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Ágrip 

Inngangur: Leg- og eggjaleiðararannsókn (HSG) er framkvæmd á röntgendeild á Landspítalanum við 

Hringbraut. Hún er framkvæmd í þeim tilgangi að skoða ástand legs og eggjaleiðara og meta ófrjósemi 

kvenna en rannsóknin er lykilrannsókn þegar verið er að meta ófrjósemi. Röskun á eðlilegri starfsemi 

eggjaleiðara er ástæða ófrjósemis hjá 35-40% para. Rannsóknin getur reynst konum erfið og 

streituvaldandi. Hún getur valdið óþægindum og í sumum tilfellum getur hún verið mjög sársaukafull. 

 

Markmið: Tillgangur rannsóknar var að afla upplýsinga um líðan kvenna meðan á rannsóknarferli 

stendur. Skoða verklag við rannsókn, hvað sé í lagi og hvort eitthvað megi betur fara. 

 

Efni og aðferðir: Spurningalisti var saminn og sendur á úrtak sem hafði farið í HSG rannsókn á 

röntgendeild Landspítala við Hringbraut á tímabilinu 1. nóvember 2015 til 30. nóvember 2016. 93 

spurningalistar voru sendir og svör bárust frá 31 konu.  Spurningalistinn samanstóð af 20 spurningum. 

Hann skiptist í tvo hluta, fyrri hlutinn snerist um persónulegar spurningar og seinni hlutinn fjallaði 

almennt um rannsóknarferlið og líðan kvennanna. 

 

Niðurstöður: Svarhlutfall var 33%. 52% kvenna hefði viljað fá meiri fræðslu áður en þær komu í HSG 

rannsókn. 42% vildu hafa aðstandanda með sér inni á rannsóknarstofu á meðan á rannsókn stóð.  

39% fundu fyrir stressi og 29% fundu fyrir kvíða fyrir rannsókn. 32% fundu fyrir miklum óþægindum og 

32% fundu fyrir miklum sársauka í rannsókn. 90% sögðu að þær töldu að rannsóknin hefði komið að 

gagni fyrir sig.  

 

Ályktun: Konur vilja fá meiri fræðslu áður en þær koma í HSG rannsókn og þær vilja hafa val um að 

geta haft aðstandanda með sér inni á rannsóknarstofu á meðan á rannsókn stendur. Mikil tengsl voru 

á milli slæmrar upplifunar kvenna af rannsókninni hjá þeim konum sem voru stressaðar og kvíðnar fyrir 

rannsókn. Konum fannst þær almennt ekki þurfa að bíða lengi eftir að komast í rannsókn, langflestum 

þeirra fannst vera nógu vel útskýrt fyrir sér hvað var í gangi hverju sinni á meðan á HSG rannsókn 

stóð, mikill meirihluti taldið að niðurstöður HSG rannsóknar hefðu komið að gagni fyrir sig. 49%  

kvenna urðu ófrískar innan við ár eftir rannsókn og 16% urðu ófrískar meira en ár eftir rannsókn sem 

verður að teljast gleðilegt þar sem konur eru að kljást við ófrjósemis áður en þær koma í HSG 

rannsókn. 
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Þakkir 

Ég vil byrja á því að þakka leiðbeinendum mínum Öldu Steingrímsdóttur og Guðlaugu Björnsdóttur 

fyrir góða leiðsögn, aðstoð og stuðning við vinnslu á diplómaverkefni þessu. 

Þá vil ég þakka öllum þeim konum sem tóku þátt í rannsókninni með því að svara 

spurningalistanum og senda hann til baka, án þeirra hefði rannsóknin ekki orðið að veruleika.  

Einnig vil ég þakka starfsfólki röntgendeildar Landspítalans á Hringbraut fyrir aðstoðina. 

Að lokum við ég þakka fjölskyldu minni fyrir yfirlestur, að standa þétt við bakið á mér og hvetja mig 

áfram á meðan að verkefnið stóð yfir. 
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Skammstöfun                   Ensk þýðing                                           Íslensk þýðing 

HSG                                   Hysterosalpingography                            Leg- og eggjaleiðararannsókn 

     ALARA                               As Low As Reasonably Achievable         Eins lág og völ er á 

ABC                                   Automatic brightness control                    Sjálfvirk geislunarstýring 

     kV                                       Kilovolt                                                     Kílóvolt 

     mAs                                    Milli amper seconds                                 Milli amper sekúndur 
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1 Inngangur 

Leg- og eggjaleiðararannsókn (Hysterosalpingography) (HSG) er framkvæmd á röntgendeild 

Landspítala við Hringbraut. Hystero er latneska orðið yfir leg og salpingo fyrir leiðara þar sem í 

rannsókn er verið að skoða og meta ástand legs og eggjaleiðara (1). HSG er nokkuð algeng rannsókn 

(2). Til að mynda fóru 96 konur í HSG rannsókn á röntgendeild Landspítalans við Hringbraut frá byrjun 

nóvember 2015 til lok nóvember 2016, en meirihluti þeirra var valinn í úrtak fyrir þessa gæðarannsókn. 

Rannsóknin er almennt talin geta verið streituvaldandi og sársaukafull. Röntgenlæknir framkvæmir 

rannsóknina og geislafræðingar aðstoða hann. Samkvæmt margskonar rannsóknum eykst kvíði hjá 

konum í HSG rannsókn og getur það haft áhrif á upplifun sjúklings á sársauka og rannsókninni sjálfri 

ásamt því að hafa áhrif á frammistöðu læknis í rannsókn (3). 

