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Ágrip 

Meðferðir og gæðaskráning við krabbameini í endaþarmi árið 2016    

Þorvaldur Bollason 

Inngangur: Krabbamein í ristli eða endaþarmi er þriðja algengasta krabbamein á Íslandi hjá bæði 

körlum og konum. Í þessari rannsókn skoðuðum við krabbamein í endaþarmi sér. Gæðaskráning hefur 

verið við lýði í Svíþjóð frá 1995 fyrir krabbamein í endaþarmi. Markmið rannsóknarinnar var að meta 

hlutfall læknanlegra aðgerða, tíðni fylgikvilla og notkun geisla- og lyfjameðferðar við krabbameini í 

endaþarmi. 

Efni og aðferðir: Öll krabbamein í ristli og endaþarmi greind árið 2016 á Íslandi voru skráð í fjögur 

skráningareyðublöð í Heilsugátt. Eyðublöðin voru gerð að sænskri fyrirmynd. Upplýsingar um sjúklinga, 

meðferðir, fundi, stigun, legu o.fl. fengust úr Heilsugátt, Sögu, Orbit og millistofnanaforritum í Sögu. 

Skráningar sjúklinga með krabbamein í endaþarmi voru teknar út úr Heilsugátt til úrvinnslu. Úrvinnsla 

fór fram í Excel. Samanburður var gerður við ársskýrslur sænsku gæðaskráningarinnar.  

Niðurstöður: Alls greindust 44 tilfelli af krabbameini í endaþarmi á Íslandi og 2180 í Svíþjóð árið 

2016. Hlutfall aðgerða með brottnámi var hærra á Íslandi, 31 (70%) fór í brottnám á Íslandi á meðan 

1384 (63%) fóru í brottnám í Svíþjóð. Hlutfall sjúklinga sem voru teknir fyrir á fundi fyrir meðferð var 72% 

á Íslandi en 98% í Svíþjóð. Af þeim sem fóru í brottnám voru 61% tekinn fyrir á fundi eftir aðgerð á 

Íslandi en 95% í Svíþjóð. Af þeim sjúklingum sem fóru í brottnám, fór 61% í geisla-/lyfjameðferð fyrir 

aðgerð á Íslandi og 67% í Svíþjóð. Hlutfall sjúklinga sem fékk viðbótarmeðferð fyrir aðgerð var nokkuð 

jafnt milli landanna, nema fyrir krabbamein á bili 6-10 cm frá anal brún. 30% af þeim fengu 

viðbótarmeðferð á Íslandi en u.þ.b. 65% í Svíþjóð. Af öllum sjúklingum sem fóru í brottnám fengu 80% 

með sjúkdómssstig II viðbótarmeðferð sem og 87% með sjúkdómssstig III og 66% með stig IV. Engir 

með sjúkdómsstig I fengu viðbótarmeðferð fyrir aðgerð. 56% þeirra sem voru yngri en 75 ára og 32% 

þeirra sem voru 75 ára eða eldri fengu viðbótarmeðferð fyrir aðgerð. Af þeim sem fengu lyfja- og 

geislameðferð fyrir aðgerð voru 15% með fullkomna svörun (complete responce; cT0). Alls fengu 8 

(26%) viðbótarmeðferð eftir brottnám á Íslandi. Þeir voru allir undir 75 ára og með stig III á 

meinafræðisvari. Hlutfall stig III, <75 ára sem fengu viðbótarmeðferð eftir aðgerð var mun hærra á Ísland. 

89% fengu meðferð á Íslandi en u.þ.b. 56% í Svíþjóð. Meðferðin á Íslandi var með Xelox (63%) eða 

Xeloda (38%) skema. Hlutfallið var 50% hvort í Svíþjóð.  

Ályktanir: Rannsóknin gaf yfirsýn yfir hvernig meðferð við krabbameini í endaþarmi var háttað á Íslandi 

árið 2016 og gagnsemi samanburðar við sjúkrahús í Svíþjóð. Rannsóknin sýndi einnig fram á möguleika 

á og nauðsyn þess að framsýn gæðaskráning verði tekin upp á Íslandi. Meðferð var að mörgu leyti 

svipuð milli landanna en munur sást sem vert er að athuga nánar. Þar má nefna að hlutfall samráðsfunda 

var lægra hér á landi og að staðsetning krabbameins í endaþarmi var ekki stöðluð. Einnig var munur á 

viðbótarmeðferðum, bæði fyrir og eftir aðgerð. Rannsóknin var aftursýn þar sem eyðublöð voru fyllt út 

út frá rannsóknum, aðgerðalýsingum og deildarskrám.  
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Eftirfarandi skammstafanir koma fyrir í þessu riti: 

CRC – Colorectal cancer, krabbamein í ristli og endaþarmi 

FAP – Familial adenomatous polyposis 

IBD – Inflammatory bowel disease  

CU – Colitis ulcerosa, sáraristilbólga 
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PAD – Preliminary autopsy diagnosis, svar meinafræðings 

ASA – American Society of Anaesethesiologists 

CD – Clavien-Dindo flokkun 

NCCN – National Comprehensive Cancer Network 
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1 Inngangur 

Krabbamein í risti og endaþarmi (e. Colorectal cancer - CRC) er í þriðja sæti á Íslandi og öðrum 

Norðurlöndum bæði hvað varðar nýgengi og dánartíðni.(1-3) Stöðluð gæðaskráning bætir greiningu og 

meðferð með því að veita yfirsýn yfir meðferð og samanburð á árangri.(4) Þessi rannsókn er liður í upptöku 

gæðaskráningar fyrir krabbamein í ristli og endaþarmi.  

1.1 Faraldsfræði 

Á árunum 2012-2016 greindust að meðaltali 165 tilfelli á ári af CRC á Íslandi, þar af 89 í körlum og 79 í 

konum. Krabbamein í ristli og endaþarmi voru 11% allra krabbameina í körlum og 9,9% í konum. Meðalaldur 

karla við greiningu var 68 ár og kvenna 72 ár. Að meðaltali létust 34 karlar og 29 konur á ári á þessum 

tíma.(5) 

Fimm ára hlutfallsleg lifun sjúklinga sem hafa greinst með CRC hefur aukist á Íslandi frá 1962 til 2011 

frá u.þ.b. 39% í 70%. (5) 

Ristil- og endaþarmskrabbamein koma oftast upp á seinni hluta ævinnar. Í tölum frá Krabbameinsskrá 

kemur fram að lang flest þeirra greinast eftir 65 ára aldur og aðeins örfá tilfelli greinast fyrir 40 ára aldur á 

Íslandi.(6, 7) 

Einhverjar breytingar eru að sjást á nýgengi og dánartíðni erlendis. Nýgengi og dánartíðni CRC í 

Bandaríkjunum meðal fólks undir 50 ára hefur farið vaxandi. Á árunum 2000-2013 jókst nýgengi CRC um 

22% í þeim aldurshópi og dánartíðni um 14% á árunum 2000-2014.(8) Hlutfall endaþarmskrabbameins var 

hærra meðal yngra fólks og mun færri greindust við skimun.(8) Þessi breyting hefur ekki sést í íslenskum 

rannsóknum.(1) 

1.2 Meingerð 

CRC má rekja til góðkynja kirtilæxla (e. adenoma). Þau eru í langflestum tilfellum þekjuvefskrabbamein 

(e. carcinoma), en geta líka verið neuroendocrine æxli, sarkmein eða eitilfrumukrabbamein (e. lymphoma). 

Af þekjuvefskrabbameinunum eru yfir 90% af gerð kirtilþekjukrabbameina (e. adenocarcinoma). Talið er að 

það taki kirtilæxli 10 ár að þróast yfir í illkynja krabbamein. Þó kirtilþekjukrabbameinin séu af sama uppruna 

þá þróa þau með sér mismunandi formgerðir (e. morphology) með tilliti til íferðar og dreifingar. Krabbamein 

í hægri hluta ristils eru líklegri til að hafa  blómkálslíkan (e. exophytic) vöxt og valda dulinni blæðingu og 

blóðleysi í sjúklingum. Krabbamein í vinstri hluta ristils og endaþarmi eru líklegri til að vera hringlaga, 

þrengja meltingarveginn og valda einkennum frá meltingarvegi (sjá nánar í undirkafla 1.5.1.).(9) 

CRC dreifa sér með tveimur leiðum. Ef krabbamein er vaxið í gegnum vegg ristils eða endaþarms,  getur 

það vaxið yfir á aðlæg líffæri svo sem mjógirni, leg og blöðruhálskirtil eða dreift sér um kviðarholið.  

Krabbamein geta einnig dreift sér með blóð- og sogæðum í nærliggjandi eitlastöðvar og í fjarlæg líffæri. 

Algengast er að CRC meinvarpist fyrst til svæðiseitla, svo til lifrar og síðan til lungna, lífhimnu og til annarra 

líffæra. Krabbamein í endaþarmi er líklegra en ristilkrabbamein til að meinvarpast til lungna. Það er 

sjaldgæft, en þó mögulegt, að CRC meinvarpist til beina og miðtaugakerfis.(10) 
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1.3 Áhættuþættir 

Ristil- og endaþarmskrabbamein má rekja til samblands af erfða- og umhverfisþáttum. Helstu 

áhættuþættir eru aldur og fjölskyldusaga um CRC. Nýgengi krabbameina vex með hækkandi aldri. Um 40% 

tilfella greinast eftir 75 ára aldur.(1) 

1.3.1 Fjölskyldusaga 

Um 10-15% sjúklinga sem greindir eru með CRC hafa að minnsta kosti einn 1° ættingja með sögu um 

CRC. Þekkt er að fjölskyldusaga auki hættuna á CRC, því meira sem  fleiri 1° ættingjar eru með sögu um 

CRC. Þessi tilhneiging hefur ekki nema að hluta verið útskýrð erfðafræðilega. Aðeins um 5% þeirra sem 

greinast með CRC má rekja til ákveðinna erfðasjúkdóma. Stór hluti CRC áhættu virðist vera tilkominn vegna 

erfðaþátta sem ekki eru enn vel skilgreindir.(11) Mælt er með að hefja reglubundna skimun með 

ristilspeglun á 10 ára fresti hjá þeim einstaklingum sem hafa 1° ættingja með CRC frá þeim aldri sem 

samsvarar aldri þess ættingja, 10 árum áður en krabbamein greindist.(1) 

1.3.2 Erfðasjúkdómar 

1.3.2.1 Lynch heilkenni 

Lynch heilkenni er erfðasjúkdómur sem byggir á missmíð í fjórum genum í DNA mismatch repair kerfinu 

sem valda microsatelite óstöðugleika fenótýpu. (11)  

Sjúklingar með Lynch heilkenni eru með aukna hættu á að fá krabbamein í ristil og leg. Þeir svara til 3% 

allra tilfella af krabbameinum í ristli og endaþarmi og 2% krabbameina í legslímu á heimsvísu. Erlendar 

rannsóknir áætla að einn af hverjum 279, eða 0,358%, beri sjúkdóminn.(11) Nýleg íslensk rannsókn sýndi 

að algengi Lynch heilkennis hjá Íslendingum er 0,422%.(12) Þetta er nokkuð hærra en í meðalþýði manna 

og er talið stafa af landnemastökkbreytingum MSH6 og PMS2 sem eru séríslenskar. Einnig kom fram að 

Lynch heilkennið var orsök krabbameins í 2,3% greindra tilfella í úrtakinu.(12)  

Sjúklingar með Lynch heilkenni fá oftast, eða í 70% tilvika, krabbamein í hægri hluta ristils. Það eru oft 

mörg krabbamein sem greinast samtímis (e. synchronous tumors) og þessi sjúklingahópur greinist yfirleitt 

fyrr, eða við um 45 ára aldur.(13) Mælt er með að fólk með þekkt Lynch heilkenni fari í skimun með 

ristilspeglun á 1-2 ára fresti og ef til aðgerðar kemur sé hagur í að framkvæma algjört brottnám á ristli þar 

sem líkur á samtíma krabbameini eru auknar.(11) 

1.3.2.2 Familial adenomatous polyposis 

Familial adenomatous polyposis (FAP) er sjaldgæfur, ríkjandi ættgengur erfðasjúkdómur. FAP kemur til 

vegna stökkbreytinga á APC geninu sem kóðar fyrir samnefnt prótein. Sjúkdómurinn birtist klínískt sem 

fjöldinn allur af litlum kirtilæxlum sem þekja oft allan ristilinn. Þessi kirtilæxli byrja að koma fram á 

unglingsárum og þróast yfir í illkynja vöxt milli 40-50 ára aldurs. Klínísk greiningarmörk fyrir FAP er ef fleiri 

en 100 kirtilæxli koma fyrir samtímis í ristli. Ef FAP er ekki meðhöndlað eru 100% líkur á að einstaklingur 

þrói með sér kirtilþekjukrabbamein.(13, 14) Mælt er með að sjúklingar með þekkta APC stökkbreytingu eða 

1° ættingja með FAP eða APC stökkbreytingu mæti í skimun með bugaristilspeglun við 10-12 ára aldur.(13) 

Þegar líður á sjúkdóminn fer að bera það mikið á kirtilæxlum að ekki er lengur talið öruggt að snara þá í 
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ristilspeglun. Mælt er með nær fullkomnu (e. subtotal) eða fullkomnu (e. total) brottnámi á ristli í 

forvarnarskyni, oftast í kringum tvítugt.(13) FAP orsakar minna en 1% tilfella af CRC.(1) 

1.3.3 Bólgusjúkdómar 

Þekkt er að bólgusjúkdómar í görn (e. inflammatory bowel disease, IBD) svo sem Crohn‘s sjúkdómur 

og Colitis ulcerosa (CU) auki hættuna á CRC. Þessir sjúkdómar einkennast meðal annars af 

sjálfsofnæmissvari í ristli sem til lengri tíma eykur hættu á frumubreytingu (e. dysplasiu) í kirtilþekju ristils. 

