 

sem líkamshita, blóðþrýstingi, blóðsykri, sýrustigi í blóði og vökvajafnvægi. Við minniháttar breytingu 

getur líkami aldraðra brugðist við slíkri röskun á öfgakenndari hátt og fært sig lengra frá jafnvægi en 

hjá þeim sem yngri eru. Þegar lífeðlisfræðileg virkni er farin að dala verða þessir þættir viðkvæmari 

fyrir ójafnvægi og lengri tíma tekur að leiðrétta það (Peters, 2010).   

1.3 Aldraðir með krabbamein 
Samkvæmt Krabbameinsskrá var meðalaldur við greiningu, þegar öll mein voru tekin saman, 67 ár hjá 

körlum og 64 ár hjá konum. Krabbamein í blöðruhálskirtli hafði hæsta nýgengi þar sem meðalaldur var 

70 ár við greiningu. Fjölgun Íslendinga er hlutfallslega mest í eldri aldurshópum og langflest 

krabbamein greinast hjá eldra fólki á Íslandi (Jón Gunnlaugur Jónasson og Laufey Tryggvadóttir, 

2012). 

Rannsókn sem Nguyen og félagar (2016) framkvæmdu í Kanada á einstaklingum 70 ára og eldri 

með krabbameinsgreiningu sýndi að stórum hluta aldraðra með krabbamein (40-90%) fannst þeir ekki 

fá nægilegar upplýsingar og að sálrænum- og líkamlegum þörfum þeirra var ekki mætt. Tengdist það 

meðal annars því að þeir gátu átt erfitt með að ná í heilbrigðisstarfsfólk þegar þeir þurftu á þjónustu 

þess að halda. Rannsóknir benda til að skortur sé á sérhæfðri þjónustu fyrir aldraða með krabbamein. 

Það er þekkt að sjúklingar með krabbamein hafi viss bjargráð, til dæmis það að reyna að hafa 

samband við heilbrigðisstarfsfólk en lítið var vitað um samhengi, ástæður og þætti sem tengjast 

heimsóknum aldraðra með krabbamein á bráðamóttöku (Nguyen, Tremblay, Mathieu og Groleau, 

2016). Rannsókn sem Tremblay og félagar (2012) framkvæmdu í Kanada sýndi fram á að einn af 

hverjum fimm öldruðum með krabbamein fannst hann eiga erfitt með að ná í heilbrigðisstarfsfólk þegar 

hann þurfti á þjónustu að halda (Tremblay, Roberge, Nguyen, Charlebois og Djouder, 2012). Puts og 

félagar (2012) sýndu fram á að skert vitræn geta var tengd fleiri komum á bráðamóttöku en rannsókn 

Nguyen og félaga (2016) gaf vísbendingar um að skert líkamleg færni tengdist fleiri komum á 

bráðamóttöku. Þó þessar rannsóknir segi sitthvað um komur aldraðra með krabbameinsgreiningu á 

bráðamóttöku þá sýna þær takmarkað hvaða hlutverki bráðamóttakan gegnir fyrir aldraða með 

krabbameinsgreiningu (Nguyen o.fl., 2016; Puts, Papoutsis, Springall og Tourangeau, 2012). 

Samkvæmt rannsókn Halkett og félaga (2014) er hlutverk heimilislækna breytilegt í meðferð 

einstaklinga með krabbameinsgreiningu. Bæði sjúklingar og sérfræðingar innan sjúkrahúsa höfðu 

óljósa hugmynd um hlutverk heimilislækna í að veita sjúklingi sínum ráð eða koma að einhverju leyti 

að krabbameinsmeðferðinni. Spurningum hefur verið varpað fram um hvort heimilislæknar hefðu 

næga þekkingu til þess að veita sjúklingum ráðgjöf eða stýra sjúklingum í meðferð sinni (Halkett, Jiwa, 

og Lobb, 2014). Algengt var að heimilislæknar hefðu þekkt sjúklinga sína og fjölskyldur þeirra í mörg 
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ár. Læknirinn þekkti sjúkrasögu aldraðra sjúklingsins, sjúkdómsgreiningar og oft andlegt og félagslegt 

ástand (Lang o.fl., 2017). Rannsókn var gerð í Þýskalandi þar sem spurningalistar voru sendir út til 

740 einstaklinga með krabbameinsgreiningu og þeir spurðir um heimsóknir til heimilislækna í tengslum 

við krabbameinsmeðferð þeirra. Meðalaldur þátttakenda var 62,9 ár. Þar höfðu 71% þátttakenda hitt 

heimilislækni á meðan krabbameinsmeðferð stóð en einungis 34,5% þeirra höfðu rætt 

krabbameinsmeðferð sína við heimilislækninn eða fengið ráðleggingar. Af öllum þátttakendum sögðust 

97,3% hafa heimilislækni (Lang o.fl., 2017). Halkett og félaga (2014) gerðu enn fremur rannsókn á 

viðhorfum einstaklinga með krabbameinsgreiningu til þess að leita til heimilislæknis í meðferð sinni og 

hvert hlutverk heimilislækna var í meðferðinni. Þar kom fram að sjúklingarnir voru óvissir um hlutverk 

heimilislæknis þeirra eftir krabbameinsgreiningu og eftir að þeir hafa hitt sérfræðing í 

krabbameinslækningum en sérfræðingurinn hafði svarað þeirra spurningum og veitt þeim upplýsingar. 

Þeim fannst að heimilislæknirinn ætti að taka þátt í þverfaglegri teymisvinnu með sérfræðingum, veita 

sjúklingum upplýsingar og bjóða upp á tækifæri til að spyrja spurninga. Sjúklingar í þessari rannsókn 

voru líklegri til að leita til heimilislæknis á meðan meðferð stóð ef sérfræðingur hvatti þá til þess. 

Þriðjungur svarenda sagðist ráðfæra sig við heimilislækni þegar upp kæmu vandamál og í neyð en 

hinir svarendurnir sögðust leita á bráðamóttökur eða hringja á sjúkrabíl (Halkett o.fl., 2014). 

1.3.1 Einkenni og afleiðingar krabbameinsmeðferðar 
Framfarir í krabbameinsmeðferðum og stuðningsmeðferðum hafa bætt lifun einstaklinga sem greinast 

með krabbamein. Hins vegar fá margir einstaklingar með krabbameinsgreiningu einkenni tengd 

meðferðinni eða sjúkdómnum sem geta valdið því að þeir þurfi á heilbrigðisþjónustu að halda og þar á 

meðal þjónustu á bráðamóttöku. Þegar fjallað er um einkenni einstaklinga með krabbameinsgreiningu, 

er það skilgreint sem sjúkdómseinkenni sem kemur vegna krabbameinsmeðferðar, einkenni sem 

kemur fram vegna sjúkdómsins eða einkenni sem kemur fram sem aukaverkun. Aukaverkun er 

skaðlegt og óeftirsóknarvert einkenni sem kemur fram vegna lyfja eða annarra læknisfræðilegra 

inngripa en ekki sem einkenni krabbameinsins (Vandyk o.fl., 2012). 

1.3.2 Ástæða komu aldraðra með krabbamein á bráðamóttöku 
Fræðileg samantekt Vandyk og félaga (2012) skoðaði 18 rannsóknir frá 1995-2011 frá sjö löndum. 

Samantektin fjallaði um komuástæður einstaklinga með krabbameinsgreiningu á bráðamóttöku. 

Meðalfjöldi þátttakenda í rannsóknunum var 143 og höfðu þeir allir krabbameinsgreiningu. 

Meðferðartengd einkenni voru mismunandi eftir gerð krabbameinsins og stigs þess. Margar rannsóknir 

sýndu algengi meðferðatengdra einkenna hjá einstaklingum með krabbameinsgreiningu, 60% 

sjúklinga upplifðu ógleði og uppköst, 96% upplifðu þreytu og 50% sjúklinga upplifðu verki og mæði. 

Sömuleiðis var 28 einkennum lýst sem voru algengar komuástæður hjá öllum einstaklingum með 

krabbameinsgreiningu sem leituðu á bráðamóttöku í rannsóknunum. Þau voru sálfræðileg, oft kvíði, 

einkenni frá meltingarfærum eins og ógleði, uppköst, niðurgangur, garnalömun og slímhúðarbólga, 

einkenni frá taugakerfi, öndunarfærum, húð og þvagvegum og einnig verkir, hiti og sýking, bjúgur, 

blæðing, þreyta og breyting á næringarástandi (Vandyk o.fl., 2012). Rannsókn Nguyen og félaga 

(2016) í Kanada þar sem 792 einstaklingar með krabbameinsgreiningu 70 ára og eldri voru með 1572 

komuástæður leiddi í ljós að algengustu komuástæður voru einkenni frá öndunarfærum (15,8%), 
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einkenni frá meltingarfærum (13,4%), einkenni frá taugakerfi (8,3%), hiti eða sýking (8,3%) og 

einkenni frá hjarta og æðakerfi (8,2%) (Nguyen o.fl., 2016). 

1.3.3 Líknarmeðferð 
Algeng einkenni sjúklinga með langvinna sjúkdóma eru verkir, kvíði, þunglyndi, þreyta, lystarleysi, 

megrun, vökvaskortur, hægðatregða, niðurgangur, ógleði, uppköst, andnauð, kláði og óráð/rugl 

(Landspítali, 2009). Árið 2002 skilgreindi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) líknarmeðferð (e. 

palliative care) sem „meðferð sem bætir lífsgæði sjúklinga og fjölskyldna þeirra andspænis 

lífshættulegum sjúkdómi. Með því að greina snemma og meta á markvissan hátt verki og önnur 

vandamál, líkamleg, sálfélagsleg og andleg, má koma í veg fyrir og lina þjáningu” (Landspítali, 2009, 

bls 7). Samkvæmt erlendum rannsóknum er góð verkjameðferð og meðferð annarra einkenna 

grundvöllurinn í farsælli líknarmeðferð. Líknarmeðferð er veitt samhliða læknandi meðferð en getur 

einnig staðið ein og sér. Litið er heildrænt á sjúklinginn og fjölskyldu hans og tekið tillit til sálfélagslegra 

og andlegra þarfa þeirra, gildismats, trúar og menningar (Lorenz o.fl., 2008). 

Samkvæmt klínískum leiðbeiningum um líknarmeðferð hefur einstaklingur við upphaf 

krabbameinsgreiningar yfirleitt meiri færni og er þá auðveldara að meðhöndla einkenni auk þess sem 

virkni verður meiri. Sjúkdómsgangur þeirra sem eru með ólæknanleg krabbamein er á þann veg að 

sjúkdómurinn versnar og þá dregur úr virkni einstaklinga. Sjúkdómsgangurinn einkennist þá af 

stöðugri afturför allt til andláts (Landspítali, 2009). Komur einstaklinga með krabbameinsgreiningu á 

bráðamóttöku geta verið vísbending um óviðunandi einkennameðferð. Samkvæmt fræðilegri 

samantekt Dimartino og félaga (2014) var krabbamein önnur algengasta dánarorsökin í 

Bandaríkjunum og helmingur sjúklinga þar mun deyja vegna sjúkdómsins. Það er mikilvægt að tryggja 

árangursríka líknar- og einkennameðferð og samhæfða þjónustu. Bráðamóttaka sinnti bráðaþjónustu 

en var í vissum tilfellum ekki ákjósanlegasta umhverfið fyrir einstaklinga með krabbameinsgreiningu og 

þarfir þeirra. Möguleiki var á að meðhöndla ákveðin einkenni fyrir utan bráðamóttöku (Dimartino, 

Weiner, Mayer, Jackson og Biddle, 2014). Á sama tíma er bráðamóttaka mikilvæg fyrir einstaklinga 

með krabbameinsgreiningu, sér í lagi til að sinna bráðum veikindum, en einnig til að veita 

einkennameðferð þó hún sé ekki talin hentugasta umhverfið. Hún er í mörgum tilfellum eini staðurinn 

sem einstaklingurinn getur snúið sér til og er því mikilvægt að einstaklingarnir geti fengið viðeigandi 

þjónustu þar (Grudzen, Stone og Morrison, 2011). 