Um er að ræða gæðarannsókn sem fjallar um athugun á líðan kvenna fyrir HSG rannsókn, á 

meðan á rannsókn stendur og líðan eftir rannsókn. Athugað var hvort konurnar töldu sig hafa fengið  

nægilega fræðslu og upplýsingar fyrir rannsókn og meðan á henni stóð, hvort þær hefðu viljað ráða 

kyni röntgenlæknis ef þær hefðu val, hvort þær hefðu viljað hafa aðstandanda með sér í 

rannsóknarherbergi eða hvort þeim fannst of margir starfsmenn koma að rannsókn. Einnig var 

athuguð upplifun kvenna á kvíða og stressi fyrir rannsókn, óþægindum og sársauka, hvort þær hefðu 

orðið ófrískar eftir rannsókn og hvort þeim fannst rannsóknin hafa hjálpað þeim í þeirra ferli að reyna 

að verða ófrískar.  

Eftir bestu vitneskju rannsakanda hefur líðan kvenna í rannsóknarferli í HSG rannsókn á 

röntgendeild Landspítala ekki verið athuguð áður. Því má segja að þörf er á að rannsaka það nánar til 

þess að sjá hvað er í lagi og hvort það sé eitthvað sem megi betur fara er varðar rannsóknarferlið og 

væri þá hægt að skoða það nánar og bæta verkferla ef þess gerist þörf.  

1.1 Röntgengeislun 

Röntgengeislinn var ekki þróaður, hann var fundinn upp (4). Uppfinningin veitti læknisfræðinni nýtt og 

öflugt rannsóknartæki (5).  Wilhelm Roentgen var þýskur eðlisfræðingur. Hann gerði sína þekktustu 

uppgötvun 8. nóvember árið 1895 þegar hann uppgötvaði röntgengeislann fyrir tilviljun (6). Hann var 

að skoða áhrif rafeinda með Crookes röri sem er fyrirmynd nútíma röntgenlampa í hefðbundnum 

röntgen- og skyggnirannsóknum. Roentgen hafði minnkað ljósið í rannsóknarstofu sinni, í Würzberg 

University í Þýskalandi, og hulið alveg Crookes rörið með svörtum pappír svo hann gæti séð betur 

áhrifin af rafeindum í rörinu. Plata sem var húðuð baríum Platinocyanide, sem er flúrljómandi efni, lá 

fyrir tilviljun á bekk nokkrum metrum frá Crookes rörinu. Ekkert sjáanlegt ljós komst í burtu frá Crookes 

rörinu vegna svarta pappírsins sem umlukti það. En Roentgen tók eftir því að baríum Platinocyanide 

platan lýsti. Styrkleiki ljómans jókst þegar platan var færð nær rörinu. Þessi ljómi er kallaður 

flúorljómun (4). Um leið fór Roentgen að rannsaka þetta nánar en hann kallaði þetta X-ljós, en X stóð 

fyrir óþekkt (7). Honum tókst svo að taka fyrstu röntgenmyndina sem var af hendi konu sinnar snemma 

á árinu 1896 (8). 
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Röntgengeislun verður til í röntgenlampa. Röntgenlampi er lofttæmt glerhylki sem inniheldur tvö 

rafskaut, katóðu og anóðu (9). Háspenna verður á milli katóðu og anóðu og rafeindum er hraðað yfir á 

fókusflöt á anóðunni (4). Spennan veldur auknum hraða rafeindanna yfir lampann og þegar þær rekast 

á efnið í anóðunni stöðvast þær skyndilega. Þá verða til orkuríkar ljóseindir sem kallast bremsugeislun 

sem einnig er nefnd röntgengeislun. Orka ljóseindanna ræðst af þeirri háspennu sem er á milli skauta 

röntgenlampans og þess efnis sem er í anóðunni. Af hreyfiorku rafeindanna breytist um 99% í hita og 

aðeins um 1% í röntgengeislun við víxlverkun þeirra við frumeindir í fókusfletinum (9). Röntgengeislar 

eru rafsegulbylgjur sem ferðast með ljóshraðanum c=3x10
8
 m/sek (4). Magn röntgengeisla sem verður 

til með þessum hætti fer eftir því hve mikið af rafeindum losnar frá glóðarþræðinum. Með því að auka 

strauminn í gegnum glóðarþráðinn er hægt að auka magn rafeinda sem falla á anóðuna. Eftir því sem 

hærri spenna er notuð, þeim mun orkuríkari verða röntgengeislarnir og geta þeir þá náð í gegnum 

þykkari efni (9). En geislinn fer í gegnum efnið eða líkamann sem fellur á myndplötu. Myndplatan tekur 

við geisluninni og framleiðir mynd (4). 

Hér má sjá uppbyggingu röntgenlampa (10).  

 

Röntgengeislun er jónandi geislun sem getur verið varasöm (11). Hún getur valdið varanlegum 

breytingum í efni og skaðað vef og erfðaefni ef geislunin er í miklu magni. Af þeim sökum er 

grundvöllurinn fyrir notkun röntgengeislunar í læknisfræði sá að ávinningur af notkun hennar sé meiri 

en skaðsemin af völdum geislunarinnar (12).  Þess vegna skal alltaf fylgja ALARA reglunni (e. As Low 

As Reasonably Achievable) sem segir að geislun skuli vera eins lág og völ er á, þegar verið er að nota 

jónandi geislun í læknisfræðilegri myndgreiningu (4). 