Rannsóknum ber ekki alveg saman um hver áhættan á CRC er fyrir IBD sjúklinga.(15) Safngreining (e. 

meta-analysis) frá 2001 sýndi fram á aukna áhættu á CRC í sjúklingum með CU. Áhættan var háð fjölda 

sjúkdómsára: 2% eftir 10 ár, 8% eftir 20 ár og 18% eftir 30 ár óháð alvarleika sjúkdómsins.(16) Meiri óvissa 

hefur ríkt varðandi áhættuna af Crohn‘s sjúkdómi í ristli en nýlegar rannsóknir benda til að CRC hættan sé 

mjög svipuð milli þessara sjúkdóma, fyrir tilfelli þar sem Crohn‘s sjúkdómur leggst á ristil, og að sömu 

ráðstafanir ættu að vera viðhafðar við skimun á þessum sjúklingum.(15) American Gastroenterological 

Association Clinical Practice Committee mælir með að sjúklingar greindir með CU eða Crohn‘s sjúkdóm 

sem nær yfir þriðjung ristils eða meira fari í skimun með ristilspeglun ekki síðar en átta árum efir að 

sjúkdómur kom fram. Þar á eftir er mælt með speglun á 1-2 ára fresti fram að 20. sjúkdómsári. Eftir þann 

tíma beri að taka mið af öðrum áhættuþáttum svo sem fjölskyldusögu fyrir frekari skimun.(15) 

1.3.4 Umhverfisþættir 

1.3.4.1 Áfengi 

Áfengi er einn helsti áhættuþáttur krabbameina almennt, þar með talið CRC. Nýleg safngreining sýndi 

fram á tengsl milli daglegrar áfengisneyslu og aukinnar hættu á CRC.(17) Marktækur munur var á þeim 

sem drekka tvo til þrjá áfenga drykki á dag, þeim sem drekka fjóra eða fleiri og þeim sem drekka ekki. 

Áhættuhlutfall (e. risk ratio) fyrir tvo til þrjá drykki var 1,21 ( CI 1,13-1,28) og áhættuhlutfall fyrir fjóra drykki 

og fleiri var 1,52 (CI 1,27-1,81). Einnig var meiri áhætta á krabbameini í endaþarmi en í ristli og frekar meðal 

karla en kvenna.(17)  

1.3.4.2 Tóbak 

Tóbaksreykingar auka hættu á CRC sem og góðkynja og jaðarstiga sepamyndun. Tvær safngreiningar 

frá 2008 sýna að hætta á krabbameini er hærri meðal þeirra sem höfðu einhvern tíma reykt samanborið við 

reyklausa, RR 1,18(CI 1,11-1,25), og eins hættu á kirtilæxli, RR 1,65 (CI 1,62-2,00), þar sem tengsl voru 

sterkari við hááhættu kirtilæxli (e. high risk adenoma).(18, 19) 

1.3.4.3 Rautt kjöt 

Lengi hefur verið talið að neysla rauðs kjöts sé áhættuþáttur fyrir CRC. Þar er flókið samspil margra 

þátta svo sem vinnslu á kjöti, eldunaraðferða og mengunarþátta. Rannsóknir hafa ekki sýnt fram á áhættu 

með afgerandi hætti. Talið er að sterkari tengsl séu milli unninna kjötvara og áhættu á CRC.(20) Rautt kjöt 

er flokkað sem „Group 2A, probably carcinogenic“ af  krabbameinsrannsóknastofnun 

alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (World Health Organisation International Agency for Research on Cancer, 

IARC).(21) 
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1.3.4.4 Offita 

Offita er sjálfstæður áhættuþáttur fyrir CRC. Safngreining frá 2015 sýndi fram á 16% aukna áhættu á 

CRC fyrir fólk með mikla þyngdaraukningu miðað við samanburðarhóp og 3% aukna áhættu fyrir hver fimm 

aukakíló.(22) Aðrar rannsóknir hafa sýnt að sterkari tengsl séu á milli mittisummáls og hættu á CRC. 

Safngreining frá 2007 sýndi fram á 45% aukna hættu á CRC fyrir fólk með mest mittisummál miðað við 

minnsta og skammtasvörun upp á 4% aukna áhættu fyrir hverja 2 cm í mittismáli.(23) Aukin kviðfita 

torveldar einnig skurðinngrip í kviðarholi og eykur áhættu á alvarlegum fylgikvillum innan 30 daga frá 

skurðaðgerð.(24) 

1.3.4.5 Sykursýki 

Fylgni er á milli sykursýki (e. diabetes mellitus) og CRC. Safngreining frá 2011 sýndi aukið algengi CRC 

hjá fólki sem þjáðist af sykursýki miðað við samanburðarhóp. Óleiðrétt áhættuhlutfall fyrir ristilkrabbamein 

var 1,38 (CI 1,26-1,51) og 1,20 (CI 1,09-1,31) fyrir endaþarmskrabbamein og hélst fylgnin þegar leiðrétt var 

fyrir reykingum, offitu og hreyfingu.(25) 

1.4 Skimun 

Margar leiðir standa til boða við skimun fyrir CRC. Þeir valkostir sem helst eru til umræðu eru leit að 

blóði eða mótefnavökum í hægðum og ristilspeglun.  

Safngreining frá 2016 bar saman skimanir með stutta ristilspeglun og með prófi á blóði í hægðum (e. 

Guaiac fecal occult blood testing, gFOBT). Þar sást marktækur munur á dánartíðni fyrir báðar aðferðir 

miðað við samanburðarhóp. Áhættuhlutfall dánartíðni fyrir próf á blóði í hægðum var 0,82 (CI 0,73-0,92) og 

0,74 (CI 0,67-0,83) fyrir bugaristilspeglun. Þessi rannsókn sýndi þó ekki fram á minnkað nýgengi vegna 

gFOBT nema fyrir krabbamein á háu stigi. Þar var það 8% minnkun.(26)  

Saurpróf hafa þann kost að þau eru minniháttar inngrip og halda sjúklingum ekki frá vinnu. Þau missa 

hins vegar oftast af forstigum krabbameins.(27) 

Rannsókn frá 2012 sem bar saman árangur af leit að mótefnum í hægðum (e. Fecal immunochemical 

test, FIT) og langa ristilspeglun sýndi að jafn hátt hlutfall krabbameins fannst með þessum skimunartæknum 

(0,1% viðfanga í báðum hópum). Hins vegar var mikill munur á greiningu hááhættu kirtilæxla. Hlutfallið var 

1,9% í ristilspeglun en 0,9% í FIT prófi.(28) 

Önnur safngreining frá 2018 sem bar saman árangur af prófum á blóði í hægðum og nýrri 

mótefnaprófum í hægðum sýndi ekki fram á nytsemi þess að nota þessar meðferðir saman umfram sitt í 

hvoru lagi.(27)  

NCCN mælir með að, ef  próf á blóði í hægðum séu notuð í skimun, að þau séu framkvæmd árlega á 

öllum sem eru í venjulegum áhættuhópi og að ef próf er jákvætt, þá fari viðkomandi jafnframt í langa 

ristilspeglun.(29) 

Þó svo að speglun krefjist úthreinsunar og fjarveru frá vinnu og hafi alvarlegri fylgikvilla en aðrar 

skimunaraðferðir þá er hægt að finna og fjarlægja góðkynja forstigsbreytingar og koma þannig í veg fyrir 

að þær þróist yfir í krabbamein. Ristilspeglun er talinn besti kosturinn en gefur þó ekki fullkomna vörn gegn 

því að greinast með CRC.   
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NordICC rannsóknin er stór lýðgrunduð slembirannsókn þar sem gagnsemi langrar ristilspeglunar er 

könnuð. Rannsóknin stendur til 2023 en skilaði bráðabirgðaniðurstöðum árið 2016. Af 12574 einstaklingum 

greindust 30,7% með kirtilæxli og 10,4% með hááhættu kirtilæxli. Jafnframt fannst ekki munur á dreifingu 

kirtilæxla milli hægri og vinstri hluta ristils.(30)  

Aðrar rannsóknir, sem tóku fyrir stutta ristilspeglun, hafa sýnt fram á að snörun á sepum og kirtilæxlum 

lækkar nýgengi krabbameina. Rannsókn Schoren og félaga frá 2012 sýndi 21% lækkun á nýgengi með 

stuttri ristilspeglun.(31) Rannsókn Atkin og félaga frá 2010 sýndi fram á 23% lækkun á nýgengi með stuttri 

ristilspeglun.(32) Þegar þessar niðurstöður eru settar í samhengi við niðurstöður NordICC gefur það góða 

vísbendingu um að löng ristilspeglun lækki nýgengi CRC enn frekar þar sem hún nær til alls ristils.  

Rannsókn Zauber og félaga frá 2012 sýndi  visbendingu um 50% lækkun á dánartíðni af völdum CRC 

meðal þeirra sem fóru í snörun kirtilæxla í ristilspeglun.(33) 

Embætti landlæknis hefur gefið út tilmæli um skimun fyrir CRC. Þar er mælt með skimun fyrir alla 

einstaklinga á aldrinum 60-69 ára með mótefnaprófi (FIT-próf) á hægðasýnum og ristilspeglun hjá þeim 

sem eru jákvæðir fyrir því prófi. Jafnframt er þar mælt með að útvíkka aldurshópinn í 50-74 ára ef vel 

gengur. (34) Þessi tilmæli eru byggð á vinnu starfshóps frá 2008. 

 

1.5 Einkenni og greining 

1.5.1 Einkenni  

Einkenni CRC eru mismunandi og geta oft verið lúmsk en einnig geta CRC verið einkennalaus. Flest 

tilfelli greinast þó vegna einkenna frekar en vegna skimunar.(35) Einkenni eru oftast langvarandi og gera 

vart við sig á löngum tíma. Þeim má skipta í einkenni frá meltingarvegi og almenn einkenni. Algengustu 

einkenni frá meltingarvegi eru breyttar hægðavenjur, kviðverkir, blóð í hægðum og slím í hægðum.(36) 

Almenn einkenni eru fyrst og fremst blóðleysi og slappleiki, þyngdartap og þreyta. Sjúklingar sem eru með 

krabbamein í vinstri hluta ristils eru oftar með meltingareinkenni en almenn einkenni og algengast er að sjá 

breyttar hægðavenjur, kviðverki og blóð í hægðum.(36)  

Einkenni geta líka verið bráð og leitt til innlagnar og bráðaaðgerðar. Nýleg rannsókn sýndi að algengasta 

bráða einkennið sem leiddi til aðgerðar og greiningar út frá vefjasýni var stífla í ristli (e. obstruction) en 

önnur bráð einkenni eru rof á ristli (e. perforation) og virk blæðing. (35)  

1.5.2 Greining 

Greining krabbameins í endaþarmi hefst með þreifingu á endaþarmi og síðan speglun með sýnatöku (e. 

endoscopy with biopsy). Krabbamein í endaþarmi greinist frá krabbameini í ristli með mældri fjarlægð frá 

endaþarmsopi (e. anal verge) að neðri brún krabbameins með stífri endaþarmsspeglun.(37) Krabbamein 

teljast til endaþarms ef fjarlægð frá endaþarmsopi að neðri brún æxlis er ≤15cm, óháð því hvort að 

krabbameinið teygi sig upp í bugaristil eða ekki. Krabbamein sem hefur neðri mörk ofan við 15cm telst til 

ristils. Endaþarmskrabbamein er flokkað niður eftir staðsetningu í lág (upp að 5 cm), mið (>5-10 cm) og há 

(>10-15 cm) krabbamein. (37) 
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1.6 Stigun 

Stigunarrannsóknir eru mikilvægur þáttur í ákvarðanatöku um meðferð. Þær eru gerðar til að kanna 

staðbundna dreifingu krabbameins og fjarmeinvörp. Við stigun á CRC er notast við TNM-stigunarkerfi frá 

American Joint Committee on Cancer.(38) Þá er metin staða upphafsæxlis, dreifing í eitla og fjarmeinvörp. 

Stigun skiptist upp í T-stig, N-stig og M-stig. T-stig segir til um dýpt íferðar upphafsæxlis, N-stig segir til um 

dreifingu í nálægar eitlastöðvar og M-stig segir til um fjarmeinvörp. 