1.4 Þjónustuþarfir einstaklinga með krabbamein 
Samkvæmt þriðju grein íslenskra laga nr. 74/1997 sem fjallar um réttindi sjúklinga á sjúklingur „rétt á 

fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma er völ á að veita”. Einnig á hann rétt á að fá  

„þjónustu sem miðast við ástand hans og horfur á hverjum tíma og bestu þekkingu sem völ er á”.  

Leitin að tilgangi lífsins er hluti af vegferð mannkynsins. Neikvæð lífsreynsla eins og að greinast 

með krabbamein getur ógnað skilningi einstaklinga á lífinu og raskað jafnvægi (Jim, Richardson, 

Golden-Kreutz og Andersen, 2006). Margir eru haldnir djúpstæðum ótta um að krabbamein valdi 

sársauka, þjáningu og dauða þrátt fyrir að hægt sé að meðhöndla meirihluta krabbameina í dag 

(Carroll-Johnson, Gorman og Bush, 2006). Krabbameinsgreining getur haft margvísleg áhrif á 
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einstaklinginn, til dæmis líkamleg, sálfélagsleg, tilfinningaleg, andleg og fjárhagsleg (Fitch, 2008). 

Rannsókn Edwards og Clarke (2004), þar sem úrtakið var 48 einstaklingar með krabbameinsgreiningu 

og 99 aðstandendur, sýndi að krabbameinsgreining getur sömuleiðis haft mikil áhrif á aðstandendur 

þess sem greinist með krabbameinið. Sjúklingar, makar og aðrir fjölskyldumeðlimir upplifðu mikla 

sálræna vanlíðan og sýndu jafnvel einkenni streitu, alvarlegs kvíða og þunglyndis. Rannsóknin sýndi 

sömuleiðis að 23-49% einstaklinga með krabbameinsgreiningu og 18-30% aðstandenda þjáðust af 

þunglyndi (Edwards og Clarke, 2004). Ryan og félagar (2005) gerðu fræðilega samantekt á því 

hvernig hægt er að greina og meðhöndla sálræna vanlíðan hjá einstaklingum með 

krabbameinsgreiningu. Þar kom meðal annars fram að þunglyndi gat orsakað aukna verki og minnkað 

virkni. Þunglyndi gat einnig haft áhrif á fjölda og alvarleika fylgikvilla og leitt til aukins kvíða og síþreytu. 

Einnig var talið að þunglyndir sjúklingar þyrftu frekar á heilbrigðisþjónustu að halda og legutími þeirra á 

sjúkrahúsum gæti verið lengri heldur en þeirra sem voru ekki þunglyndir (Ryan o.fl., 2005). 

1.4.1 Sjúklingamiðuð þjónusta 
Sjúklingamiðuð þjónusta tekur tillit til óska, þarfa og gilda einstaklings, auk þess sem lögð er áhersla á 

samþætta og samræmda þjónustu. Líkamleg einkenni eru meðhöndluð og veittur er andlegur 

stuðningur. Ávallt er gert ráð fyrir fjölskyldu og vinum og lögð er áhersla á upplýsingar, fræðslu og 

samskipti við einstaklinginn til að auðvelda honum að taka upplýstar ákvarðanir varðandi meðferðir og 

þjónustu (Kristín Sigurðardóttir, 2015). Til eru margvísleg þjónustuform sem hafa verið rannsökuð og 

þróuð með það að markmiði að geta veitt sérhæfða og sjúklingamiðaða þjónustu. 

1.4.2 Samfelld og samræmd þjónusta 
Í íslenskum lögum um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 segir jafnframt að sjúklingur á „rétt á samfelldri 

þjónustu og að samstarf ríki milli allra heilbrigðisstarfsmanna og stofnana sem hana veita”.  

Samfella og samræming í þjónustu eru náskyld hugtök. Samræming í þjónustu (e. care 

coordination) hefur víða verið viðurkennd sem áhrifavaldur þess að sjúklingum farnist betur og upplifi 

góða þjónustu (Walsh o.fl., 2011). Samfella í þjónustu (e. continuity of care) er sögð vera undirstaða 

þess að veita langveikum hágæða þjónustu (Servellen, Fongwa og D’Errico, 2006). Samfella í 

þjónustu er þegar sjúklingur upplifir samræmi og tengingu á þjónustuþörfum sínum á milli mismunandi 

fagaðila sem hafa þarfir sjúklings að leiðarljósi. Áhersla er lögð á einstaklingsmiðaða þjónustu 

(Haggerty, Reid, Freeman, Starfield og Adair, 2003). Samfella í þjónustu er mikilvæg til þess að 

fyrirbyggja einkenni og tryggja fullnægjandi einkennameðferð (Skrutkowski o.fl., 2008). Árangursrík 

samræming í þjónustu milli mismunandi fagaðila á mismunandi stöðum í heilbrigðiskerfinu er 

undirstaða hágæða þjónustu. Í heilbrigðiskerfi þar sem þjónustan er samræmd upplifa sjúklingar 

skilvirkt flæði upplýsinga milli fagaðila í gegnum allt sjúkdómsferlið. Ásamt því að hafa áhrif á upplifun 

sjúklinga á gæði þjónustu hafa rannsóknir einnig sýnt að samræming í þjónustu dregur úr þörf á 

stuðningi í framtíðinni og eykur andlega vellíðan (Young, Walsh, Butow, Solomon og Shaw, 2011). 

Walsh og félagar (2011) rannsökuðu hvað samræmd þjónusta leiðir af sér. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að sjö lykilþættir stuðla að árangursríkri samræmingu í þjónustu: 

skipulagning, greiður aðgangur og leiðsögn í heilbrigðiskerfinu, að hafa lykilaðila í þjónustu, 

árangursrík samskipti og þverfaglegt samstarf, að þjónusta sé veitt innan ákveðins tímaramma, að 
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fræðsla og upplýsingar til sjúklings séu veittar á árangursríkan hátt og séu rétt tímasettar og að þarfir 

sjúklings séu reglulega metnar.  

1.4.3 Hlutverk hjúkrunarfræðinga sem lykilaðila í þjónustunni 
Gildi hjúkrunar eru í hávegum höfð í hugmyndafræði sjúklingamiðaðrar þjónustu auk þess sem áhersla 

er lögð á útvíkkað hlutverk hjúkrunarfræðinga (Hrund Helgadóttir, 2008). Útvíkkað hlutverk 

hjúkrunarfræðinga felur meðal annars í sér að hjúkrunarfræðingur sem lokið hefur framhaldsmenntun 

getur sinnt stórum hluta grundvallarþjónustu í heilbrigðiskerfinu (Maier og Aiken, 2016). Þannig hefði 

hjúkrunarfræðingurinn aukið sjálfstæði og skilgreindan sjúklingahóp í þjónustu sinni. Stór hluti 

þjónustunnar er eftirlit með ástandi sjúklinga, skráning sjúkrasögu, að framkvæma líkamsskoðun, meta 

vægi niðurstaðna og gefa fyrirmæli um frekari rannsóknir. Þjónustan felur einnig í sér að vísa 

sjúklingum til annarra starfsmanna heilbrigðiskerfisins en tilvísunarvaldið er mismunandi á milli hverrar 

þjónustu fyrir sig (Hrund Helgadóttir, 2008). Rannsóknir hafa leitt í ljós að með útvíkkuðu hlutverki 

hjúkrunarfræðinga fæst heildræn þjónusta, aukin ánægja sjúklinga, færri innlagnir á sjúkrahús og 

lækkuð dánartíðni (Maier og Aiken, 2016).  

Í mörgum löndum hefur verið innleidd sú þjónusta að einstaklingur sem greinist með langvinna 

sjúkdóma, eins og til dæmis krabbamein, og fjölskylda hans fái úthlutað lykilaðila sem styður þau og 

fylgir þeim eftir frá greiningu. Í Svíþjóð fá allir sem greinast með krabbamein úthlutað lykilaðila strax við 

greiningu samkvæmt krabbameinsáætlun þar í landi. Í þessari áætlun er lagt til að allir einstaklingar 

með nýgreint krabbamein sé úthlutað hjúkrunarfræðingi sem verður tengiliður þeirra á þeirri stofnun 

sem þeir sækja sína þjónustu. Sjúklingurinn fær nafn og símanúmer hjúkrunarfræðings og getur haft 

beint samband við hann þegar hann þarf á því að halda. Hjúkrunarfræðingurinn þarf að búa yfir 

þekkingu á krabbameinum og meðferðum við þeim og þarf að hafa grunnhæfni í sálfélagslegum 

stuðningi (Statens offentliga utredningar, 2009). Í Danmörku hefur einnig verið fest í lög að allir fái 

slíkan lykilaðila (Sunhedsministeriet, 2009). Sá hjúkrunarfræðingur sem veitir leiðsögn fyrir 

einstaklinga með krabbameinsgreiningu þarf að hafa klíníska sérþekkingu á sjúkdómnum, hafa 

samskiptahæfni, reynslu á meðferðarsambandi og hugsa lausnamiðað þegar vandamál koma upp. 

Einnig er mikilvægt að hafa víðtæka þekkingu á heilbrigðiskerfinu og úrræðum fyrir einstaklinga með 

krabbameinsgreiningu (Fillion o.fl., 2012).  

1.5 Samantekt 
Öldruðum á bráðamóttökunni mun, í takt við mannfjöldaspá Hagstofunnar, fjölga og heilbrigðiskerfið 

þarf að taka til greina og koma til móts við þarfir þeirra. Aldraðir þarfnast oftar innlagnar á sjúkrahús en 

aðrir aldurshópar og útskrift sem er ekki vel undirbúin vel getur haft skaðleg áhrif á aldraða (Salvi o.fl., 

2007). Hlutfall koma aldraðra á bráðamóttöku hefur reynst allt að 25% allra koma samkvæmt 

rannsóknum víðs vegar um heim. Aldraðir á bráðamóttöku virðast oft koma með höfðu oft óljós 

einkenni, skerta vitræna getu og langa heilsufarssögu. Aldraðir sem komu á bráðamóttöku komu oftar 

með sjúkrabíl, dvöldu lengur á bráðamóttöku og lögðust oftar inn (Samaras o.fl., 2010). Aldraðir eru 

líklegri til að greinast með krabbamein en yngra fólk og rannsóknir sýna að þeim fannst þörfum sínum 
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ekki mætt í sínum krabbameinsmeðferðum og fannst erfitt að ná í heilbrigðisstarfsfólk þegar þeir þurftu 

á þjónustu að halda (Nguyen o.fl., 2016). 

Rannsóknir sýna að algengar komuástæður krabbameinsveikra einstaklinga á bráðamóttöku eru 

einkenni frá meltingarfærum, einkenni frá taugakerfi, sýking og hiti, vandamál tengd þvagvegum, 

truflanir á saltbúskap, húðbreytingar og næringarvandamál. Jafnframt upplifa 60% sjúklinga ógleði og 

uppköst, 96% upplifa þreytu og 50% sjúklinga upplifa verki og mæði en allt eru þetta einkenni tengd 

meðferð krabbameinsins (Vandyk o.fl., 2012). Fáar rannsóknir hafa verið gerðar sem skoða 

komuástæður aldraðra með krabbameinsgreiningu á bráðamóttöku en ein nýleg rannsókn frá 2016 

lýsir því að algengustu komuástæður aldraðra með krabbamein voru 15,8% vegna einkenna frá 

öndunarfærum, 13,4% vegna einkenna frá meltingarfærum, 8,3% vegna einkenna frá taugakerfi, 8,3% 

vegna hita eða sýkingar og 8,2% vegna einkenna frá hjarta og æðakerfi (Nguyen o.fl., 2016).  