Tæki sem notuð eru við röntgenrannsóknir til læknisfræðilegrar greiningar koma í mörgum 

mismunandi stærðum og lögum. Hvert tæki hefur þrjá grundvallar parta: Röntgenlampa, stjórnstöð og 

háspennugjafa. Tæknileg hönnun röntgentækja er margvísleg, það ræðst af því hvers konar 

rannsóknir á að framkvæma með tækinu, hvaða kröfur eru gerðar til uppstillingar sjúklings, hvaða 

líkamshluta eða líkamsstarfsemi skal mynda og hvaða kröfur eru gerðar til myndgæða og fleira. Á að 

gegnumlýsa eða taka mynd, þarf að halla líkama sjúklings eða rannsaka flæði (4). Þrjár tegundir af 

myndgreiningarrannsóknum notast við röntgengeisla: röntgenrannsóknir, skyggnirannsóknir og 

tölvusneiðmyndarannsóknir (4). 

Mynd 1. Röntgenlampi 
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1.2 Skyggning 

Skyggning var fundin upp árið 1896 af Thomas A. Edison. Frá því að skyggning var fundin upp hefur 

hún verið mikilvægt verkfæri fyrir læknisfræðilega myndgreiningu (4). Í skyggningum er notast við 

röntgengeisla en geislinn fer í gegnum líkamann og í búnað sem kallast skyggnimagnari eða 

myndmagnari. Hann sendir svo mynd á sjónvarpsskjá og þannig er hægt að fylgjast með hreyfingu 

(13). Skyggning er myndgreiningaraðferð sem hefur það fram yfir röntgenmyndir að hún býr líka til 

hreyfimyndir í rauntíma, svo það er hægt að taka myndir eða myndaraðir í skyggnirannsókn. Þó nota 

skyggnitæki mikið af sömu tækni og röntgentæki gera nema með breytingum og viðbótum. Stóri 

munurinn á röntgen og skyggningu er myndmóttakarinn (14). Tilgangur skyggningar er ekki eingöngu 

að rannsaka líffærafræðilega byggingu heldur einnig hreyfingu líffæra og til að fylgast með ferð 

skuggaefnis og annars vökva í æðum og líffærum með það að markmiði að öðlast hagnýtar 

upplýsingar (15). Skuggaefni er yfirleitt notað í skyggnirannsóknum, til þess að beina athygli að því 

líffæri sem er verið að skoða (4).   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Hér má sjá Toshiba Ultimax-i skyggnitæki eins og er notað á röntgendeild Landspítala á Hringbraut 

(16). 

Í skyggningu er röntgenlampinn yfirleitt undir rannsóknarbekknum og myndneminn fyrir ofan, en 

þó ekki alltaf (4). Til eru nokkrar gerðir af skyggnitækjum. C-boginn (sjá mynd 2) fær nafn sitt vegna 

þess að hann er eins og stafurinn C í laginu. C-boginn er með röntgenlampa á öðrum endanum og 

myndmagnara á hinum endanum. C-boginn býður upp á mjög sveigjanlega stöðu fyrir myndun. 

Röntgengeislinn er sendur í gegnum það svæði líkamans sem skoða þarf og hann lendir á 

búnaði sem kallast skyggnimagnari. Í skyggnimagnara er ljóseindum geislans breytt í rafrænt 

myndmerki, sem er magnað upp og gefur möguleika á að skoða lifandi mynd á sjónvarps- eða 

tölvuskjá (9). Myndirnar eru svo birtar á ramma hlutfallinu hið minnsta 30 rammar á sekúndu til þess 

að sýna sem best áhrif hreyfingar þess sem verið er að skoða (15). Á meðan skyggnirannsókn er í 

gangi er tækið stillt á minna en 5 mA. Skyggnitækið sjórnar sjálfvirkt magni röntgengeislunar frá lampa 

vegna sjálfvirkrar geislunarstýringar (e. Automatic brightness control) (ABC) og viðheldur myndgæðum 

með því að breyta kV eða mAs, stundum með því að breyta hvoru tveggja. Er það gert til þess að 

Mynd 2. Toshiba Ultimax-i skyggnitæki 
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halda gæðum stöðugum í myndum þar sem að þykkt myndefnis getur verið misjöfn. En það er alla 

jafna best að hafa kV hátt og mAs eins lágt og hægt er í skyggnirannsóknum. Það sem ákveður hæsta 

orkuinnihald ljóseinda sem myndast er háspennustilling (e. kV). Straumur yfir glóðarþráð kallast 

straumstilling (e. mA) katóðunnar sem losar um rafeindir og ákveður fjölda rafeinda og ljóseinda (4).  

Líffærafræði 

1.2.1 Leg 

Legið er holt vöðvalíffæri með þykkum veggjum. Það er staðsett fyrir aftan þvagblöðru og fyrir framan 

endaþarm (17). Það skiptist í tvo hluta, legbolinn og leghálsinn. Legið hýsir fóstur á meðgöngu. Stærð 

legsins er breytilegt hjá konum og fer það meðal annars eftir aldri (2). Venjuleg stærð af legi er 6,5-9 

cm á lengd, 3,5-6 cm að breidd og um 2,5-4 cm að þykkt (17). Lega legsins er einnig mismunandi hjá 

konum. Holrúm legsins er þríhyrningslaga. Leghálsinn er neðsti hluti legsins. Hann nær inn í leggöngin 

og er leghálsinn um 2-3 cm langur. Legbolurinn (e. Isthmus) er hluti legsins sem er beint fyrir ofan 

leghálsinn. Efri hluti legsins er í raun botninn, sem getur verið íholur, flatur eða eilítið kúptur. 