Til að sjúklingur teljist fullstigaður fyrir meðferð þarf að kanna íferð á upphafskrabbameini, staðbundna 

dreifingu þess og tilvist fjarmeinvarpa.(37) Stigunin er meðal annars gerð með tölvusneiðmynd af brjóstholi 

og kviðarholi.(39) Einnig er gerð segulómun (e. magnetic resonance imaging) af grindarholi og í sumum 

tilvikum  endaþarmsómskoðun ef krabbamein eru í endaþarmi.(40) 

Eftirfarandi skilgreiningar fengust úr 7. útgáfu af stigunarhandbók AJCC: (38)  

 

  



 

9 

 

Tafla 1 Stigun krabbameina í ristli og endaþarmi 

Upphafsæxli 

TX Ekki hægt að meta upphafsæxli 

T0 Engin ummerki um upphafsæxli 

Tis Carcinoma in situ, staðbundið við þekjuvef eða vaxið í lamina propria 

T1 Æxli vaxið í submucosa 

T2 Æxli vaxið inn í muscularis propria 

T3 Æxli vaxið í gegnum muscularis propria og í nærliggjandi vef 

T4a Æxli vaxið í gegnum visceral lífhimnu 

T4b Æxli vaxið inn í eða fast við nærliggjandi líffæri 

Eitlar 

NX Ekki hægt að meta svæðiseitla 

N0 Engin meinvörp í nærliggjandi eitlum 

N1 Meinvörp í einum til þremur svæðiseitlum 

N1a Meinvarp í einum svæðiseitli 

N1b Meinvörp í tvemur til þremur svæðiseitlum 

N1c Æxlisfrumur í subserosa, mesentery eða nærliggjandi vefjum án 
dreifingar í eitla eða lífhimnu 

N2 Meinvörp í fjórum eða fleiri svæðiseitlum 

N2a Meinvörp í fjórum til sex svæðiseitlum 

N2b Meinvörp í sjö eða fleiri svæðiseitlum 

Fjarmeinvörp 

M0 Engin fjarmeinvörp greind 

M1 Fjarmeinvörp greind 

M1a Fjarmeinvörp bundin við eitt líffæri/svæði, s.s. lungu, lifur eða fjareitla 

M1b Fjarmeinvörp í fleiri eða einu líffæri/svæði eða æxlisdreifing í lífhimnu 

TNM-stigun 

Stig T N M Dukes MAC 

0 Tis N0 M0 - - 

I T1 N0 M0 A A 

 T2 N0 M0 A B1 

IIA T3 N0 M0 B B2 

IIB T4a N0 M0 B B2 

IIC T4b N0 M0 B B3 

IIIA T1-T2 N1/N1c M0 C C1 

 T1 N2a M0 C C1 

IIIB T3-T4a N1/N1c M0 C C2 

 T2-T3 N2a M0 C C1/C2 

 T1-T2 N2b M0 C C1 

IIIC T4a N2a M0 C C2 

 T3-T4a N2b M0 C C2 

 T4b N1-N2 M0 C C3 

IVA Öll T Öll N M1a - - 

IVB Öll T Öll N M1b - - 
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Forskeytin c-, p-, y- og r- segja til um tegund stigunar. cTNM stendur fyrir klíníska stigun (e. clinical 

classification), pTNM stendur fyrir stigun út frá meinafræðisvari (e. pathological calssification), yTNM 

stendur fyrir stigun eftir viðbótarmeðferð (e. therapy) og rTNM fyrir stigun á endurkomnu krabbameini (e. 

recurrence after disease-free survival). 

Við gæðaskráningu er notuð einfölduð útgáfa á þessari stigun þar sem ekki er litið til undirflokka eða 

æxlisgráðu. 

Tafla 2 TNM-stigun, einfaldari mynd 

Stig T N M 

0 Tis/T0 N0 M0 

I T1-2 N0 M0 

II T3 N0 M0 

 T4 N0 M0 

III T1-2 N1-2 M0 

 T3 N1-2 M0 

 T4 N1-2 M0 

IV Öll T Öll N M1 

 

1.7 Samráðsfundir 

Samráðsfundir í þverfaglegu teymi gefa meðferðaraðilum tækifæri til að fara sameiginlega yfir 

sjúkdómsgreiningu, stigun sjúklings og ákvörðun um meðferð. Samráðsfundi krabbameina í meltingarvegi 

sitja skurðlæknar, krabbameinslæknar, röntgenlæknar, meinafræðingar, meltingarlæknar og 

hjúkrunarfræðingar. Markmiðið er að allir sjúklingar með CRC séu teknir fyrir á fundi bæði fyrir og eftir 

meðferð. Gagnsemi slíkra funda hefur ekki verið staðfest með rannsóknum en talið er að þeir bæti meðferð 

með því að draga úr einyrkjastarfi og gefi tækifæri til endurmats. Fyrir endaþarmskrabbamein hafa erlendar 

rannsóknir sýnt að meðferðaráætlun sjúklings breyttist í 26-29% tilfella eftir samráðsfund. (41, 42) 

1.8 Skurðaðgerðir 

1.8.1 Snörun í speglun 

Suma sepa með forstigum krabbameins má fjarlægja í speglun með sýnatæki eða snörun. Snörun telst 

fullnægjandi meðferð við staðbundnu krabbameini (e. carcinoma in situ) ef ekki finnast frumubreytingar í 

stilk sepans undir smásjá.(43) 



 

11 

 

1.8.2 TEM 

TEM aðgerð (e. transanal endoscopic microsurgery) er skurðaðgerð þar sem endaþarmskrabbamein er 

fjarlægt um endaþarmsop án þess að gera eiginlegt brottnám á endaþarmi. TEM kemur til greina í 

sjúklingum með TMN stig I sem hafa frábendingar frá yfirgripsmeiri aðgerðum.(44) 

1.8.3 Brottnámsaðgerðir 

Skurðaðgerð með brottnámi á krabbameini er lykilþáttur í læknandi meðferð við CRC. Markmið aðgerðar 

er að fjarlægja allan æxlisvöxt með hreinum skurðbrúnum og að minnsta kosti 12-15 eitlum ásamt 

garnahengi og að búa til vel æðanærða samtengingu milli garnaenda (e. anastomosis) án togs.   

Þegar framkvæmt er brottnám á krabbameini í ristli er miðað við að skurðbrúnir séu að minnsta kosti 5-

7 cm frá krabbameininu. Svæðið þar sem krabbameinið er og sem er fjarlægt tekur mið af næringaræð 

þess. Þá er allt það svæði ristils sem æðin nærir fjarlægt ásamt garnahengi sem hefur að geyma 

eitlastöðvar. Þá eru grunsamlegir eitlar utan skurðsvæðis fjarlægðir. Sem dæmi þá eru a. ileocolica og a. 

colica dextra alltaf teknar í hægra helftarbrottnámi (e. right hemicolectomy).(39) 

Í brottnámi á endaþarmi er miðað við að framkvæma algjört brottnám á garnahengi endaþarms (e. total 

mesorectal excision, TME) þar sem ummáls-skurðarplan er ytra yfirborð garnahengju endaþarms. Með því 

næst endaþarmur ásamt fitunni umhverfis hann og eitlastöðvum. Ef staðsetning krabbameins og vöxtur 

leyfir er reynt að gera hringvöðvasparandi aðgerð með samtengingu milli ristils og endaþarms (e. anterior 

resection). Ef það á ekki við, er framkvæmt algjört brottnám á endaþarmi í gegnum kvið og spöng (e. 

abdominoperineal resection) og lagt út varanlegt ristilstóma (e. colostomy).(40) Í brottnámi á endaþarmi er 

miðað við að neðri skurðbrún sé 1-2 cm neðan við krabbamein (40) og að skurðbrún garnahengju 

endaþarms sé að minnsta kosti 1 mm frá æxlisvef.(38) 

Brottnámsaðgerðir eru ýmist framkvæmdar í opinni aðgerð eða í kviðsjáraðgerð.(39, 40) 

Kviðsjáraðgerðir eru þægilegri fyrir sjúkling og stytta legutíma. Rannsóknir hafa ekki sýnt fram á verri 

útkomu úr kviðsjáraðgerðum í samanburði við opnar aðgerðir.(45) 

1.9 Viðbótarmeðferðir 

1.9.1 Viðbótarmeðferð fyrir aðgerð 

Viðbótarmeðferð fyrir aðgerð (e. neoadjuvant treatment) er einungis gefin við krabbameini í endaþarmi. 

Hún er yfirleitt samsett geisla- og lyfjameðferð (e. combined radiochemotherapy, CRT) eða geislameðferð 

án lyfjagjafar (e. radiotherapy). Meðferðin beinist að upphafsæxli og eitlastöðvum í garnahengju 

endaþarms. Markmið meðferðarinnar er að minnka vöxt krabbameins og auka þar með líkur á að hægt sé 

að gera hringvöðvasparandi brottnámsaðgerð með samtengingu sem og að minnka hættuna á endurkomu. 

Fullkomin svörun (e. complete responce) við samsettri meðferð verður hjá um 15% sjúklinga. (46) 

1.9.2 Viðbótarmeðferð eftir aðgerð 

Viðbótarmeðferð eftir aðgerð (e. adjuvant treatment) er gefin ef sjúklingur er með eitlajákvæðan 

sjúkdóm, þ.e.a.s. ef krabbamein er klínískt eða meinafræðilegt stig III. Viðbótarmeðferð krabbameina í ristli 

og endaþarmi eftir aðgerð er í flestum tilfellum eingöngu lyfjameðferð, ekki geislameðferð. Markmið 
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viðbótarmeðferðar eftir brottnámsaðgerð er að minnka hættu á endurkomu krabbameins. Hornsteinn 

meðferðar er 5-Fluorouracil. Kjörmeðferðir eru FOLFOX eða XELOX skema þar sem 5-FU er gefið á töflu- 

eða stunguformi ásamt Oxaliplatin.(47) Meðal aukaverkana Oxaliplatin er taugaverkir (e. neuropathy) sem 

getur dregið verulega úr lífsgæðum sjúklinga. Oxaliplatin hefur ekki reynst draga úr endurkomu hjá 

sjúklingum yfir 70 ára aldri. Meðferð hjá þessum aldurshópi ætti því að einskorðast við 5-FU.(1) 

1.10 Gæðaskráning 

Markmið gæðaskráningar er að veita yfirsýn yfir þá meðferð sem er veitt við CRC, leggja mat á 

meðferðir, fylgikvilla og útkomur sjúklinga, auðvelda samanburð milli stofnana og þar með auka gæði 

heilbrigðisþjónustunnar.(48) Einnig myndar gæðaskráning gagnagrunn sem nota má til rannsókna. 

Gæðaskráning fyrir endaþarmskrabbamein hefur verið við lýði í Svíþjóð frá árinu 1995 og fyrir 

ristilkrabbamein frá árinu 2008.(4, 48) Slík skráning er nú að hefjast á Íslandi.  
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2 Markmið 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvernig meðferð við krabbameini í endaþarmi var háttað á 

Íslandi árið 2016 með tilliti til greiningar, aðgerða, fylgikvilla og viðbótarmeðferða og hvernig það samræmist 

meðferð í Svíþjóð. Gæðaskráning á CRC er að hefjast hér á landi. Rannsóknin er liður í að meta núverandi 

stöðu og styrkja undirstöðu þeirrar skráningar.  
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3 Efni og aðferðir 

Rannsóknin náði til allra sem greindust með CRC á Íslandi árið 2016. Söfnun gagna fór fram á 

Landspítala frá 19. febrúnar til 11. apríl 2018. 

Upplýsingar um greind tilfelli, kyn, aldur, og stigun meinafræðings fengust frá Krabbameinsskrá. 

Upplýsingar um myndgreiningar, meinafræðisvör og krabbameinslyfjagjöf fengust úr Heilsugátt; 

upplýsingar um tímasetningar aðgerða og upplýsingar tengdar svæfingu fengust úr skurðstofuforritinu 

Orbit; upplýsingar um greiningu, komur, legur, lýsingar aðgerða og aðrar meðferðir fengust úr 

sjúkraskrárkerfinu Sögu og millistofnanaforritum í Sögu. Einnig fengust nokkur meinafræðisvör sjúklinga, 

sem ekki fundust annars staðar, frá Krabbameinsskrá.  

Upplýsingar voru teknar saman með því að fylla út í skráningareyðublöð í Heilsugátt að fyrirmynd 

samskonar eyðublaða frá Svenska Kolorektalcancerregistret (SCRCR) í Svíþjóð.(49) Ef einhverjar 

upplýsingar var hvergi að finna var það skilið eftir autt. Um er að ræða sjö eyðublöð hjá SCRCR. 

Notast var við fjögur eyðublöð af sjö í rannsókninni sem nefnast: „1 – Tilkynning til 

skurðlækningadeildar og krabbameinsskrár“, „3 – Skurðaðgerð“, „5 – Fylgikvillar innan 30 daga“, og „6 – 

Krabbameinslækningar“. Eyðublöðin „2 – Myndgreining“, „4 – Vefjagreining“ og „7 – Eftirlit“ voru ekki 

notuð. Myndir af skráningareyðublöðunum má sjá í fylgiskjölum. 

Í byrjun voru öll CRC skráð. Vegna umfangs rannsóknarinnar var úrvinnsla takmörkuð við krabbamein 

í endaþarmi. Skráningar um greiningu, aðgerðir, legu, aukaverkanir og viðbótarmeðferð voru skoðaðar en 

ekki skráningar hjá sjúklingum með krabbamein sem fengu meðferð við dreifðu krabbameini.  

Gögn fyrir úrvinnslu voru tekin út úr Heilsugátt og úrvinnsla fór fram í Excel. Samanburður fékkst úr 

ársskýrslum sænsku gæðaskráningarinnar um skurðlækningar 2016 og krabbameinslækningar 2015.(49) 

3.1 Breytur skilgreindar 

Þekjun - Hlutfall greinds krabbameins sem rannsókn náði yfir. Makmiðið var að hafa sem næst 100% 

skráðra tilfella.  