Bráðamóttaka sinnir bráðaþjónustu aldraðra og krabbameinsveikra jafnt og allra annarra. 

Bráðamóttakan er hugsanlega ekki heppilegasti staðurinn til að sinna einstaklingum með 

krabbameinsgreiningu og þörfum þeirra. Möguleiki er á að meðhöndla ákveðin einkenni og 

komuástæður fyrir utan bráðamóttökuna eins og hjá heimilislækni eða á göngudeildum (Dimartino o.fl., 

2014). Bráðamóttaka sérhæfir sig í að taka á móti þeim sem eru bráðveikir eða slasaðir. Þarfir 

aldraðra eru yfirleitt flóknari þar sem þeir hafa í mörgum tilfellum margar sjúkdómsgreiningar, eru á 

mörgum lyfjum sem geta haft margvísleg áhrif á líkamsstarfsemina. Þeir hafa í sumum tilfellum skerta 

færni og vitsmunalega getu (Hwang og Morrison, 2007). Aldraðir eru í sérstakri hættu á löngum 

dvalartíma á bráðamóttökunni. Rannsóknir hafa sýnt fram á að lengd dvalar á bráðamóttöku hefur 

bein áhrif á lengd sjúkrahúslegu ef einstaklingur þarfnast innlagnar (Liew o.fl., 2003). Bráðamóttaka 

getur haft áhrif á sjúkdómsferil einstaklinga en eins og bráðamóttökur eru jafnan hannaðar í dag geta 

þær hins vegar ekki verið fullnægjandi fyrir þennan sjúklingahóp. Fjölmargar áskoranir standa frammi 

fyrir bráðaþjónustu varðandi aldraða og afdrif þeirra (Geriatric Emergency Department Guidelines, 

2014). 

Samræming í þjónustu fyrir einstaklinga með krabbameinsgreiningu hefur víða verið viðurkennd 

sem áhrifavaldur þess að sjúklingum farnist betur og upplifi góða þjónustu (Walsh o.fl., 2011). 

Samfella í þjónustu er lýst sem undirstaða þess að geta veitt langveikum hágæða þjónustu (Servellen, 

Fongwa og D’Errico, 2006). Árangursrík samræming í þjónustu milli mismunandi fagaðila á 

mismunandi stöðum í heilbrigðiskerfinu er talin undirstaða hágæðaþjónustu. Í heilbrigðiskerfi þar sem 

þjónustan er samræmd hafa rannsóknir sýnt að sjúklingar upplifa skilvirkt flæði upplýsinga milli 

fagaðila í gegnum allt sjúkdómsferlið. Ásamt því að hafa áhrif á upplifun sjúklinga á gæði þjónustu 

hafa rannsóknir einnig sýnt að samræming í þjónustu dregur úr þörf á stuðningi í framtíðinni og eykur 

andlega vellíðan (Young o.fl., 2011). Bráðamóttaka er jafnan inngangur þeirra sem hafa 

krabbameinsgreiningu á sjúkrahús ef þörf er á innlögn. Hún spilar mikilvægt hlutverk í 

heilbrigðisþjónustu aldraðra (Geriatric Emergency Department Guidelines, 2014). 

Einstaklingar með krabbameinsgreiningu sem koma á bráðamóttöku krefjast oft sérhæfðrar 

meðferðar og innlagna á sjúkrahús. Bráðamóttaka sinnir vissulega bráðveikum og slösuðum og eru 

einstaklingar með krabbameinsgreiningu þar engin undantekning. Árlega greinast um 1.400 

Íslendingar með krabbamein og flest krabbamein greinast hjá eldra fólki (Jón Gunnlaugur Jónasson og 
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Laufey Tryggvadóttir, 2012). Til að leggja grunn að bættri og samfelldri hjúkrun þessa sjúklingahóps 

var talið mikilvægt að rannsaka umfang koma 67 ára og eldri með krabbameinsgreiningu á 

bráðamóttöku Landspítala í Fossvogi árin 2013-2015 og settar fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

1. Hverjar voru helstu komuástæður aldraðra með krabbameinsgreiningu á bráðamóttökuna á 

tímabilinu? 

a. Var munur á komuástæðum karla og kvenna? 

b. Hverjar voru algengustu krabbameinsgreiningar karla og kvenna? 

2. Hver urðu helstu afdrif aldraðra með krabbameinsgreiningu á bráðamóttökunni á tímabilinu? 

a. Hver var meðaldvalartími sjúklinga á bráðamóttökunni frá komu og þar til þeir yfirgáfu 

hana? 
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2 Aðferðir  
Í eftirfarandi kafla verður fjallað um aðferðafræðina sem stuðst var við í framkvæmd rannsóknarinnar. 

Fjallað verður um rannsóknarsnið, þýði og úrtak rannsóknarinnar og farið verður yfir aðferðir sem 

notaðar voru til gagnaöflunar og tölfræðilega úrvinnslu gagna. Að lokum verður farið yfir siðfræðilega 

hlið rannsóknarinnar. Rannsóknin var aftursæ, megindleg og lýsandi. Úrvinnsla rannsóknargagna fór 

fram með Microsoft Excel og tölfræðiforritinu SPSS. 

2.1 Rannsóknarsnið 
Megindlegar rannsóknir hafa lengi tíðkast í rannsóknum innan heilbrigðisvísinda. Tölulegra gagna er 

aflað á hlutlægan og kerfisbundinn hátt og tölfræðilegum aðferðum beitt við úrvinnslu og túlkun þeirra 

en slíkar rannsóknaraðferðir henta vel til þegar ætlunin er til dæmis að afla vitneskju um tíðni, algengi, 

hlutfall, samband eða mun milli mismunandi breyta (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013).  

Gerð var aftursæ lýsandi rannsókn (e. retrospective observational design) þar sem upplýsingar 

voru fengnar úr sjúkraskrám 67 ára og eldri með C-greiningu samkvæmt ICD-10. Rannsóknartímabilið 

var 1. janúar 2013 til 31. desember 2015. Aftursæ rannsókn er rannsóknarsnið sem byggist á því að 

breytum frá ákveðnu tímabili er aflað til þess að kanna upplýsingar um orsakir og sambönd milli breyta 

eftir að atburður varð (Polit og Beck, 2010). Þetta rannsóknarsnið hentaði rannsókninni frekar en 

framsýn rannsókn þar sem hægt var að afla gagna um komuástæður mun fleiri aldraðra með 

krabbameinsgreiningu á bráðamóttöku en hefði verið hægt með framsýnni rannsókn innan sama 

tímaramma. Auk þess voru sjúkraskrár áreiðanlegur gagnagrunnur til að byggja á við markmið 

rannsóknarinnar sem var að byggja upp samhæfðari þjónustu í kringum aldraða með 

krabbameinsgreiningu og greina og fækka komum sem hægt væri að að koma í veg fyrir. 

2.2 Þýði og úrtak 
Þýði (e. population) vísar til þess hóps af fólki sem rannsókn beinist að og ætlunin er að afla 

upplýsinga um. Þýði er því hugtak sem nær yfir alla þá einstaklinga sem uppfylla skilyrði fyrir þátttöku í 

rannsókn (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Þýði þessarar rannsóknar eru allir einstaklingar 67 ára og 

eldri með krabbamein sem leituðu á bráðamóttöku Landspítala í Fossvogi á rannsóknartímabilinu 1. 

janúar 2013 til 31. desember 2015. 

Úrtak (e. sample) er sá hópur einstaklinga sem er valinn úr þýðinu til þátttöku í rannsókn. Í þessari 

rannsókn var notað markmiðsúrtak (e. purposive sampling) sem byggir á því að rannsóknarmaður 

beitir dómgreind sinni til að velja úrtak sem hæfir markmiði rannsóknar. „Markmiðsúrtak er valið með 

tilliti til þess sem rannsaka á” (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013, bls 63). Þannig var, 

auk ofangreindra skilyrða þýðis, skilyrði fyrir úrtakið að vera skráður með sjúkdómsgreiningu úr flokki 

C í ICD-10 við komu á bráðamóttöku. Það var því úrtak rannsóknarinnar.  

2.3 Gagnasöfnun 
Úrtakið var sótt í stærra gagnasafn yfir alla einstaklinga 67 ára og eldri sem leitað höfðu á 

bráðamóttöku Landspítala 2013-15 en það var fengið úr Vöruhúsi gagna hjá hagdeild Landspítala. 

Tímabilið 2013-2015 var valið bæði vegna gæða gagnaskráningar og til að niðurstöður myndu sem 
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best að endurspegla stöðuna í dag. Einungis einstaklingar með með C-krabbameinsgreiningu í 

viðkomandi komu féllu undir skilmerki úrtaks. Breytur sem sóttar voru til skoðunar hjá þessum 

einstaklingum voru kyn, aldur (reiknaður út frá kennitölu), sjúkdómsgreiningar skv. ICD, fjöldi 

sjúkdómsgreininga, forgangsröðunarflokkur (ESI), komutími, komuástæða skv. ICPC, dánardagur, 

dvalartími á bráðamóttöku og afdrif sjúklinga frá bráðamóttöku.  

2.4 Tölfræðileg úrvinnsla 
Gagnaskráin var unnin í Excel, þar sem allar breyturnar voru skilgreindar og kóðaðar. Gröf, súlurit og 

töflur voru hönnuð með Excel. Niðurstöður rannsóknarinnar voru reiknaðar og settar fram með lýsandi 

tölfræði, til dæmis prósentum, meðaltölum og staðalfrávikum. Úrvinnsla rannsóknargagna var unnin í 

tölfræðiforritinu SPSS (Statistical Package for Social Sciences version 24.0) en þar var notuð bæði 

lýsandi og greinandi tölfræði. 

Marktektarpróf eru aðferð til að meta hvort munur sem mælist í úrtaki sé raunverulega til staðar í 

þýði eða hvort hann hafi komið fram fyrir tilviljun. Í kennslubók um aðferðafræði er marktektarprófi lýst 

svo að í heilbrigðisvísindum er oftast miðað við að marktektarmörk (p-gildi) séu undir 0,05. Þá sýnir 

prófið tölfræðilegan marktækan mun milli breyta miðað við 95% öryggismörk (α=0,05) svo hægt er að 

segja með 95% vissu að munurinn hafi ekki komið fram fyrir tilviljun. Því lægra sem p-gildið er, því 

áreiðanlegri er munurinn milli breyta (Amalía Björnsdóttir, 2013). Notað var Kí-kvaðrat (χ2) próf til að 

kanna hvort tölfræðilega marktækur munur væri á aldursflokkum, hjúskaparstöðu og póstnúmeri milli 

kynja. Einnig var stuðst við t-próf óháðra úrtaka (e. independent sample t-test) til að meta hvort 

tölfræðilega marktækur munur hafi verið á meðalaldri kynja og fjölda koma.  

ICD-10 er alþjóðlegt sjúkdómsflokkunarkerfi sem notað er á Landspítala. Slík flokkunarkerfi eru 

notuð til að skilgreina og auðkenna sjúkdómsgreiningar. Öll rafræn skráning í heilbrigðisþjónustu á 

Íslandi byggist á aðgengilegum og viðeigandi flokkunarkerfum sem hafa alþjóðlega viðurkenningu  

(Landlæknir, e.d.). Stuðst var við ICD-10, útgáfu 2016, sem samanstendur af 12.613 kóðum. C-flokkur 

í kerfinu felur í sér öll illkynja æxli og samanstendur af C00-C97, þar sem tölurnar gefa til kynna 

staðsetningu krabbameinsins en næsta undirstig kerfisins er nánari lýsing á krabbameininu (til dæmis  

undirtegundir eða nánari staðsetning). Í rannsókninni voru kóðarnir teknir saman og flokkaðir eftir 

líffærakerfum. Algengustu flokkarnir voru bornir saman eftir kynjum og marktektarpróf reiknuð.  