Eggjaleiðararnir tengjast við botninn eða til hliðar frá botni þríhyrningslaga holrýmisins (2).  

Í HSG rannsókn á legið að líta út eins og úthverfur þríhyrningur með vel skilgreindar, mjúkar útlínur. 

Frávik legs geta verið vegna meðfæddra afbrigða varðandi lögun legsins,  galla á fyllingu og afbrigða 

af útlínum legsins (2).  

1.2.2 Eggjaleiðarar 

Eggjaleiðarar sinna því hlutverki að vera göng  

fyrir eggin sem ferðast frá eggjastokkunum til  

legsins (2). Þessi göng eru 10-12 cm að lengd (17).  

Hvorum eggjaleiðara er hægt að skipta í þrjá  

hluta geislafræðilega séð. Interstitial er stutti hluti  

eggjaleiðara sem fer yfir í vöðvavegg legsins.  

Isthmic er lengsti hlutinn og er mjói hlutinn á milli  

Interstitial og Ampullary hlutans. Ampullary hlutinn  

er stærra svæðið sem er næst eggjastokkum. (2).  

 

Myndin sýnir leg og eggjaleiðara og hvernig þeir skiptast í þrjá hluta geislafræðilega séð (18). 

1.3 Leg- og eggjaleiðararannsókn (HSG) 

Fyrsta HSG rannsóknin var framkvæmd árið 1910 (19). Rannsóknin er mjög gagnleg þegar kemur að 

því að meta innri byggingi á kynfærum kvenna (20). Leg- og eggjaleiðararannsókn er lykilrannsókn 

þegar verið er að meta ófrjósemi (21). Rannsóknin er aðallega framkvæmd á konum á barneignaraldri 

(22). Hún er framkvæmd í þeim tilgangi að skoða ástand legs og eggjaleiðara og meta ófrjósemi 

kvenna (2). Ófrjósemi er þegar kona getur ekki orðið ófrísk eftir að hafa stundað óvarðar samfarir í að 

lágmarki eitt ár (23). Eitt af hverjum sex pörum eiga við ófrjósemi að stríða á lífsleið sinni (24). 

Ófrjósemi er ástand með einstök og djúpstæð sálfræðileg og tilfinningaleg áhrif. Það er skjalfest að 

Mynd 3. Leg og eggjaleiðarar 
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ófrjósemin getur verið af völdum röskunar í eggjaleiðurum, legi, leghálsi eða eggjastokkum. Röskun á 

eðlilegri starfsemi eggjaleiðara er ástæða ófrjósemis hjá 35-40% para (25). En konur sem fara í HSG 

rannsókn vegna þess að þær eru að kljást við ófrjósemi verða oft á tíðum ófrískar eftir rannsókn vegna 

þess að eggjaleiðarar geta opnast í rannsókn. HSG er einnig notuð til þess að rannsaka konur með 

sögu um endurtekin fósturlát sem verða af óútskýrðum orsökum, til þess að meta konur eftir aðgerðir 

þar sem hefur verið lokað fyrir eggjaleiðara eða opnað fyrir þá aftur eftir að þeim hefur áður verið lokað 

og hún er notuð til þess að meta forgang sjúklinga til þess að láta fjarlægja góðkynja bandvefsæxli í 

legi. Aukið hlutfall ófrjórra para leita sér læknisfræðilegrar aðstoðar meðal annars af völdum 

kynsjúkdóma hjá yngri konum og eldri konur leita sér aðstoðar sökum þess að þær hafa frestað 

þungun í gegnum árin (17). En megintilgangur rannsóknarinnar er að skoða og meta eggjaleiðara þar 

sem HSG er besta aðferðin til þess (26).  

1.3.1 Líðan kvenna í rannsóknarferli 

Margar konur eiga erfitt með að þola rannsóknina þar sem henni geta fylgt óþægindi og rannsóknin 

getur jafnvel orðið mög sársaukafull (27). Sársauki er flókið fyrirbæri sem ekki er auðvelt að rannsaka. 

Margir þættir geta verið samofnir þegar kemur að huglægri ákvörðun á stigum verkja. Til dæmis 

taugakerfið, sálfélagsleg sambönd, og persónuleiki sjúklings. Það er staðreynd að umhverfi sem er 

kalt og óvinalegt er verulega tengt við kvíða sjúklinga og getur það meðal annars valdið því að erfiðara 

er að fá þá til að vinna með sér. Því má segja að snyrtilegt og vinalegt rými á sjúkrahúsi sé ekki síður 

mikilvægt og hæfni fagaðila (28). 

Í rannsókn er mikilvægt að röntgenlæknir og sjúklingur nái að vinna vel saman þar sem konan þarf 

að ná að slaka eins vel á og mögulegt er í rannsókn. Kvíði getur haft áhrif á læknisfræðilegar 

niðurstöður og fylgikvilla af völdum rannsóknar sem geta m.a. verið blæðingar, sýking í kviðarholi og 

krampar (3). Kvíði fyrir rannsókn tengist persónuleika sjúklings, en það sem er einkennandi við 

persónuleikann er oft mun flóknara en við gerum okkur grein fyrir þar sem hann felur í sér 

samverkandi þætti úr erfðafræði og umhverfi (28).  