Myndgreining - Myndrannsóknir framkvæmdar til að kanna dreifingu krabbameins. Stigun telst 

fullkomin ef teknar eru tölvusneiðmyndir af brjóstholi og kviðarholi og segulómun af grindarholi fyrir 

meðferð.  

Stigun - Stigun metin með TMN kerfinu (sjá inngang). Klínisk stigun var skráð í rannsókninni en stigun 

meinafræðings var fengin frá Krabbameinsskrá.  

Fullkomin stigun – Stigun taldist fullkomin ef teknar voru tölvusneiðmyndir af brjóstholi og kviðarholi og 

segulómun var gerð af grindarholi.  

Staðsetning í endaþarmi - Staðsetning var miðuð við fjölda centimetra frá endaþarmsopi að neðri brún 

æxlis við speglun. Ýmist var notast við stífa eða sveigjanlega speglun. Öll krabbamein sem voru í ≤15 cm 

fjarlægð frá endaþarmsopi töldust til endaþarmskrabbameins á meðan krabbamein sem voru staðsett ofar 

en 15 cm töldust til bugaristils. Endaþarmskrabbamein voru flokkuð niður eftir staðsetningu í 0-5 cm, 6-10 

cm og 11-15 cm eftir fjarlægð þeirra frá endaþarmsopi.  
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Biðtími frá greiningu að upphafi meðferðar – Sá fjöldi daga sem leið frá því að sjúklingur greindist með 

krabbamein og þangað til að meðferð hófst. Það var annað hvort dagafjöldi frá greiningu að skurðaðgerð 

eða dagafjöldi frá greiningu að upphafi viðbótarmeðferðar fyrir aðgerð.   

Brottnám - Þær skurðaðgerðir þar sem markmiðið er að fjarlægja allan æxlisvef upphafskrabbameins 

með hreinar skurðbrúnir og allar nærliggjandi eitlastöðvar. 

Brottnámsaðgerðir á endaþarmi -  Brottnámsaðgerðir á endaþarmi voru þrenns konar. Í Algjört 

brottnám um kvið og spöng (e. abdominoperineal resection) er allur endaþarmur fjarlægður og varanlegt 

colostomía alltaf sett út. Fremra brottnám á endaþarmi (e. anterior resection) er endaþarmssparandi að 

hluta til. Efri hluti endaþarms er fjarlægður og samtengt við neðri hluta endaþarms. Í Fremra brottnám á 

endaþarmi með poka er samtengingin gerð í hlið bugaristilsins og búinn til lítill reservoir. Í Hartmann‘s 

aðgerð er fremri hluti endaþarms og neðsti hluti bugaristils fjarlægðir og colostomía lögð út. Hartmann‘s 

aðgerð er oft framkvæmd á veikburða einstaklingum sem ekki er treyst í samtengingu en mögulegt er að 

gera samtengingu seinna í annarri aðgerð þegar ástand sjúklings hefur batnað. 

Kviðsjáraðgerð - Aðgerð framkvæmd með kviðsjártækni þar sem kviðarhol er loftfyllt og aðgerð er 

framkvæmd í gegnum port á kvið. 

Róttækt brottnám - Brottnám var talið róttækt ef allur æxlisvefur var fjarlægður og  skurðbrúnir voru 

ekki nálægt æxlisvexti.  

Brottnám á öðru líffæri – Brottnámsaðgerðir þar sem að annað líffæri var fjarlægt í sömu aðgerð vegna 

æxlis sem vaxið var inn í líffæri eða vegna annarra ábendinga. 

Fjöldi daga í legu - Fjöldi daga frá skurðaðgerð að útskrift. 

Fylgikvillar innan 30 daga - Allir þeir fylgikvillar sem koma upp í legu eða innan 30 daga frá aðgerð. 

Enduraðgerð - Fjöldi tilfella þar sem fygikvilli þarfnaðist inngrips með skurðaðgerð. 

Gjörgæslulega – Sjúklingar sem þörfnuðust gjörgæslulegu eftir aðgerð í meira en eina nótt. Skráður 

var fjöldi nátta í gjörgæslu.  

Útskrift - Skráð dagsetning útskriftar og hvert sjúklingar útskrifuðust. Útskriftir voru til heimilis, innlögn á 

aðrar deildir, líflát í legunni, eingöngu meðferð utan sjúkrahúss eða annað. 

Viðbótarmeðferð - Hvort sjúklingur fékk viðbótarmeðferð fyrir eða eftir aðgerð. 

Neoadjuvant - Hvort sjúklingur fékk viðbótarmeðferð fyrir aðgerð. 

Adjuvant - Hvort sjúklingur fékk viðbótarmeðferð eftir aðgerð. 

Geislameðferð, löng - Geislameðferð í línuhraðli með 1,8 Gy skammti í 25 skipti upp að 

heildargeislaskammti 45 Gy. Í sumum tilfellum er bætt við þremur skiptum á minna svæði sem gerir 

heildargeislaskammt 50,4 Gy. 

Geislameðferð, stutt - Geislameðferð í línuhraðli með 5 Gy skammti í 5 skipti upp að 

heildargeislaskammti 25 Gy. 

Samsett geisla- og lyfjameðferð/radiochemotherapy - Samsett meðferð þar sem geislameðferð í 

línuhraðli með skammt 1,8 Gy í 28 skipti upp að heildargeislun 50,4 Gy er gefin. Samsíða 

geislameðferðinni er gefin krabbameinslyfjameðferð með Xeloda.  
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Lyfjameðferð - Viðbótarmeðferð þar sem krabbameinslyf eru gefin.  

Xeloda - Krabbameinslyf. Samheiti Capecitabine. Fluorouracil forlyf á töfluformi. Ýmist gefin sér eða í 

samsettu skema. 

Xelox - Samsett krabbameinslyfjaskema með Xeloda töflum og Oxaliplatin innrennslislyfi.  

3.2 Flokkunarkerfi 

3.2.1 ASA flokkun 

ASA flokkun lýsir ástandi sjúklings fyrir aðgerð. Svæfingarlæknir mat sjúkling fyrir aðgerð og flokkaði 

niður í ASA 1-5. Alls eru 6 ASA flokkar. ASA 6 var ekki skráður í þessari rannsókn. Útskýringar á 

flokkuninni fengust af vefsíðu American Society of Anaesthesiologists.(50) Flokkarnir eru eftirfarandi: 

 ASA 1 – Heilbrigður, eðlilegur sjúklingur. 

 ASA 2 – Sjúklingur með mildan, kerfislægan sjúkdóm. 

 ASA 3 – Sjúklingur með alvarlegan, kerfislægan sjúkdóm. 

 ASA 4 – Sjúklingur með alvarlegan, kerfislægan sjúkdóm sem veldur stöðugri lífshættu. 

 ASA 5 – Sjúklingur sem talinn er dauðvona nema af aðgerð verði.  

 ASA 6 – Heiladauður sjúklingur. Stendur til að fjarlægja líffæri til líffæragjafar.  

3.2.2 Clavien-Dindo flokkun 

Fygikvillar innan 30 daga voru flokkaðar niður eftir flokkunarkerfi Clavien Dindo.(51) Sérhver fygikvilli 

var flokkaður niður eftir því hvaða inngrip þurfti til að bregðast við honum. Flokkarnir voru frá CD 1 til CD 5 

þar sem CD 5 var alvarlegast.(51) Flokkarnir voru eftirfarandi:  

CD 1 – Fylgikvilli sem þarfnast ekki breyttrar meðferðar, nema hvað varðar gjöf verkjalyfja, 

electolyta eða sjúkraþjálfun. 

 CD 2 – Fylgikvilli sem þarfnast frekari lyfjameðferðar, svo sem sýklalyfja eða blóðgjafar. 

 CD 3a – Fylgkvilli sem þarfnast inngrips með skurðaðgerð í vöku. 

 CD 3b – Fylgikvilli sem þarfnast inngrips með skurðaðgerð í svæfingu. 

 CD 4a – Fylgikvilli sem veldur kerfisbilun í einu líffæri og þarfnast gjörgæslulegu. 

 CD 4b – Fylgikvilli sem veldur kerfisbilun í fleiri en einu líffæri og þarfnast gjörgæslulegu. 

 CD 5 – Fylgikvilli sem dregur sjúkling til dauða. 

3.3 Leyfi 

Vísindasiðanefnd veitti leyfi fyrir rannsóknkinni, tilvísunarnúmer: VSN-16-196. 
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4 Niðurstöður 

Niðurstöður sem kynntar eru í töflum í kaflanum hér á eftir eiga við sjúklinga sem greindust á Íslandi árið 

2016, þar sem annað er ekki tekið fram. Töflur sem sýna samanburð milli landa eiga við Ísland og Svíþjóð 

árið 2016 nema að önnur ártöl séu tekin fram.  

4.1 Sjúklingar, greining og stigun 

Árið 2016 greindust 49 sjúklingar með krabbamein í endaþarmi samkvæmt Krabbameinsskrá. Af þeim 

voru tvö tilfelli ekki kirtilþekjukrabbamein og því ekki tekin með í þessa rannsókn. Alls voru 44 krabbamein 

í 43 einstaklingum skráð á Íslandi og 2180 í Svíþjóð árið 2016. Fjölda, kynjahlutföll og þekjun má sjá í töflu 

3. 

Tafla 3 Fjöldi skráðra tilfella af krabbameini í endaþarmi 2016 

 Ísland Svíþjóð 

Fjöldi 44 2180 

Karlar 28 (64%) 1334 (61%) 

Konur 16 (36%) 846 (39%) 

Þekjun 93,6% 98,9% 

 

Kynjahlutföll voru svipuð milli landanna en þekjun var minni á Íslandi. 

Aldursdreifing á Íslandi var á bilinu 40-95 ára. Miðgildi aldurs var 70 ára, 57% voru yngri en 75 ára og 

43% voru 75 ára og eldri.  

4.1.1 Myndgreining 

Tafla 4 sýnir hvaða myndgreiningar sjúklingar á Íslandi fóru í fyrir meðferð og lágu til grundvallar klínískri 

stigun. Efri hluti töflunnar sýnir öll krabbamein og neðri hluti sýnir þau krabbamein þar sem framkvæmd var 

brottnámsaðgerð. 
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Tafla 4 Myndgreiningar fyrir meðferð 

Myndgreining - öll krabbamein 

 Upphafsæxli 
n (%) 

Lifrarmeinvörp 
n (%) 

Lungnameinvörp 
n (%) 

Tölvusneiðmynd 9 (20) 39 (89) 41 (93) 

Tölvusneiðmynd 
og segulómun 

35 (80) 5 (11) 0 (0) 

Tölvusneiðmynd 
og röntgenmynd 

0 (0) 0 (0) 3 (7) 

n 44 44 44 

Myndgreining hjá þeim sem fóru í brottnámsaðgerð 

 Upphafsæxli 
n (%) 

Lifrarmeinvörp 
n (%) 

Lungnameinvörp 
n (%) 

Tölvusneiðmynd 3 (10) 27 (87) 29 (94) 

Tölvusneiðmynd 
og segulómun 

28 (90) 4 (13) 0 (0) 

Tölvusneiðmynd 
og röntgenmynd 

0 (0) 0 (0) 2 (6) 

n 31 31 31 

 

Allir sjúklingar fóru í tölvusneiðmynd af brjóstholi og kviðarholi. Hins vegar fóru 20% ekki í segulómun á 

upphafsæxli. Af sjúklingum sem fóru í brottnámsaðgerð var það hlutfall lægra, eða 10%. 

Á Íslandi fóru 88% sjúklinga í fullkomna stigun fyrir skurðaðgerð en 98% í Svíþjóð. Til skurðaðgerða er 

talið sepataka, TEM og brottnámsaðgerðir.  

4.1.2 Staðsetning í endaþarmi 

Miðgildi staðsetningar/hæðar krabbameins í endaþarmi var við 7 cm, miðað við neðri brún æxlis frá 

endaþarmsopi. Dreifingu á staðsetningu allra krabbameina á Íslandi má sjá í töflu 5. 

Tafla 5 Staðsetning krabbameina í endaþarmi 

Staðsetning æxlis (cm) n (%) 

0-5 18 (41) 

6-10 13 (30) 

11-15 12 (27) 

Óskráð 1 (2) 

Alls 44 (100) 
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Dreifing var nokkuð jöfn. Aðeins fleiri krabbamein voru á bilinu 0-5 cm samanborið við hin 

staðsetningarbilin. Einn sjúklingur hafði ekki skilgreinda staðsetningu krabbameins miðað við 

endaþarmsop. Staðsetning var ýmist metin með stífri eða sveigjanlegri speglun.  

Tafla 6 sýnir samanburð á staðsetningu æxla sem fóru í brottnámsaðgerð á Íslandi og í Svíþjóð. 

Tafla 6 Samanburður á staðsetningu krabbameina í endaþarmi í sjúklingum sem fóru í brottnám 

Staðsetning æxlis (cm) Ísland 2016  
n (%) 

Svíþjóð 2014-2016  
n (%) 

0-5 11 (35) 1161 (29) 

6-15 19 (61) 2849 (71) 

Ekki skráð 1 (3) 0 (0) 

Alls 31 (100) 4010 (100) 

 

Ekki er munur á staðsetningu skurðtækra krabbameina á milli landanna.  