Komutími á bráðamóttöku var flokkaður eftir því hvort komurnar voru á nætur-, morgun- eða 

kvöldvakt og einnig eftir vikudögum og árstíðum. Júní, júlí og ágúst voru flokkaðir undir sumar, 

september, október og nóvember undir haust, desember, janúar og febrúar undir vetur og mars, apríl 

og maí undir vor. 

ESI-flokkun er forgangsröðunarkerfi sem felur í sér fimm flokka. Undir fyrsta flokkinn falla sjúklingar 

sem eru í lífshættu og þurfa tafarlausa meðferð. Annar flokkurinn eru sjúklingar í óstöðugu ástandi 

sem þarfnast meðferðar innan tíu mínútna. Undir þriðja flokkinn falla sjúklingar sem eru stöðugir en 

þarfnast líklega fleiri en þriggja inngripa og meðferð skal hafin innan þrjátíu mínútna. Fjórði flokkurinn 

inniheldur sjúklinga sem hafa lífsmörk innan marka, eru stöðugir, þurfa líklega ekki fleiri en eitt inngrip 

og meðferð skal hafin innan klukkustundar. Fimmti og síðasti flokkurinn nær yfir sjúklinga sem eru 
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stöðugir, hafa lífsmörk innan marka, þarfnast líklega ekki inngrips og meðferð skal hefjast innan 

tveggja klukkustunda (Gilboy, Tanabe og Travers, 2005). 

Reiknuð var tímalengd frá síðustu komu á bráðamóttöku til skráðs dánardags og henni var skipt 

upp í fjóra flokka í því samhengi: þeir sem höfðu látist innan 30 daga, þeir sem höfðu látist eftir 30 

daga en innan 90 daga, þeir sem höfðu látist eftir meira en 90 daga og að lokum þeir sem höfðu ekki 

skráðan dánardag og voru því á lífi með afhendingu gagna.  

Svarbreyta, eða háð breyta (e. dependent variable), er breyta sem aðrar breytur hafa hugsanlega 

áhrif á. Skýribreyta, eða óháð breyta (e. independent variable), er sú breyta sem hugsanlega hefur 

áhrif á svarbreytuna (Þórarinn Sveinsson, 2013). Háðu breyturnar í þessari rannsókn voru hin áætlaða 

afleiðing, það er heiti sjúkdómsgreiningar skv. ICD flokkunarkerfi, fjöldi sjúkdómsgreininga skv. ICD-

10, forgangsröðunarflokkur (ESI), komutími (dagur, kvöld, nótt), komuástæða (ICPC), tími frá komu til 

andláts, lengd dvalar á bráðamóttöku og afdrif sjúklinga frá bráðamóttöku (innlögn, útskrift, andlát). 

Óháðu breyturnar eru hin áætlaða orsök og í rannsókninni eru þær kyn og aldur þátttakenda.  

2.5 Siðfræðileg álitamál 
Rannsóknin fól ekki í sér nein óþægindi fyrir einstaklingana í úrtakinu. Engin inngrip eða breytingar 

voru gerðar á meðferð og því engin hætta fólgin í rannsókninni fyrir þá sem voru í úrtakinu. 

Persónugreinanlegar upplýsingar komu hvorki fram við gagnaúrvinnslu né kynningu gagna, heldur 

fengu allir einstaklingar fengið komunúmer. Fyllsta trúnaðar var gætt við meðferð gagna. 

Siðanefnd Landspítala veitti leyfi fyrir framkvæmd rannsóknarinnar (erindi 9/2013) eins og má sjá í 

fylgiskjali 4. Leyfi var fengið hjá framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala til að afla gagna úr 

sjúkraskrá, sjá fylgiskjal 5. 
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3 Niðurstöður 
Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar og tölfræðilegrar úrvinnslu 

rannsóknargagna. Fjallað verður um hversu margir 67 ára og eldri höfðu krabbameinsgreiningu á 

bráðamóttöku Landspítala í Fossvogi á rannsóknartímabilinu 1.janúar 2013 til 31.desember 2015. 

Leitast verður við að svara rannsóknarspurningum og niðurstöður verða kynntar með texta, töflum og 

myndum. 

3.1 Bakgrunnsupplýsingar 
Samkvæmt gögnum rannsóknarinnar komu 627 einstaklingar með krabbameinsgreiningu í 889 skipti á 

bráðamóttökuna á rannsóknartímabilinu. Af þeim voru 56,1% karlar (n=352) og 43,9% konur (n=275). 

Yngsti einstaklingurinn í úrtakinu var 67 ára og sá elsti 95 ára. Meðalaldur allra einstaklinganna var 

76,6 ár (staðalfrávik 6,7 ár). Meðalaldur kvenna var 76,1 ár og karla 76,9 ár og var ekki marktækur 

munur á meðalaldri kynjanna (t(887)=1,878 og p=0,061). Einstaklingum var skipt í aldursflokka, 

samanber töflu 1. Rúm 27% karla voru í aldurshópnum 70-74 ára (n=137) og þar á eftir voru tæp 23% 

karla í aldurhópnum 80-84 (n=115). Einungis 3,4% karla voru 90 ára eða eldri (n=17). Flestar konur 

voru í aldurshópnum 70-74 ára eða 28% (n=107). Í aldurshópnum 67-69 ára voru 20% kvenna (n=77) 

og 21% í aldurshópnum 75-79 ára (n=80). Einungis 2,6% kvenna voru í aldurshópnum 90 ára eða 

eldri (n=10). Ekki var marktækur munur á aldursflokkum kynja (χ2 (5,N=889)=6,76, p=0,239).  

Samkvæmt töflu 1 voru tæp 65% karla giftir (n=327), rúm 20% bjuggu einir (n=102) og 14,8% voru 

ekklar (n=75). Færri konur voru giftar, eða 51,4% (n=197), fjöldi kvenna, sem bjuggu einar, var 20,4% 

(n=78) en fleiri voru ekkjur eða 27,4% (n=105). Marktækur munur var á hjúskaparstöðu (χ2 

(3,N=889)=23,6 p=0,000). Flestir karlar komu frá höfuðborgarsvæðinu, Reykjanesi eða Kjós eða 85% 

(n=430) en tæp 15% komu utan að landi (n=75). Sömuleiðis komu flestar konur frá 

höfuðborgarsvæðinu, Reykjanesi eða Kjós eða 88% kvenna (n=336), en rúm 12% komu utan af landi 

(n=47). Ekki var marktækur munur á því úr hvaða póstnúmeri einstaklingar komu en einn einstaklingur 

var ekki með skráð póstnúmer og því skilgreint sem „missing” í SPSS (χ2 (1,N=888) =1,22, p=0,269).  
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Tafla 1. Bakgrunnsupplýsingar þátttakenda eftir kyni 67 ára og eldri með krabbameinsgreiningu 
sem leituðu á bráðamóttöku 2013-2015. 

 Karlar Konur p-gildi 

Alls (N%) 506 (100%) 383 (100%)  

Aldur 

67-69 

70-74 

75-79 

80-84 

85-89 

≥90 

 

77 (15,2) 

137 (27,1) 

102 (20,1) 

115 (22,7) 

58 (11,5) 

17 (3,4) 

 

77 (20,1) 

107 (28,0) 

80 (20,9) 

66 (17,2) 

43 (11,2) 

10 (2,6) 

 

 

 

0,239 

Hjúskaparstaða 

Gift/ur 

Býr ein/n 

Ekkill/ekkja 

Óþekkt 

 

327 (64,6) 

102 (20,2) 

75 (14,8) 

2 (0,4) 

 

197 (51,4) 

78 (20,4) 

105 (27,4) 

3 (0,8) 

 

 

0,000*** 

Póstnúmer 

≤ 299 

≥ 300 

Óþekkt 

 

430 (85,0) 

75 (14,8) 

1 (0,2) 

 

336 (87,7) 

47 (12,3) 

0 (0) 

 

 

 0,269 

Gildi: *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 

3.2 Komur á bráðamóttöku og afdrif eftir komu 
Í töflu 2 má sjá algengustu krabbameinsgreiningar úrtaksins, fjöldi ICD-10, ESI-flokk og komutíma eftir 

komum (n=889). Borinn var saman munur á komum kynjanna þar sem karlar höfðu 506 komur og 

konur 383. Algengustu illkynja æxli karla eftir stærðaröð voru í kynfærum karla (C60-C63), 25,1% 

(n=127), í meltingarfærum (C15-C26), 23,7% (n=120), í öndunar- og brjóstholslíffærum (C30-C39), 

13,4% (n=68), og í eitlum, blóðmyndandi og skyldum vef (C81-C96), 13,4% (n=68). Algengustu illkynja 

æxli kvenna eftir stærðaröð voru í öndunar- og brjóstholslíffærum (C30-C39), 24,5% (n=94), 

meltingarfærum (C15-C26), 22,7% (n=87), brjósti (C50), 17,7% (n=68), og í eitlum, blóðmyndandi og 

skyldum vef (C81-C96), 11,7% (n=45). Komur karla höfðu í 72% tilfella tvær eða færri ICD-10 (n=364) 

og 68,7% komur kvenna (n=263) en 28% komur karla (n=142) og 31,3% komur kvenna (n=120) voru 

með þrjár eða fleiri. Flestum komum karla og kvenna var forgangsraðað í ESI-flokk 3, 67,4% komur 

karla (n=341) og 69,2% komur kvenna (n=265). Á eftir flokki 3 voru flestir settir í flokk 2 eða 27,4% 

komur karla (n=139) og 23,0% komur kvenna (n=88). Flestar komur voru á morgunvaktir milli klukkan 

8:00 til 16:00 en þá leituðu 57,1% karla á bráðamóttökuna (n=289) og 58,5% kvenna (n=224). 



27 

Tafla 2. Sjúkdómsgreiningar, forgangsflokkun og komutími þátttakenda eftir kyni 67 ára og 
eldri með krabbameinsgreiningu sem leituðu á bráðamóttöku 2013-2015. 

 Karlar Konur 

Alls 506 (100%) 383 (100%) 

Krabbameinsgreiningar 

Meltingarfæri  

Öndunarfæri og brjóstholslíffæri  

Brjóst  

Kynfæri karla  

Þvagvegur  

Eitlar, blóðmyndandi vefur 

Annað 

 

120 (23,7) 

68 (13,4) 

2 (0,4) 

127 (25,1) 

56 (11,0) 

68 (13,4) 

65 (13,0) 

 

87 (22,7) 

94 (24,5) 

68 (17,7) 

0  (0) 

13 (3,4) 

45 (11,7) 

76 (20,0) 

Fjöldi ICD greininga alls 

≤ 2 

≥ 3 

 

364 (72,0) 

142 (28,0) 

 

263 (68,7) 

120 (31,3) 

ESI-flokkur 

1 

2 

3 

4 

5 

Óskráð 

 

2 (0,4) 

139 (27,4) 

341 (67,4) 

9 (1,8) 

0 (0) 

15 (3,0) 

 

3 (0,8) 

88 (23,0) 

265 (69,2) 

4 (1,0) 

2 (0,5) 

21 (5,5) 

Komutími eftir vöktum 

Næturvakt (kl. 24-08) 

Morgunvakt (kl. 08-16) 

Kvöldvakt (kl. 16-24) 

 

47 (0,9) 

289 (57,1) 

170 (33,6) 

 

18 (4,7) 

224 (58,5) 

141 (36,8) 

Komutími eftir vikudegi 

Mánudagur 

Þriðjudagur 

Miðvikudagur 

Fimmtudagur 

Föstudagur 

Laugardagur 

Sunnudagur 

 

82 (16,2) 

78 (15,4) 

83 (16,4) 

69 (13,6) 

76 (15,0) 

52 (10,3) 

66 (13,0) 

 

67 (17,5) 

64 (16,7) 

38 (10,0) 

52 (13,6) 

54 (14,1) 

52 (13,6) 

56 (14,6)  
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Komutími eftir árstíð 

Sumar 

Haust 

Vetur 

Vor 

 

123 (24,3) 

108 (21,3) 

142 (28,1) 

133 (26,3) 

 

97 (25,3) 

87 (22,7) 

108 (28,2) 

91 (23,8) 

 

Mynd 1 sýnir komur á morgunvaktir á rannsóknartímabilinu óháð kyni. Þar er skipt eftir virkum dögum 

annars vegar og laugardögum og sunnudögum hins vegar. Fjöldi koma í heild á morgunvaktir voru 

513 af 889 komum. Af 513 komum á morgunvaktir voru 76% á virkum dögum (n=390) og 24% á 

laugardögum og sunnudögum (n=123). 