1.3.2 Framkvæmd rannsóknar 

1.3.2.1 Undirbúningur 

Enginn stórfenglegur undirbúningur er nauðsynlegur fyrir konur, þó er ætlast til að þær séu fastandi 

tveimur tímum fyrir rannsóknina til þess að minnka hættu á að þær kasti upp meðal annars af stressi, 

þó er í lagi að dreypa á vökva á meðan fastað er. Leyfilegt er að taka lyf sem eru reglulega tekin. Mælt 

er með því að taka eina verkjatöflu klukkustund fyrir rannsókn þar sem konur geta fengið krampa í 

rannsókn sem minna helst á túrverki (2).  

Rannsóknin er einungis framkvæmd á 7. – 10. degi tíðahringsins, þar sem fyrsti dagur er 

þegar tíðablæðingar hefjast. Rannsóknin er áætluð áður en egglos á sér stað til þess að koma í veg 

fyrir þann möguleika að verið sé að geisla á fóstur snemma í meðgöngu, það er að segja ef kona er 

ófrísk án þess að vita af því. Slímhúð legsins er þunn á þessum tíma tíðahringsins sem legslíman 

losnar. Það ástand auðveldar túlkun mynda og ætti einnig að tryggja að það sé engin þungun. Konu 
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skal vera ráðlagt að halda sig frá samförum frá þeim tíma sem tíðablæðingar klárast og þangað til eftir 

rannsókn til þess að koma í veg fyrir mögulega þungun (2).  

1.3.2.2 Framkvæmd 

Konan liggur á baki á skyggnibekknum með fætur í gyn stoðum. Rannsókn er útskýrð og látið vita að 

mikilvægt sé að kona nái að slaka á eins og mögulegt er. Röntgenlæknir framkvæmir rannsókn og 

geislafræðingar aðstoða. Spöngin er undirbúin með Klorhexidin 0,2 mg/ml upplausn sem vætt er í 

dauðhreinsuðum bómull og þerruð. Sett er deyfigel, Xylocain á andanefju og hann síðan settur inn í 

leggöngin. Leghálsinn er síðan þrifinn með Klorhexidin 0,2 mg/ml upplausn. Holleggur (e. catheter) að 

stærð 5,5F eða 7F er komið fyrir í leghálsi (29). Blaðra á enda holleggsins er blásin upp að fullu til að 

festa legginn eða að því marki sem konan þolir, þar sem þetta veldur oftast verkjum sem líkjast 

krampa. Merki úr málmi er staðsett yfir aðra hlið mjaðmagrindar til þess að gefa til kynna hægri eða 

vinstri hlið. Nú til dags er þessi aðferð þó yfirleitt framkvæmd í tölvu, þar sem merkið er staðsett annað 

hvort hægra eða vinstra megin við mynd á skjá. Tekin er yfirlitsmynd af mjaðmagrind með hollegginn á 

sínum stað áður en skuggaefni er sprautað inn. Í mesta lagi 20 ml af vatnsleysanlegu joð skuggaefni 

er síðan sprautað rólega inn á meðan skyggnt er til þess að meta legið og eggjaleiðarana (2).  

Í HSG rannsókn er alltaf verið að skoða fyllingu skuggaefnis í legi og eggjaleiðurum sem á svo 

að flæða út í kviðarhol. Passa þarf upp á að hafa skyggnitími sem stystan. Lengd skyggnitíma og fjöldi 

röntgenmynda sem eru teknar í rannsókninni skal ávalt vera í lágmarki til þess að minnka geislun hjá 

konu og öðrum sem eru í rannsóknarherbergi, en á sama tíma þarf rannsóknin að veita nægar 

upplýsingar svo hægt sé að túlka rannsóknina rétt. Skyggnitími í HSG er yfirleitt um 1 mínúta. 

Heildartími rannsóknar er yfirleitt ekki lengri en 30 mínútur. Þegar byrjað er að mynda er fyrst tekin 

yfirlitsmynd. Litlu magni af skuggaefni er sprautað inn til þess að fullvissa um að holleggurinn sé 

örugglega rétt staðsettur. Því næst er skuggaefni sprautað rólega inn í legið og skyggnt er á meðan til 

þess að hægt sé að fylgjast með fyllingu í leginu og í eggjaleiðurum (17). Ef eggjaleiðarar eru opnir 

flæðir skuggaefnið eðlilega í gegnum eggjaleiðara og út í kviðarholið (30). Það getur verið að það sé 

fyrirstaða eða samvextir í eggjaleiðurum sem mynda mótstöðu sem getur valdið truflun á flæði. Einnig 

geta þeir verið alveg lokaðir. Þá getur verið sársaukafullt þegar verið er að reyna sprauta 

skuggaefninu því þá myndast þrýstingur í eggjaleiðurum. Það getur gerst í rannsókn að eggjaleiðarar 

opnist sem voru áður lokaðir þegar skuggaefni er sprautað inn. Stundum er röntgenlampa vinklað til 

hliðar eða sjúklingur snýr sér upp á hægri eða vinstri hlið líkama, ef hann treystir sér til og finnur ekki 

fyrir sársauka. Er það gert til þess að skoða hvort legið liggur fram á við eða aftur á við. Að auki er 

sjúklingur stundum beðinn um að leggjast á grúfu og svo er skyggnt til þess að sjá betur dreifingu 

skuggaefnis í kvið. Rétt framkvæmd HSG getur greint útlínur í legi og breidd legháls. Þegar meira 

skuggaefni er sprautað inn sjást útlinur isthmic og ampullary hluta eggjaleiðara sjást og að lokum sést 

hversu mikið af skuggaefni lekur út í kviðarhol (19).  
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1.3.2.3 Að rannsókn lokinni 

Að rannsókn lokinni fær konan þvottastykki og mælt er með að hún fari inn á salerni sem er inni á 

rannsóknarstofu og fái dömubindi þar sem skuggaefni getur lekið út. Eftir rannsókn er hún látin vita að 

það getur ennþá lekið niður skuggaefni og að eðlilegt sé að blæði örlítið. Mælt er með að hafa hægt 

um sig og forðast áreynslu í eina til tvær klukkustundir eftir rannsókn. Ekki er ráðlagt að fara í bað eða 

sund í 24 klukkustundir eftir rannsóknina. Einnig er mælt með að hafa ekki samfarir né nota túrtappa í 

24 klukkustundir eftir rannsóknina (29).  