4.1.3 Stigun 

Tafla 7 sýnir dreifingu á klínískri stigun endaþarmskrabbameina á Íslandi. 

Tafla 7 Klínísk stigun fyrir meðferð 

 n (%) 

Stig I 9 (20) 

Stig II 8 (18) 

Stig III 15 (34) 

Stig IV 8 (18) 

Stig óþekkt  4 (9) 

Alls 44 

 

Stig III er algengast og stig I, II og IV standa jafnfætis þar á eftir. Þeir sjúklingar sem voru skráðir með 

óþekkta stigun voru með illa skilgreint cT stig eða cN stig. Þeir voru cTXcN0cM0 eða cTXcNXcM0.  

Í töflum 8-10 er borin saman klíníski stigun og stigun meinafræðings hjá sjúklingum sem fóru í 

brottnámsaðgerð á Íslandi og í Svíþjóð. Tafla 9 sýnir samanburð á T-stigi hjá sjúklingum sem fengu geislun 

fyrir brottnám. Gögn í töflu frá Svíþjóð gefa ekki upp fjölda sem fékk fullkomna svörun, ypT0. Liðir þar sem 

upplýsingar vantaði eru merktir með NA.  
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Tafla 8 Samanburður á cT og pT hjá sjúklingum sem fengu geislun fyrir brottnám 

Ísland 

 ypT0 

n (%) 

ypT1-2 

n (%) 

ypT3 

n (%) 

ypT4 

n (%) 

Alls 

cT1-2 1 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1  

cT3 0 (0) 4 (33) 7 (58) 1 (8) 12 

cT4 1 (17) 0 (0) 5 (83) 0 (0) 6 

cTX 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

Alls 2 (11) 4 (21) 12 (63) 1 (5) 19 

Svíþjóð 

 ypT1-2 

n (%) 

ypT3 

n (%) 

ypT4 

n (%) 

NA 

n (%) 

Alls 

cT1-2 80 (61) 49 (37) 3 (2) 0 (0) 132 

cT3 165 (32) 330 (64) 23 (4) 0 (0) 518 

cT4 52 (24) 118 (55) 42 (20) 1 (0) 213 

cTX 1 (25) 2 (50) 1 (25) 0 (0) 4 

NA 0 (0) 0 (0) 2 (100) 0 (0) 2 

Alls 298 (34) 499 (57) 71 (8) 1 (0) 869 

 

Alls fengu 19 sjúklingar geislun fyrir aðgerð og fóru síðan í brottnámsaðgerð á Íslandi. Lækkun sést á 

cT stigi í öllum flokkum á Íslandi. Aðeins eitt æxli var á cT1-2 og fundust engin ummerki um krabbamein í 

svari meinafræðings. Æxli sem voru cT3 héldust að stærstum hluta fram að aðgerð.  Æxli með cT4 stigun 

voru öll með lægra meinafræðistig, flest með ypT3 en eitt ypT0.  

Sama fylgnin sást ekki í stigunum í Svíþjóð. Meirihluti cT1-2 og cT3 hefur sama meinafræðistig en flest 

cT4 reynast vera ypT3. Hlutföll voru svipuð milli landanna tveggja nema að meiri dreifing sást á cT1-2 og 

cT4 í Svíþjóð.     

Tafla 9 sýnir samanburð á T-stigi hjá sjúklingum sem fengu ekki geislun fyrir brottnám. Gögn í töflu frá 

Svíþjóð gefa ekki upp fjölda sem fékk fullkomna svörun, ypT0. Liðir þar sem upplýsingar vantaði eru merktir 

með NA. 

  



 

21 

 

Tafla 9 Samanburður á cT og pT hjá sjúklingum sem fengu ekki geislun fyrir brottnám 

Ísland 

 pT0  

n (%) 

pT1-2  

n (%) 

pT3  

n (%) 

pT4  

n (%) 

Alls 

cT1-2 0 (0) 3 (75) 1 (25) 0 (0) 4 

cT3 0 (0) 2 (50) 1 (25) 1 (25) 4 

cT4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

cTX 0 (0) 2 (50) 1 (25) 1 (25) 4 

Alls 0 (0) 7 (58) 3 (25) 2 (17) 12 

Svíþjóð 

 pT1-2  

n (%) 

pT3  

n (%) 

pT4  

n (%) 

NA  

n (%) 

Alls 

cT1-2 174 (80) 43 (20) 1 (0) 0 (0) 218 

cT3 61 (34) 102 (58) 12 (7) 2 (1) 177 

cT4 5 (14) 19 (53) 12 (33) 0 (0) 36 

cTX 16 (70) 3 (13) 2 (9) 2 (9) 23 

NA 4 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 

Alls 260 (57) 27 (6) 27 (6) 4 (1) 458 

 

Á Íslandi fóru 12 í brottnámsaðgerð án þess að fá geislun fyrir aðgerð. Það sést ekki jafn afgerandi 

heildstæð breyting á T stigi og í töflu 8.  Meirihluti cT1-2  hefur sama meinafræðistig og meirihluti cT3 lækkar 

í pT1-2. 

Hlutföll milli Íslands og Svíþjóðar voru að mestu svipuð. Meirihluti tilfella á stigi cT1-2 og cT3 héldust 

eins í PAD stigun. Hlutfallslega voru fleiri ekki með þekkt cT stig á Íslandi miðað við Svíþjóð. Stærstur hluti 

cT4 reyndist vera pT3 þrátt fyrir að hafa ekki fengið geislun. 

Tafla 10 sýnir samanburð á N-stigi hjá sjúklingum sem fengu geislameðferð fyrir brottnám. Liðir þar sem 

upplýsingar vantaði eru merktir með NA. 
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Tafla 10 Samanburður á cN og pN hjá sjúklingum sem fengu geislun fyrir brottnám 

Ísland 

 ypN0  

n (%) 

ypN1-2  

n (%) 

Alls 

cN0 2 (50) 2 (50) 4 

cN1-2 8 (53) 7 (47) 15 

cNX 0 (0) 0 (0) 0 

Alls 10 (53) 9 (47) 19 

Svíþjóð 

 ypN0  

n (%) 

ypN1-2  

n (%) 

ypNX  

n (%) 

NA  

n (%) 

Alls 

cN0 150 (67) 72 (32) 1 (0) 0 (0) 223 

cN1-2 393 (57) 297 (43) 0 (0) 1 (0) 691 

cNX 6 (60) 4 (40) 0 (0) 0 (0) 10 

NA 1 (50) 1 (50) 0 (0) 0 (0) 2 

Alls 550 (59) 374 (40) 1 (0) 1 (0) 926 

 

Á Íslandi breytist N-stig jafnt í báðum flokkunum. Hærra hlutfall cN0 stigast upp á við á Íslandi en í 

Svíþjóð. Hærra hlutfall cN1-2 stigast niður í Svíþjóð en á Íslandi.  

4.2 Aðgerðir 

Alls fór 31 sjúklingur í brottnámsaðgerð, þrír í TEM aðgerð, einn í sepasnörun með speglunartæki og 

einn í líknandi aðgerð á Íslandi árið 2016. Hlutfall brottnámsaðgerða var hærra á Íslandi en í Svíþjóð. 

Töflur 11 og 12 sýna samanburð á fjölda og hlutfalli brottnámsaðgerða á Íslandi og í Svíþjóð. Allar 

brottnámsaðgerðir á endaþarmi á Íslandi voru framkvæmdar á Landspítala. Tafla 11 sýnir 

brotnámsaðgerðir í öllum sjúklingum. Tafla 12 sýnir brottnámsaðgerðir í sjúklingum sem voru ekki 

greindir með fjarmeinvörp.  

Tafla 11 Samanburður á brottnámsaðgerðum 

Brottnám Ísland  

n (%) 

Svíþjóð  

n (%) 

Já 31 (70) 1384 (63) 

Nei 13 (30) 796 (37) 

Alls 44 (100) 2180 (100) 
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Tafla 12 Samanburður á brottnámsaðgerðum fyrir sjúklinga sem eru M0 

Brottnám M0 Ísland  

n (%) 

Svíþjóð  

n (%) 

Já 28 (78) 1273 (73) 

Nei 8 (22) 470 (27) 

Alls 36 (100) 1743 (100) 

 

Samanburð á skurðtækni í brottnámsaðgerðum má sjá í töflu 13. Hlutfall aðgerða í kviðsjá var svipað 

milli landanna en á Íslandi var hærra hlutfall aðgerða sem hófst í kviðsjá en var skipt í opna aðgerð (e. 

convert). 

Tafla 13 Samanburður á skurðtækni í brottnámsaðgerðum 

Skurðtækni Ísland 2016 Svíþjóð 2014-2016 

Fjöldi Hlutfall (%) Hlutfall (%) 

Kviðsjáraðgerð 11 35 31 

Opin aðgerð 12 39 63 

Byrjað með 
kviðsjáraðgerð en 
skipt í opna aðgerð 

8 26 6 

Alls 31 100 100 

 

Tafla 14 sýnir brottnámsaðgerðir á Íslandi flokkaðar niður eftir staðsetningu æxlis.  

Tafla 14 Brottnámsaðgerðir eftir staðsetningu æxlis 

 0-5 cm 

n (%) 

6-10 cm 

n (%) 

11-15 cm 

n (%) 

NA 

n (%) 

Alls 

n (%) 

Algjört brottnám um kvið 
og spöng 

10 (91) 2 (29) 0 (0) 0 (0) 12 (39) 

Fremra brottnám á 
endaþarmi (enda í enda 
samtenging) 

0 (0) 1 (14) 3 (25) 0 (0) 4 (13) 

Fremra brottnám á 
endaþarmi (enda í hlið 
samtenging) 

0 (0) 2 (29) 6 (50) 1 (100) 9 (29) 

Hartmann’s aðgerð 1 (9) 2 (29) 3 (25) 0 (0) 6 (19) 

Alls 11 7 12 1 31 
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Öll brottnám á æxlum á bilinu 11-15 cm og 70% af brottnámum á bili 6-10 cm voru hringvöðvasparandi. 

Um 70% af fremri brottnámum var gerð samtenging milli ristils og endaþarms enda í hlið. Ein aðgerð á bili 

0-5 cm var hringvöðvasparandi. 

Töflur 15 og 16 sýna samanburð á brottnámsaðgerðum flokkað niður eftir staðsetningu. Tafla 16 sýnir 

brottnámsaðgerðir á bili 0-5 cm. Tafla 16 sýnir brottnámsaðgerðir á bili 6-15 cm. 

Tafla 15 Samanburður á brottnámsaðgerðum á bili 0-5 cm 

Aðgerð Ísland 2016 Svíþjóð 2014 - 2016 

Fjöldi Hlutfall (%) Hlutfall (%) 

Algjört brottnám 
um kvið og spöng 

10 91 92 

Fremra brottnám á 
endaþarmi  

0 0 5 

Hartmann’s aðgerð 1 9 3 

Alls 11 100 100 

 

Hlutfall brottnáms á endaþarmi um kvið og spöng var áþekkt milli landanna. Í Svíþjóð voru einhver tilfelli 

af fremra brottnámi og lægra hlutfall af Hartmann‘s aðgerðum. 

Tafla 16 Samanburður á brottnámsaðgerðum á bili 6-15 cm 

Aðgerð Ísland 2016 Svíþjóð 2014 - 2016 

Fjöldi Hlutfall (%) Hlutfall (%) 

Algjört brottnám 
um kvið og spöng 

2 11 17 

Fremra brottnám á 
endaþarmi 

12 63 69 

Hartmann’s aðgerð 5 26 14 

Alls 19 100 100 

 

Heldur lægra hlutfall sjúklinga fór í fremra brottnám á bili 6-15 cm á Íslandi en í Svíþjóð. Hlutfall 

brottnáms á endaþarmi um kvið og spöng var lægra á Íslandi  en fleiri fóru í Hartmann‘s aðgerð.  

Á Íslandi var brottnám á öðru líffæri gert í 6 af 31 brottnámsaðgerð á endaþarmi (19%) en í Svíþjóð var 

þetta hlutfall 15%. Í þeim sex tilvikum þar sem önnur líffæri voru fjarlægð á Íslandi var um að ræða fjögur 

tilfelli þar sem T4 æxli var vaxið inn í nærliggjandi æxlunarfæri kvenna og í tveimur tilfellum var ristill  

fjarlægður samhliða endaþarmsbrottnámi vegna CU.  

Tafla 17 ber saman rof á endaþarmi sem finnst eða orsakast á meðan á skurðaðgerð stendur.  

  



 

25 

 

Tafla 17 Samanburður á rofi á endaþarmi í aðgerð 

Rof á endaþarmi 

í aðgerð 

Ísland 2016 Svíþjóð 2014-2016 

Fjöldi Hlutfall (%) Hlutfall (%) 

Rof 3 9,6 4,3 

Nálægt æxli 2 6,5 1,8 

Orsakað 2 6,5 NA 

 

Tafla 18 sýnir samanburð við Svíþjóð á ASA flokkun þeirra sem fara í skurðaðgerð, þar með talið 

brottnám, TEM og hjáveituaðgerðir. Sjúklingar á Íslandi voru almennt með lægri ASA flokkun en sjúklingar 

í Svíþjóð. 