 

Mynd 1. Komur 67 ára og eldri með krabbameinsgreiningu á morgunvaktir 
Mynd 2 sýnir komur eftir mánuðum á rannsóknartímabilinu óháð kyni. Þar voru flestar komur í janúar 

eða 10,5% (n=93). Næstflestar komur voru í maí, 9,6% (n=86), en nánast jafn margar komur voru í 

febrúar, 9,5% (n=85), og júní 9,5% (n=85). Fæstar komur 67 ára og eldri með krabbameinsgreiningu 

voru í september, eða 6,5% (n=58). 

Á mynd 3 sést að 16,7% aldraðra komu á mánudögum (n=149), 15,9% komu á þriðjudögum 

(n=142), 13,6% komu á miðvikudögum (n=121), 13,6% komu á fimmtudögum (n=121), 14,6% komu á 

föstudögum (n=130), 11,6% komu á laugardögum (n=104) og 13,7% komu á sunnudögum (n=122). 

Á mynd 4 sést innritunartími eftir klukkustundum á sólarhring. Samkvæmt myndinni eru 10,2% sem 

innritast á bráðamóttökuna klukkan 14 (n=91). Næst á eftir því koma 9,2% klukkan 12 (n=82). Þar á 

eftir eru 8,4% sem koma klukkan 13 (n=75) og klukkan 15 (n=75) og 8,3% sem koma klukkan 11 

(n=74). Á myndinni sést að flestir mæta frá upphafi morgunvaktar klukkan 8 og fram að klukkan 21. 

Fáir innritast eftir miðnætti. 

75% 

25% 

Morgunvaktir 

Virkir dagar

Helgar
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Mynd 2. Komur 67 ára og eldri með krabbameinsgreiningu á bráðamóttöku eftir mánuðum 2013-

2015. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 3. Komur 67 ára og eldri með krabbameinsgreiningu á bráðamóttöku eftir vikudögum 

2013-2015. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 4. Komur 67 ára og eldri með krabbameinsgreiningu á bráðamóttöku eftir innritunartíma 

2013-2015. 
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Tafla 3 sýnir dvalartíma og afdrif úrtaks rannsóknarinnar, auk fjölda endurkoma. Dvalartími á 

bráðamóttöku merkir tímann sem einstaklingur var á bráðamóttöku frá komu og þar til hann fór af 

bráðamóttökunni óháð því hver afdrif hans voru. Algengast var að einstaklingur dvaldi í 5-9 

klukkustundir á bráðamóttökunni en 44,7% karla (n=226) og 48,6% kvenna (n=186) dvöldu þar í 5-9 

klukkustundir en 33,8% karla (n=171) og 32,4% kvenna (n=124) dvöldu lengur en níu klukkutíma á 

bráðamóttökunni. Stærsti hluti úrtaksins þurfti á innlögn á sjúkrahúsið að halda, eða 71% karla 

(n=359) og 74,7% kvenna (n=286). Óþekkt afdrif voru alls 5,8% (n=26) hjá báðum kynjum. 

Eins og sjá má sömuleiðis í töflu 3 er tekinn fram fjöldi einstaklinga sem þurftu að leita oftar en einu 

sinni á bráðamóttökuna. Einstaklingar leituðu að meðaltali í 1,42 skipti á bráðamóttöku. Af 506 komum 

karla leituðu 253 karlmenn einu sinni á bráðamóttökuna, 61 tvisvar sinnum, 26 þrisvar sinnum, 10 

fjórum sinnum, 1 fimm sinnum og 1 átta sinnum. Meðaltal koma karla á bráðamóttöku var því 1,44. Af 

383 komum kvenna leituðu 192 konur einu sinni á bráðamóttökuna, 65 tvisvar sinnum, 16 þrisvar 

sinnum, 1 fjórum sinnum og 1 níu sinnum. Meðaltal koma kvenna á bráðamóttöku var því 1,39. Tekinn 

var saman í töflu 1 fjöldi þeirra sem voru undir og yfir meðaltali allra einstaklinga (1,42) eftir kyni og að 

lokum voru meðaltöl kynja (karlar 1,44 og konur 1,39) borin saman með t-prófi sem sýndi að munurinn 

var ekki marktækur (t=887)=1,444 og p=0,149) þar sem p>0,05.  

Tafla 3. Dvalartími, afdrif og endurkomur 67 ára og eldri með krabbameinsgreiningu sem 
leituðu á bráðamóttöku 2013-2015. 

 Karlar Konur 

Alls 506 (100%) 383 (100%) 

Dvalartími á BM 

0-4 klst 

5-9 klst 

10-15 klst 

16-24 klst 

≥ 25 klst 

 

109 (21,5) 

226 (44,7) 

78 (15,4) 

56 (11,1) 

37 (7,3) 

 

73 (19,0) 

186 (48,6) 

52 (13,6) 

50 (13,1) 

22 (5,7) 

Afdrif 

Innlögn 

Heimili 

Andlát 

Óþekkt 

 

359 (71,0) 

130 (25,7) 

3 (0,6) 

14 (2,7) 

 

286 (74,7) 

82 (21,4) 

3 (0,8) 

12 (3,1) 

Endurkomur 

<1,4 

>1,4 

 

253 (50,0) 

253 (50,0) 

 

192 (50,1) 

191 (49,9) 

 

Þegar gögnin voru afhent 11. janúar 2017 voru 81,3% einstaklinga úr úrtakinu látnir (n=510). Tafla 4 

sýnir skráða dánardaga einstaklinga innan 30 daga frá síðustu komu, milli 30 og 90 daga frá síðustu 
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komu og eftir 90 daga frá síðustu komu. Þar er miðað við 627 einstaklinga, karlar voru 352 og konur 

275 og þeir sem ekki hafa skráðan dánardag eru annaðhvort ekki látnir við afhendingu gagna eða 

gögn ekki skráð. Niðurstöður leiddu í ljós að af þeim 352 körlum sem leituðu á bráðamóttökuna á 

rannsóknartímabilinu létust 30,1% karla innan 30 daga frá síðustu komu (n=106), 20,2% karla létust 

milli 30 og 90 daga frá síðustu komu (n=71) og 29,0% karla létust eftir meira en 90 daga frá síðustu 

komu (n=102). Af þeim 275 konum sem leituðu á bráðamóttökuna á rannsóknartímabilinu létust 31,6% 

kvenna innan 30 daga frá síðustu komu (n=87), 23,6% létust milli 30 og 90 daga frá síðustu komu 

(n=65) og 28,7% létust eftir meira en 90 daga frá síðustu komu (n=79). Í úrtakinu hafa 20,7% karla 

(n=73) og 16,0% kvenna (n=44) óskráðan dánardag og voru því að öllum líkindum á lífi þegar gögnin 

voru sótt. 

Tafla 4. Skráðir dánardagar 67 ára og eldri með krabbameinsgreiningu sem leituðu á 
bráðamóttöku 2013-2015. 

 Karlar Konur 

Alls 352 (100%) 275 (100%) 

Dánardagur 

<30 dagar frá síðustu komu 

<90 dagar frá síðustu komu 

>90 dagar frá síðustu komu 

Óskráð 

 

106 (30,1) 

71 (20,2) 

102 (29,0) 

73 (20,7) 

  

87 (31,6) 

65 (23,6) 

79 (28,7) 

44 (16,0) 

 

3.3 Komuástæður á bráðamóttöku og krabbameinsgreiningar 
Mynd 5 sýnir átta algengustu komuástæður á bráðamóttökuna á rannsóknartímabilinu skipt eftir kyni. Í 

sumum tilfellum hefur koma fleiri en eina komuástæðu og er því heildarfjöldi komuástæða 1072. Karlar 

voru með 616 komuástæður í 506 komum og konur 456 komuástæður í 383 komum. Prósentutölurnar 

á mynd 5 voru reiknaðar sem hlutfall af heildarfjölda komuástæða eftir kyni. Algengasta komuástæða 

hjá bæði konum og körlum var slappleiki, 20,8% karla (n=128) og 20,2% kvenna (n=92). Önnur 

algengasta komuástæðan voru verkir en 8,9% karla (n=55) og 8,9% kvenna (n=41) komu vegna 

verkja. Verkir eru hér skilgreindir sem allar ICPC-verkjagreiningar fyrir utan kviðverki. 

Komuástæðurnar uppköst og ógleði voru flokkaðar saman vegna þess að bæði eru þekktar 

aukaverkanir krabbameinslyfjameðferðar, 2,3% karla (n=14) og 3,9% kvenna komu vegna þessa 

(n=18). Hiti orsakaði 5,8% koma karla (n=36) en 6,4% koma kvenna (n=29). Á rannsóknartímabilinu 

voru 194 komur á bráðamóttökuna ekki með skráða komuástæðu. Hlutfall óskráðra komuástæðna er 

nokkuð jafnt skipt milli karla og kvenna en karlar hafa 103 (9,6%) óskráðar komuástæður en konur 91 

(8,5%). Þær komuástæður á rannsóknartímabilinu sem færri en tíu einstaklingar voru skráðir fyrir voru 

teknar saman undir „annað” en undir það féllu 28,4% karla (n=175) og 28,5% kvenna (n=130). 

Tíðnimunurinn var mestur vegna vandamála í þvagvegum þar sem karlar höfðu 44 komuástæður 

(4,1%) en konur einungis 5 (0,5%).  
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Mynd 5. Tíðni flokkaðra komuástæðna (ICPC) 67 ára og eldri karla og kvenna með 
krabbameinsgreiningu á bráðamóttöku 2013-2015. 

Á mynd 6 má sjá að 25,1% karla með illkynja æxli í kynfærum karla og tæp 23,7% karla voru með 

illkynja æxli í meltingarfærum. Einnig má sjá að 13,4% karla voru með illkynja æxli í eitlum, 

blóðmyndandi og skyldum vef. Hjá 24,5% kvenna voru æxlin í öndunarfærum, tæp 22,7% í 

meltingarfærum og 17,7% kvenna voru með æxli í brjóstum. 

Mynd 6. Algengustu krabbameinsgreiningar 67 ára og eldri karla og kvenna á bráðamóttöku 
2013-2015. 
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3.4 Koma á bráðamóttöku og afdrif eftir hana 
Af 889 komum 67 ára og eldri með krabbameinsgreiningu leiddu 645 þeirra af sér innlögn á sjúkrahús, 

212 einstaklingar voru útskrifaðir heim og sex einstaklingar í úrtakinu létust á bráðamóttöku á 

rannsóknartímabilinu. Engin skráð afdrif voru fyrir 26 komur. Á mynd 7 má sjá afdrif þeirra sem leituðu 

á bráðamóttökuna eftir kyni. Í kjölfar komu á bráðamóttökuna lögðust 70,9% karla inn á deild innan 

Landspítalans (n=359), 25,7% karla útskrifuðust heim (n=130)  en 6% karla í úrtakinu létust á 

bráðamóttökunni (n=3). Engin skráð afdrif voru meðal 2,7% karla í úrtakinu (n=14). Í kjölfar komu á 

bráðamóttöku lögðust 74,7% kvenna inn á deild innan Landspítala (n=286), 28,7% útskrifuðust heim 

(n=82), 6% kvenna létust á bráðamóttökunni (n=3) og 4,2% höfðu ekki skráð afdrif í Sögukerfi 

Landspítala (n=12). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 7. Afdrif 67 ára og eldri með krabbameinsgreiningu eftir komu á bráðamóttöku 2013-2015. 