 

Mynd a. sýnir yfirlitsmynd og byrjunarstig á fyllingu skuggaefnis í legi. Mynd b. sýnir að legið er búið að 

fyllast af skuggaefni og eggjaleiðarar farnir að sjást því það er byrjað að koma skuggaefni í þá. Mynd 

c. sýnir vel eggjaleiðarana og hvernig þeir skiptast upp í interstitial, isthmic og ampullary hluta. Mynd 

d. sýnir að skuggaefnið er komið í gegnum eggjaleiðarana sem gefur til kynna að þeir eru opnir og 

skuggaefnið er komið út í kviðarhol (2). 

Mynd 4. Myndir úr HSG rannsókn 
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1.3.3 Fylgikvillar HSG 

Fylgikvillar HSG rannsóknar geta verið nokkrir. Tveir algengustu eru blæðing og sýking. Upplýsa þarf 

konuna um að eðlilegt sé að einhver blæðing eigi sér stað næsta sólarhring eftir rannsókn. Einungis 

eru notuð dauðhreinsuð áhöld við framkvæmd rannsóknar og minnkar það líkur á sýkingu (2). Konur 

upplifa yfirleitt krampa þegar blaðran á holleggnum er blásin upp. Kramparnir eru yfirleitt minniháttar, 

vara í stuttan tíma og eru vel þolanlegir hjá meirihluta kvenna. Sumar konur geta þó upplifað 

meiriháttar sársauka af völdum krampanna. Þegar skuggaefnið hefur dreift sér vel í leginu geta konur 

fundið fyrir þrýstingi og þær geta fundið fyrir kviðverkjum þegar skuggaefnið er byrjað að dreifa sér í 

kviðarholi (27). Möguleiki er á ofnæmis viðbrögðum við skuggaefninu en þess háttar viðbragð er mjög 

sjaldgæft (2). Ef sjúklingur er með þekkt joðskuggaefnis ofnæmi getur hann fengið ofnæmislyf tveimur 

dögum fyrir rannsókn á röntgendeild Landspítalans (30).  
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2 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar er að afla upplýsinga um líðan kvenna meðan á rannsóknarferli stendur í 

leg- og eggjaleiðararannsókn (HSG) á röntgendeild Landspítalans við Hringbraut. Tilgangur með 

þessari gæðarannsókn er að skoða verklag við rannsókn, hvað sé í lagi og hvort eitthvað megi betur 

fara. Ef  niðurstöður sýna að þörf er á umbótum er hægt að fara yfir verkferli rannsóknar og breyta og 

þar með bæta ferlið svo það getur verið mikill ávinningur af gæðarannsókninni. 
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3 Efni og aðferðir 

Leyfi fyrir gæðarannsókninni var veitt af Siðanefnd Landspítala (54/2017) (sjá fylgiskjal 1). 

3.1 Þátttakendur 

Í þessari gæðarannsókn var notast við þægindaúrtak við val á þátttakendum. Þátttakendur voru konur 

sem höfðu farið í HSG rannsókn á tímabilinu 1. nóvember 2015 til 30. nóvember 2016.  

Spurningalisti ásamt upplýsingablaði um rannsókn var sendur til 93 kvenna og þær beðnar um að 

taka þátt í gæðarannsókn þessari með því að svara spurningalista og senda til röntgendeildar. Af þeim 

barst 31 spurningalisti til baka (svarhlutfall 33%). Svörin voru órekjanleg og þátttakendur voru á 

aldrinum 26-42 ára. Þátttakendur fengu ekki greitt fyrir þátttöku. 

3.2 Mælitæki 

Spurningalistinn og upplýsingablaðið sem fylgdi voru hönnuð og unnin í samvinnu rannsakanda og 

leiðbeinenda (sjá fylgiskjal 2 og 3). Spurningalistinn var í tveimur hlutum og samanstóð hann af 20 

spurningum. Hann var byggður upp á lokuðum spurningum fyrir utan eina opna spurningu. Við hverja 

spurningu voru að minnsta kosti þrír svarmöguleikar sem þátttakandi gat merkt við. Fyrsti hluti 

spurningalistans fjallaði um almennar persónulegar upplýsingar og seinni hluti fjallaði um 

rannsóknarferlið og líðan á meðan á rannsókn stóð. 

Fyrsti hluti spurningalistans innihélt tvær spurningar. Í fyrstu spurningu var spurt um aldur og 

svarmöguleikarnir voru sex. Þeir voru: 20-25 ára, 26-30 ára, 31-36 ára, 37-42 ára, 43-48 ára og eldri 

en 49 ára.  

Í annarri spurningu var spurt hversu lengi þátttakandi hafði reynt að verða ófrísk. 