Tafla 18 Samanburður á ASA flokkun, brottnámsaðgerðir 

 Ísland  

n (%) 

Svíþjóð  

n (%) 

ASA 1-2 27 (77) 1029 (71) 

ASA 3 6 (17) 403 (28) 

ASA 4 1 (3) 23 (2) 

Óskráð 1 (3) NA 

Alls 35 (100) 1455 (100) 

 

4.3 Lega og fylgikvillar 

Legutími eftir skurðaðgerð var styttri á Íslandi en í Svíþjóð. Miðgildi fjölda daga í legu var sex á Íslandi en 

átta í Svíþjóð. Tafla 19 sýnir samanburð milli landanna á legutíma eftir brottnámsaðgerð flokkað niður eftir 

fjölda legudaga. Hlutföllin eru sambærileg milli landanna í lægsta flokknum en hærra á Íslandi í miðflokknum 

og lægra í hæsta flokknum. 

Tafla 19 Samanburður á lengd legu eftir brottnámsaðgerð 

 Ísland  

n (%) 

Svíþjóð  

n (%) 

≤3 dagar 3 (9) 111 (8) 

4-5 dagar 10 (29) 199 (14) 

>5 dagar 22 (63) 1158 (79) 

Alls 35 (100) 1468 (100) 
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Hlutfall sjúklinga sem fengu fylgikvilla í legu eða innan 30 daga frá brottnámsaðgerð voru 42% á Íslandi 

og 43% í Svíþjóð. Alls komu upp 18 fylgikvillar í 13 sjúklingum eftir brottnám á Íslandi árið 2016.  

Tafla 20 sýnir fylgikvilla sem komu upp í legu eða innan 30 daga á Íslandi árið 2016 og Clavien-Dindo 

flokkun þeirra. 

Tafla 20 Fjöldi fylgikvilla og Clavien-Dindo (CD) flokkar 

Fylgikvilli CD1 CD2 CD3 CD4 CD5 Alls 

Lungnabólga - - - - 1 1 

Þvagfærasýking - 2 - - - 2 

Önnur sýking - 2 - - - 2 

Annar taugafylgikvilli 1 - - - - 1 

Blæðing/blóðleysi - 1 - - - 1 

Rof á samtengingu - - 2 - - 2 

Stoma fylgikvilli - 1 - - - 1 

Þvagteppa 5 1 - - - 6 

Þarmalömun >3 dagar 2 - - - - 2 

Alls 8 7 2 0 1 18 

 

Þvagteppa var algengasti fylgikvillinn. Lungnabólga er eini fylgikvillinn sem olli andláti í legu. Rof á 

samtengingu var eini fylgikvillinn sem þarfnaðist inngrips þar sem gerð var enduraðgerð. Þar var um að 

ræða tvö tilfelli. Önnur enduraðgerðin var framkvæmd á vakandi sjúklingi og hin var framkvæmd á sjúklingi 

í svæfingu.  

Í töflu 21 má sjá samanburð milli Íslands og Svíþjóðar á Clavien-Dindo flokkum fylgikvilla. Fylgikvillar 

sem voru CD1 voru ekki skráðir í Svíþjóð. Hlutfall fylgikvilla sem þarfnaðist inngrips með skurðaðgerð var 

lægra á Íslandi. 

Tafla 21 Samanburður á flokkun fylgikvilla 

Clavien-Dindo (CD) 
flokkur 

Ísland 2016  

(%) 

Svíþjóð 2014-2016  

(%) 

CD2 70 ~45 

CD3 20 ~35 

CD4 0 ~5 

CD5 10 - 

Óþekkt 0 ~15 
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Á Íslandi þurftu tveir, eða 5%, á enduraðgerð að halda eftir skurðaðgerð árið 2016. Hlutfalli var 9% í 

Svíþjóð árið 2016. 

Einn sjúklingur (3%) lést innan 30 daga frá aðgerð á Íslandi árið 2016. Hlutfallið var 1% í Svíþjóð á 

árunum 2014-2016. 

Þrír sjúklingar (10%) lágu á gjörgæslu í ≥2 nætur eftir brottnámsaðgerð á Íslandi árið 2016. 

Samanburður við Svíþjóð fannst ekki.  

Á Íslandi lagðist enginn sjúklingur inn aftur óvænt eftir útskrift árið 2016. Hlutfallið var 13% í Svíþjóð 

sama ár.  

Fimm sjúklingar útskrifuðust með þvaglegg vegna þvagteppu á Íslandi árið 2016. Samanburður við 

Svíþjóð fannst ekki. 

Tafla 22 sýnir samanburð milli Íslands og Svíþjóðar á útskriftum eftir brottnámsaðgerðir. Tölur fyrir 

Svíþjóð eiga við um árið 2016 en ekki lágu fyrir upplýsingar um andlát í legu í Svíþjóð árið 2016. 

Dánarhlutfall var 1% á árabilinu 2014-2016. Hlutfall útskrifta til heimilis var lægra á Íslandi á meðan hlutfall 

innlagna á aðra stofnun var hærra á Íslandi.  

Tafla 22 Samanburður á útskrift eftir brottnámsaðgerð 

 Ísland  

n (%) 

Svíþjóð  

n (%) 

Útskrift til heimilis 25 (81) 1208 (87) 

Innlögn annarsstaðar 5 (16) 165 (12) 

Lést í legunni 1 (3) - 

Alls 31 1384 

 

4.4 Viðbótarmeðferðir 

4.4.1 Viðbótarmeðferðir fyrir aðgerð 

Alls fengu 20 manns viðbótarmeðferð fyrir aðgerð á Íslandi (tafla 23). Einn sjúklingur, sem sýndi 

fullkomna svörun eftir viðbótarmeðferð, hafði fyrirhugaða brottnámsaðgerð en var ekki tekinn til aðgerðar 

að eigin ósk. Vegna þessa var hann ekki tekinn með í útreikninga þar sem viðbótarmeðferðir miðast við 

tegund aðgerðar.  
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Tafla 23 Samanburður á hlutfalli þeirra sem fengu viðbótarmeðferð fyrir brottnámsaðgerð 

Viðbótarmeðferð af 

brottnámsaðgerðum 

Ísland Svíþjóð 

Fjöldi Hlutfall (%) Fjöldi Hlutfall (%) 

Já  19 61 926 67 

Nei  12 39 458 33 

Alls 31 100 1384 100 

 

Hlutfall sjúklinga sem fékk viðbótarmeðferð fyrir brottnámsaðgerð var lægra á Íslandi en í Svíþjóð. 

Tafla 24 sýnir tegundir viðbótarmeðferðar fyrir aðgerð og samanburð milli landa.  

Tafla 24 Viðbótarmeðferðir fyrir aðgerð 

Viðbótarmeðferðir n Krabbameinslyf Geislar Fjöldi 
skipta 

Ísland 
2016 (%) 

Svíþjóð 
2015 (%) 

Samsett geisla- og 

lyfjameðferð 

11 Capecitabine 1,8 Gy 28 35 ~10-20 

Geislameðferð, löng 8 - 1,8 Gy 25/28 26 0 

Geislameðferð, stutt 0 - 5 Gy 5 0 ~40-55 

Alls 19 

 

Hlutfall sem fór í samsetta meðferð var hærra á Íslandi. Geislameðferð án lyfjagjafar var mismunandi 

milli landa. Á Íslandi var gefin löng geislameðferð upp á 45/54,4 Gy. Geislameðferð í Svíþjóð var stutt 

meðferð upp á 25 Gy. Hlutfall sem fór í geislameðferð var tvisvar sinnum hærra í Svíþjóð. 

Tafla 25 sýnir samanburð milli Ísland og Svíþjóðar á viðbótarmeðferð fyrir aðgerð skipt upp eftir 

staðsetningu upphafsæxlis. Taflan miðar við hlutfall af öllum skurðaðgerðum, þ.m.t. brottnámsaðgerðum. 

Hæsta hlutfallið er hjá viðbótarmeðferð í flokki 0-5 cm fyrir aðgerð. Hlutföll eru áþekk milli landanna nema 

hvað varðar flokk 6-10 cm, þar sem hlutfall á Íslandi var um helmingur af tilsvarandi hlutfalli í Svíþjóð.  

Tafla 25 Viðbótarmeðferð fyrir aðgerð flokkuð eftir staðsetningu 

Staðsetning æxlis Hlutfall í viðbótarmeðferð 
Ísland (%) 

Hlutfall í viðbótarmeðferð 
Svíþjóð 2015 (%) 

0-5 cm 79 ~80 

6-11 cm 30 ~65 

11-15 cm 50 ~45 

Alls 54 63 
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Tafla 26 sýnir hlutfall sjúklinga sem fengu viðbótarmeðferð fyrir brottnám á Íslandi skipt upp eftir klínískri 

stigun. Taflan sýnir viðbótarmeðferðir fyrir brottnámsaðgerðir.  

Tafla 26 Stigun sjúklinga sem fengu viðbótarmeðferð fyrir brottnámsaðgerð 

 Brottnám Viðbótarmeðferð + 
brottnám 

Hlutfall í 
viðbótarmeðferð 

(%) 

Stig I 4 0 0 

Stig II 5 4 80 

Stig III 15 13 87 

Stig IV 3 2 66 

Stig óþekkt 4 0 0 

Alls 31 19 61 

 

Tafla 27 sýnir hlutföll viðbótarmeðferða fyrir brottnámsaðgerð á Íslandi skipt upp eftir aldri sjúklinga. Við 

sjáum að allir sem fengu samsetta geisla- og lyfjameðferð voru undir 75 ára aldri og að það var algengasta 

meðferðin hjá þeim hópi. Meirihluti þeirra sem fengu geislameðferð án lyfjagjafar voru 75 ára eða eldri. 

Geislameðferð var í öllum tilfellum löng meðferð á Íslandi.  

Tafla 27 Tegund viðbótarmeðferðar miðað við aldur fyrir brottnámsaðgerð 

  <75 ára   

(%) 

≥75 ára  

(%) 

Radiochemotherapy 58 0 

Geislameðferð, löng 11 50 

Geislameðferð, stutt 0 0 

Ekki viðbótarmeðferð 32 50 

 

Eins og kom fram í upphafi kafla 4.4.1 fengu alls 20 sjúklingar viðbótarmeðferð fyrir aðgerð sem 

greindust á Íslandi árið 2016. Af þeim voru 19 teknir til skurðaðgerðar sem var í öllum tilfellum 

brottnámsaðgerðir.  

Þrír sjúklingar (eða 15%) fengu fullkomna svörun af viðbótarmeðferð fyrir fyrirhugaða aðgerð. Tveir 

þeirra voru teknir til brottnámsaðgerðar og var meinafræðistigun krabbameinsins ypT0. Þriðji afþakkaði 

aðgerð og fékkst T0 stigun með sýnatöku í ristilspeglun. Ekki fannst viðmið fyrir fullkomna svörun frá 

Svíþjóð. 
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4.4.2 Viðbótarmeðferðir eftir aðgerð 

Alls fengu níu sjúklingar viðbótarmeðferð eftir aðgerð. Af þeim voru átta sjúklingar sem fengu 

hefðbundna lyfjameðferð eftir brottnámsaðgerð. Einn sjúklingur fékk geislameðferð eftir TEM aðgerð. 

4.4.2.1 Lyfjameðferð 

Niðurstöður þessarar rannsóknar ná til lyfjameðferðar eftir brottnámsaðgerð sem gefnar eru í þeim 

tilgangi að minnka hættu á endurkomu sjúkdóms. Langtíma og líknandi lyfjameðferðir við dreifðum sjúkdómi 

voru ekki til umfjöllunar. Allir sjúklingar sem fengu lyfjameðferð eftir brottnám voru með stig III samkvæmt 

meinafræðigreiningu, þ.e.a.s. með eitlajákvæðan sjúkdóm en ekki með fjarmeinvörp. Tafla 28 sýnir þær 

meðferðaráætlanir sem notaðar voru í lyfjameðferð eftir brottnám og samanburð milli Íslands og Svíþjóðar.  

Tafla 28 Samanburður á tegundum lyfjameðferðar 

 

 

Allir sjúklingar á Íslandi fengu annað hvort meðferð með Xelox skema eða með Xeloda gjöf einni og sér. 

Þessar tvær meðferðir voru algengastar í Svíþjóð þar sem aðeins u.þ.b. 1% fékk annars konar lyfjameðferð. 

Hlutföll voru aðeins mismunandi milli landa þar sem 63% fengu Xelox á Íslandi en 38% Xeloda. Hlutfallið 

var um það bil 50% í Svíþjóð.  

Tafla 29 sýnir aldur sjúklinga sem fengu lyfjameðferð eftir brottnám á Íslandi. Það sést að allir sem fengu 

lyfjameðferð voru yngri en 75 ára.  

Tafla 29 Aldursdreifing lyfjameðferðar 

 <75 ára ≥75 ára Alls 

Lyfjameðferð  8 0 8 

Ekki lyfjameðferð  11 12 23 

Alls 19 12 31 

Hlutfall 42% 0% 26% 

 

Eins og fram hefur komið að ofan voru allir sjúklingar sem fengu lyfjameðferð eftir aðgerð með stig III 

samkvæmt meinafræðigreiningu og yngri en 75 ára. Á Íslandi fengu 89% þessara sjúklinga meðferð en 

56% í Svíþjóð (árið 2015). 