Á mynd 8 má sjá dvalartíma 67 ára og eldri sem leituðu á bráðamóttökuna á rannsóknartímabilinu. 

Komur voru alls 889 og meðaldvalartíma var skipt niður eftir klukkustundum. Af þeim dvöldu 21,5% 

karla 0-4 klukkustundir á bráðamóttökunni (n=109). Flestir karlar í úrtakinu dvöldu 5-9 klukkustundir 

eða 44,6% (n=226) og aðeins 7,3% karla dvöldu lengur en sólarhring á bráðamóttöku (n=37). Konur í 

úrtakinu komu 383 sinnum á bráðamóttöku á tímabilinu. Af þeim dvöldu 19% 0-4 klukkustundir (n=73), 

48,5% voru 5-9 klukkustundir (n=186), 13,5% dvöldu 10-15 klukkustundir (n=52) og 13,0% 16-24 

klukkustundir (n=50). Af komum kvenna dvöldu 5,7% lengur en sólarhring á bráðamóttöku (n=22). 
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Mynd 8. Dvalartími 67 ára og eldri karla og kvenna með krabbameinsgreiningu á bráðamóttöku 

2013-2015. 

3.5 Samantekt 
Á tímabilinu leituðu 627 einstaklingar sem voru 67 ára og eldri með krabbameinsgreiningu á 

bráðamóttökuna í 889 skipti. Karlar komu í 56,9% skipti en konur 43,1%. Meðalaldur einstaklinga sem 

leituðu á bráðamóttökuna á rannsóknartímabilinu var 76,6 ár en hjá körlum var hann 76,9 ár og hjá 

konum 76,1 ár. Ekki var marktækur munur á aldri kynja. Algengast var að einstaklingar sem leituðu á 

bráðamóttökuna væru giftir en 27,4% kvenna voru ekkjur og 14,8% karla ekklar og marktækur munur 

var á hjúskaparstöðu kynja.  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að aldraðir með krabbamein leita á bráðamóttökuna allt 

árið um kring. Alls leituðu 513 einstaklingar óháð kyni (57,7%) á bráðamóttökuna á dagvinnutíma, 390 

á virkum dögum (76%) og 123 um helgar (24%). Algengasta komuástæða beggja kynja var slappleiki 

(20,5%), en karlar komu oftar vegna þvagvegavandamála (7%) en konur (1%). Algengustu 

krabbameinsgreiningar karla voru í kynfærum (25%), í meltingarfærum (24%) og í öndunarfærum 

(13%). Algengustu krabbameinsgreiningar kvenna voru í öndunarfærum (25%), í meltingarfærum 

(23%) og í brjósti (18%). Í 18% tilfella voru engar skráðar komuástæður. Niðurstöðurnar sýndu einnig 

hátt innlagnarhlutfall (72,5%) og háa dánartíðni innan þriggja mánuða frá síðustu komu á 

bráðamóttöku (52,5%).  
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4 Umræða 
Í þessum kafla verða dregnar saman helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þær ræddar í samhengi 

við fræðilegt efni og niðurstöður annarra sambærilegra rannsókna. Í rannsókninni var unnið með 

upplýsingar úr sjúkraskrám aldraðra með krabbameinsgreiningu 67 ára og eldri sem komu á 

bráðamóttöku Landspítala í Fossvogi á tímabilinu 1. janúar 2013 til 31. desember 2015. Skoðaðar 

voru ástæður komu, algengustu krabbameinsgreiningar, dvalartíma á bráðamóttöku og helstu afdrif. 

4.1 Úrtak og bakgrunnsbreytur 
Á tímabilinu leituðu 627 einstaklingar sem voru 67 ára og eldri með krabbameinsgreiningu á 

bráðamóttökuna í 889 skipti. Fleiri karlmenn en konur komu á bráðamóttökuna á tímabilinu; 352 

karlmenn komu í 506 skipti en 275 konur komu í 383 skipti. Komur karla voru því 56,9% af 

heildarfjölda þeirra en komur kvenna 43,1%. Meðalaldur einstaklinga sem leituðu á bráðamóttökuna á 

rannsóknartímabilinu var 76,6 ár og var meðalaldur karla 76,9 ár og kvenna 76,1 ár. Af 889 komum á 

bráðamóttökuna í rannsókn okkar var 25,5% forgangsraðað í ESI-flokk 2. Það gefur til að kynna að 

þeir séu alvarlega veikir eða mjög verkjaðir og eiga að fá meðferð innan 10 mínútna (Gilboy, Tanabe 

og Travers, 2005). Flestir voru forgangsraðaðir í ESI-flokk 3, eða 68,1%. Það þýðir að einstaklingurinn 

megi bíða í hálftíma eftir læknismeðferð en líkur séu á að hann þurfi fleiri en þrjú inngrip (Gilboy o.fl.,  

2005). Athygli vekur að mun fleiri konur sem leituðu á bráðamóttökuna í rannsókninni voru ekkjur, en 

27,4% kvenna voru ekkjur á meðan 14,8% karla voru ekklar og því má sjá að marktækur munur var á 

hjúskaparstöðu karla og kvenna. Velta má vöngum yfir því hvort konurnar sem voru ekkjur hafi verið í 

umönnunarhlutverki áður en þær sjálfar urðu veikar og greinast þar af leiðandi síðar. Sóknarfæri væri í 

því að kanna betur aðstæður umönnunaraðila sjúklinga, hvers konar stuðningur er í boði fyrir þá og 

hvort hægt væri að halda betur og markvissara um þá í formi fjölskylduhjúkrunar. Af öllum komum á 

bráðamóttökuna komu 86,2% frá höfuðborgarsvæðinu, Reykjanesi eða Kjós.  

Í rannsókn Nguyen og félaga (2016) í Kanada komu 792 aldraðir einstaklingar með 

krabbameinsgreiningu í 1572 skipti á bráðamóttöku. Þar voru komur kvenna 43,4% og karla 56,6% 

sem er sambærilegt niðurstöðum þessarar rannsóknar. Í rannsókn Nguyen og félaga (2016) var rúmur 

helmingur á aldrinum 75-84, eða 51,7%, en í rannsókn okkar voru 40,8% á því aldursbili. Aldursviðmið 

rannsókna eru misjöfn og því getur reynst erfitt að bera lýðfræðilega eiginleika þátttakenda þessarar 

rannsóknar saman við erlendar rannsóknir. Rannsókn Nguyen og félaga (2016) miðaði við 

einstaklinga 70 ára og eldri en við miðuðum við einstaklinga 67 ára og eldri.  

4.2 Komutími á bráðamóttöku 
Flestir leituðu á bráðamóttökuna í janúar á rannsóknartímabilinu, eða 93 einstaklingar, en fæstir í 

september, eða 59 einstaklingar. Niðurstöður leiddu einnig í ljós að algengast var að einstaklingar 

leituðu á bráðamóttökuna á morgunvakt milli kl. 08:00 og 16:00 eða um 57,7%, en fæstar komurnar 

voru á næturvakt frá kl. 24:00 til 08:00, eða 7,3%. Af þessum komum á morgunvakt komu 76% á 

virkum dögum (n=390) og 24% um helgar (n=123). Af heildarfjölda koma (n=889) komu því 44% 

úrtaksins á dagvinnutíma á virkum dögum. Gerð var rannsókn í Norður-Karólínu með stóru úrtaki 
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einstaklinga með krabbameinsgreiningu (n=27.644) og alls 37.760 komum á bráðamóttöku. Þar komu 

einnig flestir á mánudögum en fæstir komu á fimmtudögum í þeirra rannsókn. Flestir sjúklingar í 

rannsókninni komu á dagvinnutíma frá kl. 08:00 til 16:00 eins og í niðurstöðum þessarar rannsóknar 

og fæstir á næturvöktum frá kl. 24:00 til 08:00 (Mayer, Travers, Wyss, Leak og Waller, 2011). 

Samkvæmt rannsókn Nguyen og félaga (2016) komu 57,8% aldraðra með krabbameinsgreiningu á 

dagvinnutíma sem er sambærilegt hlutfall og niðurstöður þessarar rannsóknar sýna.  

Niðurstöður okkar, sem voru sambærilegar umræddri erlendri rannsókn, eru áhugaverðar í ljósi 

þess að öll sérhæfð þjónusta á göngudeildum sjúkrahússins ætti að vera þá aðgengileg og 

heilsugæslustöðvar opnar á virkum dögum. Því má leiða líkur að því að hluta af þessum komum hefði 

mátt koma í veg fyrir með betra aðgengi að meðferðaraðilum tengdum krabbameinsmeðferðum. 

Komur á bráðamóttöku geta verið íþyngjandi og erfiðar fyrir aldraða með krabbamein. Takmarkaður 

fjöldi rannsókna er til um hvort komur þessara einstaklinga geti verið flokkaðar sem komur sem hefði 

verið hægt að koma í veg fyrir eða komur sem voru nauðsynlegar og ekki hefði verið hægt að koma í 

veg fyrir. Rannsókn Delgado-Guay og félaga (2015) sýndi fram á að hægt væri að koma í veg fyrir 

23% allra koma einstaklinga með krabbameinsgreiningu á bráðamóttöku. Því má álykta að aðgengið 

að sérhæfðri þjónustu sé að einhverju leyti skert eða að óvissa er um hvert eigi að leita þar sem svo 

margir leita á bráðamóttökuna á dagvinnutíma. Af þeim sem leituðu á bráðamóttökuna á 

rannsóknartímabilinu útskrifuðust 24% heim og því væri hægt að rannsaka nánar hvort þessar komur 

mætti fyrirbyggja eða afgreiða utan bráðamóttökunar. 