Svarmöguleikarnir voru sex og þeir voru: 12 mánuðir eða minna, 13 mánuðir til 24 mánuðir, 25 

mánuðir til 36 mánuðir, 37 til 48 mánuðir, 49 til 60 mánuðir og meira en 60 mánuði eða 5 ár. 

Annar hluti spurningalistans innihélt 18 spurningar. Í fyrstu spurningu var spurt hvort 

þátttakandi hefði þurft að bíða lengi eftir því að komast að í HSG rannsókn og svarmöguleikarnir voru: 

já, nei, hvorki né og svo var möguleiki á að skrifa í athugasemd ef svarið var annað en möguleikarnir 

gáfu til kynna.  

Í næstu spurningu var spurt hvort þátttakandi vissi hvernig HSG rannsókn myndi fara fram 

áður en hann fór í rannsóknina. Svarmöguleikarnir voru: já, nei og hvorki né.  

Þar á eftir var spurt hvort þátttakandi hefði viljað fá meiri fræðslu áður en hann fór í HSG 

rannsóknina. Svarmöguleikarnir voru: já, nei og hvorki né. 

Því næst var spurt hvort þátttakandi hafði aflað sér upplýsinga um HSG rannsóknina áður en 

hann fór í hana? Svarmöguleikarnir voru: já, nei og hvorki né. Ef þátttakandi svaraði neitandi þá var 

hann beðinn um að sleppa spurningunni sem kom á eftir og svara þarnæstu spurningu. 
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Spurt var hvar þátttakandi hefði aflað sér upplýsinga um HSG rannsóknina. Svarmöguleikarnir 

voru: hjá lækni sem sendi þig í rannsóknina, í formi upplýsingabréfs frá röntgendeild Landspítalans, á 

veraldarvefnum eða annar staðar þar sem þátttakandi gat tilgreint nákvæmt svar. 

Næst var spurt ef þátttakandi hefði val, hefði hann viljað ráða af hvaða kyni röntgenlæknirinn 

væri? Svarmöguleikarnir voru: já, nei eða hvorki né. 

Einnig var spurt hvort þátttakandi hefði viljað hafa aðstandanda með sér í herberginu meðan á 

HSG rannsókninni stóð. Svarmöguleikarnir voru: já, nei eða hvorki né. 

Þar á eftir var spurt hvort þátttakanda hefði fundist of margir starfsmenn koma að HSG 

rannsókninni? Svarmöguleikarnir voru þrír, þeir voru: Já, nei og hvorki né. 

Því næst var spurt hvort þátttakanda hefði fundist útskýrt nógu vel fyrir sér hvað var í gangi 

hverju sinni meðan á HSG rannsókninni stóð. Svarmöguleikarnir voru: já, nei og hvorki né. 

Spurt var hvernig þátttakanda leið fyrir HSG rannsóknina. Svarmöguleikarnir voru fimm. Þeir 

voru: vel, ágætlega, hvorki né, bærilega og ekki vel. 

Næst var spurt hvort þátttakandi hefði fundið fyrir stressi áður en hann kom í HSG 

rannsóknina. Svarmöguleikarnir voru: fann fyrir miklu stressi, fann fyrir stressi, hvorki né, fann fyrir smá 

stressi og fann ekki fyrir stressi. 

Einnig var spurt hvort þátttakandi hefði fundið fyrir kvíða áður en hann kom í HSG 

rannsóknina. Svarmöguleikarnir voru fimm og þeir voru: fann fyrir miklum kvíða, fann fyrir kvíða, hvorki 

né, fann fyrir smá kvíða, fann ekki fyrir kvíða. 

Þar á eftir var spurt hvort þátttakandi hefði fundið fyrir óþægindum meðan HSG rannsóknin átti 

sér stað. Svarmöguleikarnir voru: fann fyrir miklum óþægindum, fann fyrir óþægindum, hvorki né, fann 

fyrir smá óþægindum, fann ekki fyrir óþægindum. 

Því næst var spurt hvort þátttakandi hefði fundið fyrir sársauka meðan HSG rannsóknin átti sér 

stað. Svarmöguleikarnir voru fimm, þeir voru: fann fyrir miklum sársauka, fann fyrir sársauka, hvorki 

né, fann fyrir smá sársauka og fann ekki fyrir sársauka. 

Spurt var hvernig þátttakanda hefði liðið eftir rannsóknina. Svarmöguleikarnir voru: vel, 

ágætlega, hvorki né, bærilega og ekki vel. 

Næst var spurt hvort þátttakandi hefði orðið ófrísk innan árs frá HSG rannsókninni. 

Svarmöguleikarnir voru fjórir. Þeir voru: já, nei, varð ófrísk meira en ári eftir rannsóknina og vil ekki 

svara.  

Einnig var spurt hvort þátttakandi teldi að niðurstöður HSG rannsóknarinnar hefðu komið að 

gagni fyrir hann. Svarmöguleikarnir voru: já, nei og vil ekki svara.  

Síðast var opin spurning og spurt var hvort það væri eitthvað annað sem þátttakanda fyndist 

ekki koma fram í könnuninni sem hann vildi koma á framfæri. 
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3.3 Tölfræði 

 

Við skráningu og úrvinnslu gagna var notast við tölvureikniforritið Microsoft Office Excel 2011 í Apple 

MacBook Pro tölvu. 
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4 Niðurstöður 

Prentaðir voru 93 spurningalistar og sendir til úrtakshóps, 31 var svarað og voru þeir sendir tilbaka 

sem jafngildir 33% svarhlutfalli. Spurningalistinn samanstóð af 20 spurningum. Tilgangur 

spurningalistans var að kanna líðan kvenna meðan á rannsóknarferli stendur í HSG rannsókn.  