Lyfjameðferð n Krabbameinslyf Ísland  

(%) 

Svíþjóð 2015 
(%) 

Xeloda 3 Capecitabine 38 ~50 

Xelox 5 Capecitabine + Oxaliplatin 63 ~50 

Annað 0 Annað 0 ~1 

Alls 8 
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4.4.2.2 Geislameðferð 

Geislameðferð var gefin einum sjúklingi eftir skurðaðgerð á Íslandi sem var með tvö samtíma 

krabbamein neðarlega í endaþarmi. Þau voru metin sem cT1 og tekin í TEM aðgerð. Í svari meinafræðings 

voru krabbameinsfrumur nálægt skurðbrún sem var ábending fyrir brottnámsaðgerð á endaþarmi. Þar sem 

ljóst var að aðgerðin myndi leiða til varanlegrar stómíu afþakkaði sjúklingurinn aðgerð.  

Þar sem ekki voru ummerki um eitladreifingu krabbameins var valið að gefa langa geislameðferð til að 

minnka hættu á endurkomu.  

4.5 Samráðsfundir 

Sjúklingar voru teknir fyrir á samráðsfundi í þverfaglegu teymi, bæði fyrir meðferð og eftir skurðaðgerð. 

Fundirnir á Íslandi eru vikulegir samráðsfundir fyrir öll krabbamein í meltingarvegi á Landspítalanum.  

Alls var 31 af 43 (72%) sjúklingum tekinn fyrir á samráðsfundi fyrir meðferð á Íslandi 2016 en í Svíþjóð 

var þetta hlutfall 98%. Af þeim 31 sjúklingi sem fóru í brottnámsaðgerð voru 19 (64%) teknir fyrir á fundi 

eftir aðgerð á Íslandi, en í Svíþjóð var þetta hlutfall 95%. Hlutfall fyrir meðferð miðast við alla sjúklinga nema 

þá sem einungis fóru í sepatöku. 

4.6 Biðtími 

Biðtími frá greiningu að upphafi meðferðar var mældur í fjölda daga sem leið frá greiningu í speglun 

fram að upphafi meðferðar. Upphaf meðferðar var annað hvort fyrsta geislun í viðbótarmeðferð fyrir aðgerð, 

ef hún var gefin, eða aðgerðardagur ef sjúklingur fór beint í skurðaðgerð. Miðgildi tíma frá greiningu að 

meðferð var 44 dagar á Íslandi og 45 dagar í Svíþjóð. Á Íslandi hófu 26% meðferð innan 4 vikna en í Svíþjóð 

17%.  

Miðgildi daga frá greiningu að upphafi geislunar var 45,5 dagar hjá þeim sem fengu viðbótarmeðferð 

fyrir aðgerð á Íslandi. 

Miðgildi daga frá greiningu að skurðaðgerð var 24 dagar í sjúklingum sem fengu ekki viðbótarmeðferð 

fyrir aðgerð.  

Miðgildi daga frá samráðsfundi að upphafi viðbótarmeðferðar fyrir aðgerð var 33 dagar á Íslandi en 28 

dagar í Svíþjóð. Enginn sjúklingur var með styttri biðtíma en 2 vikur frá fundi að upphafi viðbótarmeðferðar 

fyrir aðgerð á Íslandi og aðeins 10% í Svíþjóð  

Miðgildi fjölda daga frá brottnámsaðgerð að upphafi viðbótarmeðferðar eftir aðgerð var 34,5 dagar á 

Íslandi og 49 dagar í Svíþjóð. Á Íslandi náðu 88% sjúklinga að hefja lyfjameðferð eftir aðgerð innan 8 vikna 

frá aðgerðardegi en í Svíþjóð var þetta hlutfall 75% 
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5 Umræða 

Í niðurstöðum þessarar rannsóknar fengum við yfirsýn yfir greiningu og meðferð við krabbameinum í 

endaþarmi á Íslandi árið 2016 og samanburð við Svíþjóð. Við höfum vísbendingu um mikilvægi 

gæðaskráningar og að við höfum allt sem til þarf til að koma henni á. Við sjáum líka gagnsemi þess að bera 

okkur saman við sambærileg sjúkrahús erlendis þar sem meðferð krabbameins í endaþarmi fer að nær öllu 

leyti fram á Landspítalanum.  

Það ber að stíga varlega til jarðar í túlkunum á þessum niðurstöðum. Sjúklingahópurinn var smár (n=44) 

og það eykur líkur á að munur sem sést milli landanna ráðist af tilviljun.  

5.1 Viðmið í töflum og samanburður 

Samanburður í þessari rannsókn fékkst úr útgefnu efni sænsku gæðaskráningarinnar. Í upphafi 

rannsóknarinnar var lagt upp með að gögn yrðu send út til gæðaskráningarinnar fyrir Uppsala Örebro 

svæðið og gerður væri beinn samanburður við gögn þaðan líkt og í rannsókn Einars Braga Árnasonar frá 

2017.(52) Vegna umfangs rannsóknarinnar og anna þar ytra þá gekk það ekki eftir og samanburður var 

fenginn úr skýrslum gæðaskráningarinnar fyrir landið allt. Notast var við það efni sem var sem næst 

rannsóknartímabili þessarar rannsóknar. Það voru skurðlækningaskýrsla um krabbamein í endaþarmi frá 

2016 og krabbameinslækningaskýrsla um krabbamein í ristli og endaþarmi frá 2015.(49) Þar var ekki gert 

tæmandi grein fyrir öllum skráðum breytum og viðmið takmörkuðust við þær töflur og gröf sem þar voru sett 

fram.  

Breytileiki í uppsetningu og viðmiðum á niðurstöðum þessar rannsóknar réðst af því hvað var til, til 

samanburðar, í sænska efninu.  

5.2 Sjúklingar 

Sjúklingar voru sambærilegir milli samanburðarlandanna, Íslands og Svíþjóðar með tilliti til kynjahlutfalls. 

Ekki lágu fyrir upplýsingar um aldursdreifingu í Svíþjóð og samanburður á aldri því ekki mögulegur. 

 Þekjun var áberandi lægri hér á landi en í Svíþjóð. Ein ástæða fyrir þessum mun er misræmi í 

skráningum hvað varðar greinarmun á ristilkrabbameini og endaþarmskrabbameini. Við úrvinnslu gagna 

voru öll krabbamein bæði í ristli og endaþarmi tekin út úr Heilsugátt. Gróf þekjun í þeim tölum var 97,7%. 

Misræmi fannst hjá nokkrum sjúklingum með æxli á rectosigmoid mótum. Þeir voru skráðir með 

endaþarmskrabbamein í gögnum Krabbameinsskrár en höfðu ekki neðri brún ≤15 cm í gæðaskráningu og 

voru því ekki hafðir með í þeim tölum. Ástæður þessa misræmis er að stuðst er við leguupplýsingar og svar 

meinafræðings við ICD-10 flokkun í Krabbameinsskrá.  

5.2.1 Myndgreining 

Stigun taldist fullkomin ef teknar voru tölvusneiðmyndir af brjóstholi og kviðarholi sem og segulómun af 

grindarholi. Hlutfall fullkominnar stigunar var lægra hér á landi en í Svíþjóð. Sænska gæðaskráningin hefur 

sett viðmið um að hlutfall sjúklinga með fullkomna stigun eigi að vera 90%. Hlutfallið á Íslandi  var 88% og 

kemst því mjög nálægt því marki.  
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Þetta er breyting frá fyrri árum sem tekin hafa verið fyrir í annari rannsókn. Árið 2014 fóru 64% sjúklinga 

með krabbamein í endaþarmi í segulómun og 70% árið 2015.(52) Því gætum við verið að sjá breytingu til 

batnaðar hvað þetta varðar.  

Ástæða er einnig til að taka fram að ekki kann að vera raunhæft eða tilefni til að stefna að því að hlutfall 

fullkominnar stigunar sé 100%. Hafa þarf í huga að ekki er ástæða til að senda sjúkling í segulómun sem 

hefur greind óskurðtæk fjarmeinvörp og liggur fyrir að muni ekki læknast af sínum sjúkdómi. 

5.2.2 Staðsetning æxlis 

Staðsetning æxla var svipuð milli landanna. 

Staðsetning æxlis var fengin ýmist með stífri eða sveigjanlegri speglun. Kjöraðferð við staðsetningu á 

æxli er með stífri endaþarmsspeglun.(37) Hætta er á að ef speglun er gerð með sveigjanlegu 

ristilspeglunartæki verði staðsetning æxlis ofmetin. Við gæðaskráningu var stuðst við þær speglanir sem 

voru til í sjúkrahúsgögnum. Það voru oftast speglanir í greiningu og voru ýmist stífar eða sveigjanlegar. Ekki 

var hægt að skrá tegund speglunar í skráningareyðublöð þannig að hlutfall á milli stífra og sveigjanlegra 

speglana liggur ekki fyrir. Ekki er hægt að útiloka að sjúklingar sem teknir voru til skurðaðgerðar hafi ekki 

farið í stífa endaþarmsspeglun af skurðlækni fyrir aðgerð en það fannst hvergi tekið fram í 

sjúkrahúsgögnum.  

Við yfirferð gagna sást einnig að þörf er á að lýsingar á speglunum verði staðlaðar á Íslandi. Það kom 

fyrir að staðsetning var ekki gefin upp í fjölda centimetra eða að fjarlægðarmæling var ekki miðuð við anal 

brún heldur linea dentata sem skilur að rectum og anus. Þegar hið seinna átti við var gripið til þess ráðs að 

bæta tveimur centimetrum við mælt gildi frá linea dentata að neðri brún æxlis sem nálgun á fjarlægð frá 

anal brún. Þessi atriði draga úr áreiðanleika staðsetningamælinga.   

5.3 Klínisk stigun 

Flest krabbamein voru á stigi III. Stig I, II og IV voru jöfn þar á eftir. Allir sjúklingar á Íslandi fóru í 

fullkomna meinvarpastigun. Níu prósent sjúklinga var ekki með nákvæma stigun en enginn þeirra var með 

greind fjarmeinvörp. Við sjáum að 18% sjúklinga greindust með fjarmeinvörp. Við höfum ekki samanburð 

við stigun í Svíþjóð en þetta hlutfall er í samræmi við það sem sést í öðrum rannsóknum.(10) 

Í samanburði á klínískum stigum og PAD stigum sjáum við ekki áberandi mun á dreifingu milli landa. Í 

samanburði á T stigi hjá sjúklingum á Íslandi sem fengu geislun fyrir brottnámsaðgerð virðist þó  PAD stig 

vera heilt yfir lægra en klíníska stigið. Það má vera að hér sjáist ummerki um stiglækkandi áhrif 

geislameðferðar (e. downstaging effect) en vegna smæðar sjúklingahóps er ekki hægt að fullyrða um það. 

Það væri áhugavert að kanna hvort að þessi tilhneiging helst ef litið væri á fleiri ár og fjöldi daga frá lokum 

geislameðferðar að skurðaðgerð væri skráður og hafður til hliðsjónar.  

5.4 Aðgerðir 
Hlutfall brottnámsaðgerða var svipað milli landanna tveggja en þó aðeins hærra á Íslandi. Munurinn var 

minni en þó enn til staðar þegar litið var á brottnámsaðgerðir í sjúklingum án fjarmeinvarpa.  
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Hlutfall kviðsjáraðgerða sem ekki þurfti að breyta í opna aðgerð var svipað milli landanna. Hlutfall aðgera 

sem hófust í kviðsjá en þurfti að breyta í opna aðgerð var hins vegar rúmlega fjórum sinnum hærra hér á 

landi. Þetta getur gefið vísbendingu um mun á venjum eða viðhorfum á milli landanna þar sem frekar séu 

reyndar kviðsjáraðgerðir hér á landi.  

Meirihluti brottnámsaðgerða á Íslandi var hringvöðvasparandi. Allar þeirra, nema ein, voru gerðar á 

æxlum sem voru á bilinu 6-15 cm. Hlutfall hringvöðvasparandi aðgerða var heldur hærra á Íslandi en í 

Svíþjóð á bili 6-15 cm. Hlutfall fremra brottnáms var heldur lægra og hlutfall Hartmann‘s aðgerða var nærri 

tvisvar sinnum hærra í Svíþjóð. Hlutfall tegunda brottnámsaðgerða á bili 0-5 cm var svipað milli Íslands og 

Svíþjóðar. Það voru einhver dæmi um að samtenging væri gerð í þessum hópi í Svíþjóð en ekkert slíkt á 

Íslandi. 

Hlutföll á brottnámi á öðru líffæri í aðgerð og rofi á endaþarmi í aðgerð voru heldur hærri á Íslandi en í 

Svíþjóð. Það ber þó að túlka þennan mun af sérstakri varúð þar sem að tölulegu gildin á bak við þessi 

hlutföll eru mjög lág á Íslandi. 

ASA flokkun sjúklinga sem fóru í brottnámsaðgerð var áþekk milli landa. Hlutfall sjúklinga sem voru með 

ASA 3-4 var heldur lægra á Íslandi.   

5.5 Lega og fylgikvillar 

Fjöldi daga í legu eftir skurðaðgerð var lægri á Íslandi en í Svíþjóð og hlutfall sjúklinga sem fengu 

fylgikvilla eftir brottnám var áþekkt. Hugsanleg skýring er að munurinn liggi í fjölda leguplássa og ástandi 

spítalanna. Á Íslandi er mikill þrýstingur á að útskrifa sjúklinga sem fyrst til heimilis og losa þannig pláss á 

legudeild. Einnig kann að vera meira um að sjúklingar fái verndandi eða varanlega stómíu í Svíþjóð sem 

krefst lengri legutíma og kennslu. 