4.3 Ástæður komu og helstu krabbameinsgreiningar 
Algengasta komuástæða í rannsókninni, hjá báðum kynjum, á bráðamóttöku var slappleiki. Af öllum 

komum í rannsókninni voru 20,5% koma vegna slappleika en hann var ástæða komu 21% karla og 

20% kvenna. Skýring slappleika getur verið margvísleg. Undirliggjandi ástæða slappleika getur sem 

dæmi verið síþreyta, hiti, sýking eða flensa. Hiti var ástæða komu 6% allra sem leituðu á 

bráðamóttökuna í rannsókninni. Vandyk og félagar (2012) tóku saman 18 rannsóknir um komur allra 

einstaklinga með krabbameinsgreiningu og af þeim sýndu 8 rannsóknir fram á að síþreyta (e. fatigue) 

væri ástæða koma, eða í 4-24% tilfella. Hiti er oft eina vísbendingin um sýkingu hjá sjúklingum með 

daufkyrningafæð (Nirenberg, Mulhearn, Lin og Larson, 2004). Daufkyrningafæð er algeng aukaverkun 

hjá sjúklingum í lyfjameðferð gegn illkynja sjúkdómum og stór áhættuþáttur sýkinga. Sjúklingur er 

skilgreindur í daufkyrningafæð hafi hann fjölda daufkyrninga <500frumur/l og fái hita 38,5°C eða 

viðheldur hærri hita en 38°C í meira en eina klukkustund. Þessir sjúklingar geta verið ónæmisbældir 

og mynda þá ekki eðlileg hitaviðbrögð við sýkingu (Landspítali, 2013). Í rannsókn okkar var hærri tíðni 

koma á bráðamóttökuna um vetur sem er skilgreindur sem desember, janúar og febrúar en einhverjar 

af þeim komum gætu tengst inflúensu og öðrum kvefpestum. Einkenni um sýkingu hjá öldruðum geta 

verið væg og eru því aldraðir með krabbameinsgreiningu í sérstakri áhættu á að sýking greinist ekki 

tímanlega og að afdrif verði slæm. Aldraðir fá til dæmis ekki alltaf hita þegar þeir fá sýkingar. Enn 

fremur hafa aldraðir sem fá sýkingar reynst vera í hættu á að verða fyrir byltum, rugli eða óáttun, 

þvagleka, breytingu á vitrænni starfsemi eða að verða slappir. Þetta hefur reynst seinka greiningu og 

hafa neikvæð áhrif á meðferð (Peters, 2010).  
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Verkir voru önnur algengasta komuástæðan á eftir slappleika, en 10,7% komu vegna verkja 

og ekki var munur á kynjum. Hér voru flokkaðir saman allir verkir nema kviðverkir en þeir voru ekki 

teknir saman með öðrum verkjum vegna möguleika á að þeir endurspegli hægðatregðu sem er algeng 

afleiðing krabbameinsmeðferðar. Fjórða algengasta komuástæðan í rannsókninni voru kviðverkir en 

5% karla og 7% kvenna leituðu á bráðamóttökuna vegna þeirra. Samkvæmt Vandyk og félaga (2012) 

voru verkir algengasta komuástæða allra einstaklinga með krabbameinsgreiningu á bráðamóttöku, 

eða 10-41%. Það rímar ekki við niðurstöður rannsókn okkar þar sem slappleiki var algengasta 

komuástæðan. Þessi samanburður er þó takmarkandi þar sem gagnasafn erlendu rannsóknarinnar 

náði yfir alla einstaklinga með krabbamein en ekki aldraða með krabbamein. Rannsókn Nguyen og 

félaga (2016) fjallar um aldraða með krabbamein. Þar voru algengustu komuástæður 

öndunarfæratengdar (15,8%), önnur algengasta vegna einkenna frá meltingarfærum (13,4%) og þriðja 

algengasta vegna hita eða sýkingar (8,3%). Verkir sem komuástæða voru sjötta algengasta 

komuástæðan, eða 7,8%. Þetta stangast á við niðurstöður okkar. 

Ekki var munur á komuástæðum kynja nema vegna vandmála tengdum þvagvegum en 4% allra 

karla komu á bráðamóttöku vegna þeirra en aðeins 0,4% kvenna. Hægt væri að fækka þessum 

komum hjá körlum með því að greina þær betur og byggja betri þjónustu í kringum þá, til dæmis á 

göngudeild þvagfæra. Þannig væri sömuleiðis möguleiki á að fyrirbyggja komur þeirra á bráðamóttöku. 

Algengustu krabbameinsgreiningar karla í rannsókninni voru í kynfærum (25%), í meltingarfærum 

(24%) og í öndunarfærum (13%). Algengustu krabbameinsgreiningar kvenna voru í öndunarfærum 

(25%), í meltingarfærum (23%) og í brjósti (18%). Samkvæmt Krabbameinsskrá eru þrjú algengustu 

krabbamein karla á árunum 2006-2010 í blöðruhálskirtli, lungum og þvagvegum. Þrjú algengustu 

krabbamein kvenna á árunum 2006-2010 voru í brjóstum, lungum og í ristli (Jón Gunnlaugur Jónasson 

og Laufey Tryggvadóttir, 2012). Því ríma niðurstöður okkar við tíðni krabbameina úr Krabbameinsskrá. 

Þrjú algengustu krabbamein kvenna í rannsókninni voru hin sömu og þrjú algengustu krabbamein 

kvenna samkvæmt Krabbameinsskrá. Í rannsókn okkar var krabbamein í brjósti þó þriðja algengasta 

greiningin sem er ólíkt upplýsingum úr Krabbameinsskrá.  

Hægt væri að greina frekar komuástæður aldraðra með krabbamein á bráðamóttökuna og þannig 

komast að því hvaða komur er hægt að fyrirbyggja. Niðurstöður okkar gefa okkur vísi að því að 

einhverjar komur hefðu verið hægt að afgreiða á öðru þjónustustigi, símleiðis eða á heilsugæslu. Til að 

mynda voru meirihluti koma flokkaðar í ESI-flokk 3, eða 68%. Einnig útskrifaðist um fjórðungur heim af 

bráðamóttöku. Rannsókn Delgado-Guay og félaga (2015) frá Bandaríkjunum sýndi að 23% af komum 

einstaklinga með krabbameinsgreiningu voru flokkaðar sem komur sem hefði verið hægt að koma í 

veg fyrir eða beina annað. Í rannsókninni voru fimm algengustu komuástæðurnar krabbameinstengdir 

verkir, aukaverkanir krabbameinsmeðferðar, sýking, einkenni frá taugakerfi og krabbameinstengd 

andþyngsli. Af þessum komuástæðum eru nokkrar sem nauðsynlega þurfa bráða meðferð, svo sem 

sýking, einkenni frá taugakerfi og krabbameinstengd andnauð. Komuástæður sem hefði mögulega 

verið hægt að fyrirbyggja eða koma í veg fyrir eru krabbameinstengdir verkir og hægðatregða en 

hægðatregða er þekktur fylgikvilli hjá sjúklingum í krabbameinsmeðferð (Delgado-Guay o.fl. 2015). 

Skyndileg vandamál sem tengjast krabbameinsmeðferðum geta komið upp hjá einstaklingum með 

krabbameinsgreiningu svo sem sýking og hiti eða andþyngsli. Þá er nauðsynlegt að geta leitað á 
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bráðamóttöku til að fá sérhæfða meðferð við bráðum vandamálum og þessar komur eru því 

nauðsynlegar komur á bráðamóttöku (Wallace, Cooney, Walsh, Conroy og Twomey, 2012).  

4.4 Dvalartími og afdrif  
Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að af 889 komum á bráðamóttökuna þurftu um helmingur að 

dvelja í 5-9 klukkustundir frá komu en um þriðjungur dvöldu í 10 klukkustundir eða lengur. 

Meðaldvalartími allra var um tíu klukkustundir. Niðurstöðurnar sýndu einnig að um þrír fjórðu þeirra 

sem leituðu á bráðamóttöku þurfti á innlögn að halda en um fjórðungur útskrifuðust heim af 

bráðamóttöku. Sem fyrr segir sýndi rannsókn Delgado-Guay og félaga (2015) frá Bandaríkjunum að 

23% af komum einstaklinga með krabbameinsgreiningu á bráðamóttöku hefði mátt koma í veg fyrir. 

Því væri áhugavert að skoða nánar komur þeirra sem útskrifuðust heim af bráðamóttöku og hvort 

mætti koma í veg fyrir þær. Einnig hafa rannsóknir leitt í ljós að lengri dvöl á bráðamóttöku lengir legu 

sjúklinga á sjúkrahúsi og hefur þar með áhrif á lífslíkur, auk þess sem lengri sjúkrahúslegur skapa 

flæðishindranir fyrir bráðamóttökuna sem hefur þá áhrif á þjónustuna sem hægt er að veita þar 

(Santos o.fl., 2016). Rannsókn Liew og félaga (2003) sýndi að aldraðir eru áhættuhópur fyrir 

langdvölum á bráðamóttöku vegna hærri aldurs og flóknari sjúkdómsgreininga. Einstaklingar sem 

dvelja í 8-12 klukkustundir á bráðamóttöku eru um það bil 20% líklegri til að dvelja lengur á 

sjúkrahúsinu og þessi tala hækkar í 50% ef dvalartími á bráðamóttöku fer yfir 12 klukkustundir (Liew 

o.fl., 2003). Íslensk rannsókn hefur einnig sýnt að lengri dvöl sjúklinga, óháð aldri og sjúkdómi, á 

bráðamóttöku hefur áhrif á dánartíðni. Niðurstöður Elísabet Benedikz og félaga (2013) leiddu í ljós að 

fyrstu 90 mínúturnar eftir komu á bráðamóttöku virtust mikilvægastar varðandi meðferð og lífslíkur en 

dánartíðni jókst verulega við lengri dvöl. Eftir þennan tíma jók örtröð á bráðamóttöku frekar en 

dvalarlengd 30 daga dánartíðni eftir innlögn. Aukning varð á 30 daga dánartíðni óháð öðrum þáttum ef 

komur á bráðamóttöku urðu fleiri en 100 á átta klukkustunda vakt (Elísabet Benedikz o.fl., 2013). Við 

könnuðum ekki örtröð á bráðamóttöku sem breytu í okkar rannsókn en sé horft til íslensku 

rannsóknarinnar virtist örtröð hafa meiri áhrif á dánartíðni en dvalartími. Dvalartími í rannsókn okkar 

getur gefið vísbendingar um álag á bráðamóttöku og samkvæmt erlendum rannsóknum eykur lengri 

dvalartími á bráðamóttöku örtröð en mikilvægt er að greina þetta frekar með tilliti til þess að helmingur 

úrtaks okkar var látinn innan 90 daga frá síðustu komu á bráðamóttöku. 

Í rannsókn okkar var reiknaður tími frá síðustu komu á bráðamóttöku til skráðs dánardags og 

niðurstöðurnar leiddu í ljós að um þriðjungur sjúklinga hafði látist innan 30 daga frá síðustu komu og 

um 20% í viðbót létust milli 30 og 90 daga frá komu. Því höfðu rúmlega helmingur látist innan þriggja 

mánaða frá síðustu komu á bráðamóttöku á rannsóknartímabilinu. Rannsóknir frá Singapúr, 

Bandaríkjunum, Kanada og Ísrael hafa sýnt að aldraðir eru í mestu hættu á að verða fyrir alvarlegum 

atvikum á fyrstu þremur mánuðum eftir komu á bráðamóttöku. Sú samantekt sýndi dánartíðni um 10%, 

endurkomur um 24% og að milli 10-45% upplifðu skerta færni og sjálfstæði (Aminzadeh og Dalziel, 

2001). Áhugavert væri að skoða aldraða með krabbamein betur með tilliti til þess hvort hann þyrfti á 

þjónustu á bráðamóttöku að halda ef boðið væri upp á betri sérhæfða þjónustu við einstaklinginn 

heima fyrir og líknarmeðferð. Einnig, í ljósi þess að lengd dvalar á bráðamóttöku hefur áhrif á lífslíkur 

einstaklinga, væri áhugavert að skoða nánar tengsl dvalartíma aldraða með krabbameinsgreiningu á 
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bráðamóttöku og dánartíma. Þegar sjúklingur er langt leiddur í sjúkdómsferlinum sínum þarf hann að 

leita á bráðamóttökuna til þess að geta fengið innlögn á sjúkrahúsið og mögulega viðeigandi meðferð 

og umönnun við lífslok.   

4.5 Hagnýting fyrir hjúkrun 
Flókið og brotakennt ferli fer í gang við það að greinast með krabbamein. Krabbameinsgreining getur 

haft margvísleg áhrif á einstaklinginn: líkamleg, sálfélagsleg, tilfinningaleg, andleg og fjárhagsleg 

(Fitch, 2008). Fjölþætt meðferð er veitt á mörgum mismunandi stöðum og deildum, jafnvel sviðum 

innan Landspítalans. Meðferðaraðilar geta því orðið margir og getur orðið aukin hætta á brotakenndu 

sjúkdómsferli. Sjúklingar geta átt í erfiðleikum með að vita hvert þeir geta eða eiga að leita þegar þeir 

þurfa á aðstoð að halda, til dæmis vegna einkenna eða aukaverkana krabbameinsmeðferðar. Halkett 

og félagar (2014) gerðu rannsókn á viðhorfum einstaklinga með krabbameinsgreiningu til þess að leita 

til heimilislæknis í meðferð sinni og hvert hlutverk heimilislækna var í meðferðinni. Þar kom fram að 

sjúklingarnir voru óvissir um hlutverk heimilislæknis en voru líklegri til að leita til heimilislæknis á 

meðan meðferð stóð ef sérfræðingur hvatti þá til þess. Einn þriðji svarenda sagðist ráðfæra sig við 

heimilislækni þegar upp kæmu vandamál og í neyð en hinir svarendurnir sögðust leita á 

bráðamóttökur eða hringja á sjúkrabíl (Halkett o.fl., 2014). Góð samskipti á milli meðferðaraðila auk 

þess að sjúklingar séu upplýstir um hvert þeir megi leita við hvert tilefni gæti því stuðlað að betri 

samfellu og samræmingu í þjónustu.  

Til að koma til móts við þetta brotakennda ferli hefur víða í heiminum verið innleidd sjúklingamiðuð 

hjúkrunarþjónusta. Hjúkrunarfræðingar ættu að geta spilað stærra hlutverk í meðferð einstaklinga með 

krabbameinsgreiningu og hefur slík þjónusta víða verið innleidd. Í krabbameinsáætlun í Svíþjóð er gert 

ráð fyrir því að við greiningu krabbameins fái einstaklingurinn tengilið sem hægt er að hafa samband 

við beint ef eitthvað kemur upp í tengslum við meðferð eða sjúkdóm og er það alltaf 

hjúkrunarfræðingur (Statens offentliga utredningar, 2009). Niðurstöður fræðilegrar samantektar 

Kristínar Sigurðardóttur (2015) um sjúklingamiðaða þjónustu fyrir einstaklinga með 

krabbameinsgreiningu undirstrika mikilvægi samfellu í allri þjónustu og að sjúklingamiðuð þjónusta ætti 

helst að vera aðgengileg fyrir alla með krabbameinsgreiningu frá upphafi. Sömuleiðis fann hún 

vísbendingar um að leiðsögn veitt af hjúkrunarfræðingi geti bætt lífsgæði, líðan og ánægju 

sjúklingahópsins. Samkvæmt niðurstöðum hennar virðist sjúklingamiðuð þjónusta árangursrík, ekki 

kostnaðarsöm og tiltölulega einföld í framkvæmd (Kristín Sigurðardóttir, 2015). Kanna má hvort hægt 

væri að fyrirbyggja komur aldraða með krabbamein með því að leysa vandamál utan bráðamóttöku 

með því að einstaklingar með krabbameinsgreiningu hefðu tengilið frá upphafi sjúkdómsferils. Ef 

eitthvað kæmi upp í tengslum við meðferð eða sjúkdóm gæti einstaklingurinn þannig haft samband 

beint við sinn tengilið sem gæti vísað honum áfram á viðeigandi stað innan heilbrigðiskerfisins eða 

veitt honum ráðleggingar. 

Á Landspítala er dag- og göngudeild fyrir sjúklinga með blóðsjúkdóma og krabbamein. Þar fá 

einstaklingar sem þurfa viðeigandi þjónustu. Þjónustan á deildinni felst í greiningu og meðferð fyrir 

sjúklinga með blóðsjúkdóma og krabbamein, fræðslu og stuðningi, einkennameðferð, 

stuðningsmeðferð svo sem blóðhlutagjöfum, gjöf beinþéttnilyfja, hormónameðferð og fleira. Einnig er 
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þar þjónusta við sjúklinga sem fá krabbameinslyf á töfluformi og þar fer einnig fram söfnun stofnfruma. 

Dag- og göngudeild er opin alla virka daga frá kl. 8:00 til 16:00 og sinnir því ekki einstaklingum með 

krabbameinsgreiningu þegar þeir veikjast utan opnunartíma (Landspítali, e.d.). Komur á dag- og 

göngudeild eru í flestum tilfellum bókaðar fyrirfram en fara annars fram í gegnum heimaþjónustu eins 

og Karítas og Heimahlynningu sem vísa sjúklingum þangað. Einnig geta sjúklingar hringt á deildina og 

hjúkrunarfræðingar þar metið hvort einstaklingurinn komi til þeirra eða þurfi að leita á bráðamóttöku. 

Heilsugæslan er einnig opin á dagvinnutíma en ekki um helgar. Aldraðir með krabbameinsgreiningu 

þurfa því að leita á bráðamóttöku veikist þeir utan opnunartíma þeirrar þjónustu sem er í boði. Eins og 

áður hefur komið fram leita flestir í rannsókn okkar á bráðamóttökuna á dagvinnutíma, eða 44% allra 

koma, þegar önnur þjónustustig eiga að vera aðgengileg. Fróðlegt væri að kanna betur komur þessa 

sjúklingahóps á dagvinnutíma á bráðamóttöku, hversu bráðar þær voru og hvaða þjónustu þessir 

einstaklingar þurftu. Jafnframt væri fróðlegt að kanna hvort þessir einstaklingar séu upplýstir um hvaða 

þjónusta standi þeim til boða í hvert sinn. 

Ýmisleg heimaþjónusta er í boði fyrir einstaklinga með krabbameinsgreiningu á Íslandi eins og 

heimahjúkrun, Heimahlynning og Karítas. Heimaþjónusta var ekki breyta í rannsókn okkar og væri því 

fróðlegt að kanna betur hversu margir af úrtakinu nýttu sér slíka þjónustu og hvernig sú þjónusta nýtist 

þessum sjúklingahóp. 

Rannsókn okkar gefur því vísbendingar um önnur þjónustustig sem væri hægt að efla auk þess 

sem hún styður við að hjúkrunarfræðingar geti sinnt veigamiklu hlutverki í meðferð aldraðra með 

krabbamein. Það gæti jafnframt leitt af sér fækkun á komum sem hægt er að koma í veg fyrir á 

bráðamóttökuna.  

4.6 Styrkleikar og takmarkanir rannsóknar 
Rannsóknin var afturskyggn og leitað var í sjúkraskrárkerfi Landspítala að komum allra 67 ára og eldri 

á bráðamóttöku á rannsóknartímabilinu sem skráðir voru með krabbameinsgreiningu samkvæmt ICD-

10 í komunni. Rannsóknin fjallaði um aldraða sem leita á bráðamóttöku vegna krabbameins eða með 

krabbameinsgreiningu og endurspeglar því ekki þá sem greinast í komu. Styrkleiki felst í því að stuðst 

var við gögn úr sjúkraskrá sem er áreiðanlegur gagnagrunnur og að allir í úrtakinu voru með 

krabbameinsgreiningu sem var unnið með á bráðamóttöku. Því gefur rannsóknin vísbendingar um 

þennan sjúklingahóp í heild, hvers vegna hann leitaði á bráðamóttökuna og hvaða þjónustu hann 

þarfnaðist. Gagnagrunnurinn styður markmið rannsóknarinnar, sem var að byggja upp samhæfðari 

þjónustu í kringum aldraða með krabbamein og greina komur og fækka þeim sem hægt væri að koma 

í veg fyrir. Rannsóknin var megindleg sem byggist á tölulegum gögnum. Tölulegra gagna var aflað á 

hlutlægan og kerfisbundinn hátt (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). 

Úrtakið okkar var markmiðsúrtak þar sem rannsakendur beita dómgreind sinni til að velja úrtak sem 

hæfir markmiði rannsóknarinnar (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). Markmið 

rannsóknarinnar var að geta veitt sjúklingahópnum sem bestu umönnun á sjúkrahúsi og á öðrum 

þjónustustigum. Úrtakið okkar endurspeglar þann hóp sem rannsóknin beinist að. Við getum þó vart 

kallast reyndir rannsakendur þar sem þetta var okkar fyrsta rannsókn og getur því falist nokkur 

takmörkun í því. 
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Upplýsingar sem lágu til grundvallar rannsóknarinnar voru í einhverjum tilfellum vanskráðar. Mikið 

var um að komuástæður væru ekki skráðar en 194 komur af 889 höfðu enga skráða komuástæðu. Því 

var erfitt að kortleggja komuástæður nákvæmlega og dregur úr alhæfingargildi niðurstaðna hvað 

varðar komuástæður. Íslensk lög skilgreina aldraða sem 67 ára og eldri sem en misjafnt var hvaða 

aldursviðmið fyrir aldraða rannsóknir studdust við og því reyndist erfitt að bera saman lýðfræðilegan 

bakgrunn úrtaks við erlendar rannsóknir til samanburðar á niðurstöðum. Sömuleiðis fannst 

takmarkaður fjöldi rannsókna um þennan sjúklingahóp. Fjölmargar rannsóknir fjölluðu um einstaklinga 

með krabbameinsgreiningu á bráðamóttöku annars vegar og aldraða á bráðamóttöku hins vegar en 

takmarkað um aldraða með krabbamein á bráðamóttöku. 
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5 Ályktanir  
Rannsóknin leiddi í ljós að margt má betur skoða í tengslum við komur aldraðra með krabbamein á 

bráðamóttöku og vert er að huga að því hvort hægt sé að byggja upp betri þjónustu í kringum þennan 

sjúklingahóp við upphaf sjúkdómsferils, á bráðamóttöku og utan sjúkrahúsa á öðrum þjónustustigum. 

Rannsóknin sýndi að aldraðir með krabbamein leita á bráðamóttökuna allt árið um kring og aðallega á 

dagvinnutíma. Algengasta komuástæða úrtaksins var slappleiki. Rannsóknin sýndi sömuleiðis hátt 

innlagnarhlutfall af þeim sem leituðu á bráðamóttökuna og háa dánartíðni. Hér er því hópur sem huga 

mætti betur að á bráðamóttöku og á öðrum þjónustustigum. Hátt hlutfall kvenna sem leituðu á 

bráðamóttöku voru ekkjur og marktækur munur var á hjúskaparstöðu karla og kvenna.  

Árlega greinast um 1.400 Íslendingar með krabbamein og flest krabbamein greinast hjá eldra fólki 

(Jón Gunnlaugur Jónasson og Laufey Tryggvadóttir, 2012). Þetta er fyrsta rannsóknin á öldruðum 

með krabbamein á bráðamóttöku á Íslandi. Niðurstöður okkar eru sambærilegar þeim erlendu 

rannsóknum sem fundust um aldraða með krabbamein á bráðamóttöku, sem voru þó af skornum 

skammti. Miðað við þann fjölda sem leitaði á bráðamóttökuna í rannsókn okkar, háa dánartíðni innan 

skamms tíma frá síðustu komu og hátt innlagnarhlutfall má draga þá ályktun að vert sé að rannsaka 

þennan sjúklingahóp nánar til að byggja upp bestu þjónustu sem völ er á.  

Í hugmyndafræði hjúkrunarstýrðrar þjónustu er áhersla lögð á útvíkkað hlutverk hjúkrunarfræðinga 

þar sem þeir hafa aukið sjálfstæði og skilgreindan sjúklingahóp í þjónustu sinni (Hrund Helgadóttir, 

2008). WHO setti fram stefnu til ársins 2020 þar sem fram kemur að með því að víkka starfsvið 

sérfræðinga í hjúkrun megi nýta þekkingu og reynslu þessara starfstétta betur, aðgengi að 

heilbrigðisþjónustu batnar og starfsemin verður skilvirkari (World Health Organization, 2010). Útvíkkað 

starfsvið hjúkrunarfræðinga hefur verið tekið upp í mörgum löndum en á Íslandi er ekki enn lagalegt 

svigrúm fyrir sérfræðinga í hjúkrun til að starfa með útvíkkað starfsvið. Skipulögð, samfelld og 

sjúklingamiðuð þjónusta sérfræðinga í hjúkrun fyrir aldraða með krabbameinsgreiningu frá upphafi 

sjúkdómsferils getur bætt aðgengi að heilbrigðiskerfinu og dregið úr komum sem hægt væri að 

fyrirbyggja á bráðamóttökuna. 
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