Það er ánægjuefni að sjá að hlutfall fylgikvilla er komið í svipað horf hér á landi og í Svíþjóð. Fylgikvillar 

á Íslandi voru heilt yfir með lægri Clavien-Dindo flokkun en fylgikvillar í Svíþjóð. Hlutfall fylgikvilla sem þurftu 

á skurðinngripi að halda var líka lægra hér á landi.   

Rannsóknir sem tóku fyrir árin 2014 og 2015 sýndu fram á hærri tíðni fylgikvilla á Íslandi miðað við önnur 

lönd. Rannsókn Birgis Arnar Ólafssonar náði til fylgikvilla eftir skurðaðgerðir vegna krabbameins í ristli og 

endaþarmi á sex mánaða tímabili á árinu 2015.(53) Þar kom fram að tíðni sýkinga, sérstaklega 

þvagfærasýkinga, var há á Íslandi miðað við sambærilegar erlendar rannsóknir. Þar kom fram að tíðni 

þvagfærasýkinga var 24,3%.(53) Þegar niðurstöður þeirrar rannsóknar lágu fyrir var gert átak í 

sýkingavörnum á legudeildum skurðlækningsviðs LSH. Þetta virðist hafa borið árangur. Hlutfall 

þvagfærasýkinga eftir brottnámsaðgerð á endaþarmi á Íslandi 2016 var 11%. 

Rannsókn Einars Braga Árnasonar náði til fylgikvilla eftir skurðaðgerðir vegna krabbameina í ristli og 

endaþarmi á árunum 2014-2015.(52) Þar kom fram að hlutfall fylgikvilla  var hærra á Íslandi en á Uppsala 

Örebro svæðinu í Svíþjóð meðal sjúklinga sem fóru í skurðaðgerð vegna krabbameins í endaþarmi árið 

2014. Niðurstaða þeirrar rannsóknar fyrir árið 2015 er áþekk okkar niðurstöðum fyrir árið 2016.(52) Þetta 

bendir til að fylgikvillum eftir skurðaðgerðir sé að fækka á Íslandi.   

 Hlutföll útskrifta til heimilis voru svipuð milli landanna. 
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5.6 Viðbótarmeðferðir 

5.6.1 Viðbótarmeðferðir fyrir aðgerð 

Viðbótarmeðferð fyrir aðgerð er fyrst og fremst gefin til að minnka líkur á staðbundinni endurkomu 

krabbameins. Einnig getur verið ávinningur af því að minnka krabbamein og auðvelda þannig skurðaðgerð 

og auka líkur á fullkomnu brottnámi.(46) Á Íslandi er hefð fyrir því að meðferð fyrir aðgerð sé samsett geisla- 

og lyfjameðferð. 

Hlutfall þeirra sem fengu viðbótarmeðferð fyrir brottnámsaðgerð var nokkuð lægra á Íslandi en í Svíþjóð.  

Viðbótarmeðferð fyrir aðgerð á Íslandi var annað hvort geislameðferð eða samsett geisla- og 

lyfjameðferð. Hlufall þeirra sem settir voru í samsetta geisla- og lyfjameðferð var hærra á Íslandi en hlutfall 

þeirra sem fengu geislameðferð án lyfja var mun lægra. 

Geislameðferðir voru mismunandi milli landanna. Geislameðferð í Svíþjóð var stutt meðferð upp á 25 

Gy á meðan geislameðferð á Íslandi var löng meðferð upp á 45/50,4 Gy. Ástæða fyrir þessum mun er  fyrst 

og fremst meðferðarhefð. Hefð er fyrir að gefa stutta geislameðferð í Svíþjóð en á Íslandi, sem og í mörgum 

öðrum Evrópulöndum og í Bandaríkjunum, er hefð fyrir lengri meðferð. Í Svíþjóð er þó gefin samsett geisla- 

og lyfjameðferð við mjög stórum æxlum (T4) eða þar sem eitlasjúkdómur er mikill (N2). Geislameðferð 

lækkar líkur á staðbundinni endurkomu en hefur ekki mikil áhrif á lifun. Langtímafylgikvillar eru taldir heldur 

minni við stutta geislun.(46, 54) 

Þegar hlutfalli sem fær viðbótarmeðferð fyrir aðgerð er skipt upp eftir staðsetningu æxlis vekur sérstaka 

athygli að hlutfall þeirra sem fengu viðbótarmeðferð á bili 6-10 cm var meira en helmingi lægra á Íslandi 

miðað við Svíþjóð. Þetta verður ekki útskýrt að fullu í þessari rannsókn og kallar á frekari skoðun. Mögulega 

liggur skýring á þessum mun í óvissu í mælingum á staðsetningu æxlis og smæð sjúklingahópsins á Íslandi.  

Val á viðbótarmeðferð á Íslandi skipt upp eftir aldri er í samræmi við það sem má vænta. Verklag við 

veitingu á viðbótarmeðferð á Íslandi var þannig að oft var byrjað á geislameðferð og endanleg ákvörðun 

um gjöf á samhliða krabbameinslyfjum var tekin eftir nokkur skipti í línuhraðli. Ástand sjúklings og þolun 

geislameðferðarinnar réði þar för og mat var lagt á hvort að það væri meiri ávinningur af 

krabbameinslyfjunum en skaði af aukaverkunum þeirra. Það kemur því ekki á óvart að allir sem fengu 

strembnari, samsetta meðferð voru undir 75 ára aldri og að meirihluti þeirra sem fengu eingöngu 

geislameðferð var 75 ára eða eldri.  

5.6.2 Viðbótarmeðferðir eftir aðgerð 

Viðbótarmeðferð eftir aðgerð er gefin til að minnka hættu á endurkomu krabbameins í sjúklingum sem 

greinast með eitlajákvæðan sjúkdóm klínískt eða í skoðun meinafræðings. Kjörmeðferð er 5-FU gjöf, ýmist 

beint eða sem forlyf, ásamt Oxaliplatin.(47) 

Allir sem fengu lyfjameðferð eftir brottnámsaðgerð á Íslandi voru undir 75 ára aldri.  

Athygli vekur hversu mikill munur sést milli Íslands og Svíþjóðar á hlutfalli viðbótarmeðferðar hjá 

sjúklingum undir 75 ára aldri með stig III. Hlutfallið var rúmlega helmingi hærra á Íslandi miðað við Svíþjóð. 

Vert er að benda á að sjúklingahópurinn er smár á Íslandi og því mögulegt að þessi munur ráðist af tilviljun. 
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Alls voru níu sjúklingar undir 75 ára aldri með stig III og af þeim fengu átta viðbótarmeðferð. Áhugavert væri 

að sjá hvort þetta hlutfall helst ef litið er á stærri sjúklingahóp yfir fleiri ár.  

Það sama á við þegar litið er á tegundir viðbótarmeðferða eftir aðgerð. Meðferðir voru með Xelox skema 

eða xeloda eingöngu. Það er talsverður munur á hlutföllum milli landanna en eins og sjá má í töflu 28 þá 

ræðst þessi munur af einum einstaklingi.  

5.7 Samráðsfundir og biðtímar 

Sérstaka athygli vekur hversu lágt hlutfall sjúklinga var tekið fyrir á samráðsfundi á Íslandi miðað við 

Svíþjóð. Hlutfall samráðsfunda fyrir meðferð var 72% á Íslandi en 98% í Svíþjóð. Hlutfall samráðsfunda eftir 

brottnám var 64% á Íslandi en 95% í Svíþjóð. Sænska gæðaskráningin hefur sett viðmið um að að minnsta 

kosti 90% sjúklinga séu teknir fyrir á samráðsfundum bæði fyrir og eftir meðferð. Ekki liggja fyrir upplýsingar 

í þessari rannsókn hvernig samráðsfundum er háttað í Svíþjóð. Frekari rannsókna er þörf á ástæðu þessa 

mismunar og hvort tilefni er til að fara yfir verklag tengt samráðsfundum hér á landi.  

Biðtími frá greiningu að meðferð var sambærilegur milli landanna. Hlutfall þeirra sem biðu í minna en 

fjórar vikur var þó hærra hér á landi sem bendir til að dreifingin halli frekar að styttri biðtíma á Íslandi. 

Sænska gæðaskráningin hefur sett viðmið um að 80% sjúklinga hefji meðferð innan fjögurra vikna frá 

greiningu en hvorugt landið kemst nálægt því. 

Þegar biðtíma að upphafi meðferðar á Íslandi er skipt upp eftir því hvort sjúklingar eru teknir í 

geislameðferð eða beint til aðgerðar sést að miðgildi biðtíma eftir geislameðferð er tæplega tvisvar sinnum 

hærra en miðgildi biðtíma eftir skurðaðgerð. Það er því ljóst að miðgildi biðtíma frá greiningu að upphafi 

meðferðar ræðst frekar af biðtíma frá greiningu að geislameðferð en biðtíma frá greiningu að skurðaðgerð. 

Þetta kemur heim og saman við að fleiri sjúklingar fengu geisla fyrir aðgerð en fóru beint til aðgerðar.  

Miðgildi biðtíma frá samráðsfundi að upphafi geislunar var hærra á Íslandi. Sænska gæðaskráningin 

hefur sett viðmið um að 90% sjúklinga hefji geislameðferð innan tveggja vikna frá samráðsfundi en hvorugt 

landið er nálægt þvi. Aðeins 10% sjúklinga hófu geislameðferð innan tveggja vikna í Svíþjóð og enginn á 

Íslandi.  

Miðgildi biðtíma frá brottnámsaðgerð að upphafi viðbótameðferðar eftir aðgerð var lægra hér á landi og 

hlutfall sem biðu í minna en átta vikur var hærra. Sænska gæðaskráningin hefur sett viðmið að 80% 

sjúklinga hefji viðbótarmeðferð eftir aðgerð innan átta vikna frá aðgerðardegi. Ísland nær þessu markmiði 

með 88% en Svíþjóð nær því ekki með 75%.  

5.8 Styrkleikar og veikleikar 

Rannsóknin náði til allra sjúklinga með greint krabbamein í endaþarmi á Íslandi árið 2016. Það veitir 

heildstæða mynd af öllu landinu og kemur í veg fyrir valbjögun (e. selection bias).  Skráningin er aftursýn 

og háð því að upplýsingar í sjúkrahúsgögnum séu réttar. Skráningar voru allar gerðar af sama aðila og 

kemur það í veg fyrir misræmi. Einnig var sjúklingahópurinn á Íslandi smár (n=44) sem minnkar áreiðanleika 

á samanburði við erlend gögn.  
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5.9 Næstu skref 

Skráningar í þessari rannsókn náðu til greininga, aðgerða, fylgikvilla og krabbameinslækninga allra 

krabbameina sem greind voru í ristli og endaþarmi árið 2016 á Íslandi (sjá fylgiskjöl). Skráningar á greiningu, 

aðgerðum og fylgikvillum fyrir krabbamein í ristli og endaþarmi á Íslandi árin 2014 og 2015 eru til frá 

rannsóknarverkefni Einars Braga Árnasonar frá 2017. 

Stefnt er að því að klára gæðaskráningu fyrir árið 2017 sem og að bæta við skráningu á þeim blöðum 

sem vantar upp á á árunum 2014-2016. Þegar gæðaskráning fyrir þessi fjögur ár liggur fyrir stendur til að 

samkeyra hana við gæðaskráningu á Uppsala Örebro svæðinu í Svíþjóð og gera tölfræðilegan samanburð. 

Vinna að þessu markmiði hefst núna í sumar.  

5.10 Ályktanir 

Með þessari rannsókn hefur fengist yfirsýn yfir hvernig meðferð við krabbameini í endaþarmi var háttað 

með tilliti til greiningar, aðgerða, fylgikvilla og viðbótarmeðferðar. Einnig hefur rannsóknin sýnt fram á 

möguleika á og nauðsyn þess að framsýn gæðaskráning verði tekin upp hér á landi.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að greining og meðferð endaþarmskrabbameins var að mestu leyti 

sambærileg milli Íslands og Svíþjóðar en þó var hægt að sjá mun sem ætti að vekja okkur til umhugsunar. 

Þar ber að nefna að aðferðafræði við greiningu og staðsetningu krabbameina í endaþarmi er ekki stöðluð 

hér á landi og eyðublöð úr speglunum og myndgreiningum eru oft óskýr. Einnig ber að athuga utanumhald 

samráðsfunda og hvernig megi haga þeim til að þeir nái til fleiri sjúklinga. Þar að auki er áhugavert að skoða 

nánar þann mun sem sést í hlutfalli sjúklinga sem fengu viðbótarmeðferðir. Munur var á hvers konar 

viðbótarmeðferð er gefin fyrir aðgerð og hlutfall sjúklinga sem fá viðbótarmeðferð var hærra í Svíþjóð. Einnig 

var hærra hlutfall sem fékk lyfjameðferð eftir aðgerð á Íslandi. 

Að lokum er áhugavert að sjá vísbendingar um breytingar til betri vegar á myndgreiningu og tíðni 

fylgikvilla frá fyrri rannsóknum á gæðaskráningu hér á landi.   
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