Í  þessum kafla verða niðurstöður spurningalistans birtar í formi súlurita, eitt rit fyrir hverja 

spurningu. Þau verða í sömu röð og spurningarnar komu fyrir í listanum. Svörin við síðustu spurningu 

spurningalistans, sem er opin, verða sett fram í töflu.  

4.1 Svör við spurningum 

4.1.1 Hluti 1 – Persónulegar spurningar 

Spurning 1. Á hvaða aldri ert þú? 

 

Myndin sýnir að flestar konur voru á aldrinum 31 – 36 ára. 0% voru á aldrinum 20 – 25 ára, 23% voru 

á aldrinum 26 – 30 ára, 45% voru á aldrinum 31 – 36 ára, 32% voru á aldrinum 37 – 42 ára, 0% voru á 

aldrinum 43 – 48 ára og 0% voru eldri en 49 ára. 

 

 

 

Mynd 5. Aldursdreifing 
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Spurning 2. Hve lengi hafðir þú reynt að verða ófrísk? 

 

 

Myndin sýnir að 29% höfðu reynt að verða ófrískar í 12 mánuði eða skemur, 29% höfðu reynt að 

verða ófrískar í 13 – 24 mánuði, 10% höfðu reynt að verða ófrískar í 25 – 36 mánuði, 13% höfðu reynt 

að verða ófrískar í 37 – 48 mánuði, 6% höfðu reynt að verða ófrískar í 49 – 60 mánuði og 13% höfðu 

reynt að verða ófrískar í meira en 60 mánuði. 

Mynd 6. Mánuðir 
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4.1.2 Hluti 2 – Almennt um rannsóknarferlið og líðan 

Spurning 3. Þurftir þú að bíða lengi eftir því að komast í HSG rannsókn? 

 

Myndin sýnir að 7% kvenna svöruðu því játandi að hafa þurft að bíða lengi eftir að komast í rannsókn, 

87% svöruðu því neitandi, 3% svöruðu hvorki né og 3% mundi það ekki. 

 

 

Spurning 4. Vissir þú hvernig HSG rannsóknin myndi fara fram áður en þú fórst í rannsóknina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myndin sýnir að 48% svöruðu því játandi að vita hvernig HSG rannsókn myndi fara fram áður en þær 

komu í rannsóknina. 26% svöruðu neitandi og 26% svöruðu hvorki né. 

 

 

 

 

 

Mynd 7. Biðtími fyrir rannsókn 

Mynd 8. Vitneskja um framkvæmd rannsóknar 
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Spurning 5. Hefðir þú viljað fá meiri fræðslu áður en þú fórst í rannsóknina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myndin sýnir að 52% svöruðu játandi að þær hefðu viljað fá meiri fræðslu áður en þær fóru í HSG 

rannsóknina. 22% svöruðu neitandi og 26% svöruðu hvorki né. 

 

 

Spurning 6. Aflaðir þú þér upplýsinga um rannsóknina áður en þú fórst í hana? (Ef nei, svarið næst 

spurningu 8) 

 

 

Myndin sýnir að 61% aflaði sér upplýsinga áður en þær fóru í rannsóknina. 29% svöruðu neitandi og 

10% svöruðu hvorki né.  

 

 

 

 

 

Mynd 10. Upplýsingaöflun fyrir rannsókn 

Mynd 9. Fræðsla fyrir rannsókn 
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Spurning 7. Hvar fékkst þú upplýsingar um rannsóknina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myndin sýnir að 36% svöruðu að þær hefðu fengið upplýsingar um rannsóknina hjá lækni sem sendi 

þær í rannsókn. 45% svöruðu að þær hefðu fengið upplýsingar um rannsóknina á netinu. 3% svöruðu 

að þær hefðu fengið upplýsingar um rannsóknina hjá vinkonu sem er læknir, 3% svöruðu að þær 

hefðu fengið upplýsingar hjá vinkonu sem hafði farið í HSG rannsókn og 3% svöruðu að þær væru 

sjálfar læknir sem sérhæfir sig í kvenlækningum svo þær þekktu þetta vel. Nokkrar konur merktu í 2 

svarmöguleika í spurningunni. 

 

 

 

Spurning 8. Ef þú hefðir val, hefðir þú viljað ráða af hvaða kyni röntgenlæknirinn var? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myndin sýnir að 32% svöruðu játandi að þær hefðu viljað ráða af hvaða kyni röntgenlæknirinn var ef 

þær hefðu haft val. 45% svöruðu neitandi og 23% svöruðu hvorki né. 

Mynd 11. Hvar upplýsingar fengust fyrir rannsókn 

Mynd 12. Kyn röntgenlæknis 
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Spurning 9. Hefðir þú viljað hafa aðstandanda með þér í herberginu meðan á  rannsókninni stóð? 

 

 

Myndin sýnir að 42% svöruðu játandi að þær hefðu viljað hafa aðstandanda með sér í herberginu 

meðan á rannsókninni stóð. 39% svöruðu neitandi og 19% svöruðu hvorki né. 

 

Spurning 10. Fannst þér of margir starfsmenn koma að rannsókninni? 

 

 

Myndin sýnir að 19% svöruðu játandi að þeim fannst of margir starfsmenn koma að HSG 

rannsókninni. 62% svöruðu neitandi og 19% svöruðu hvorki né. 

 

Mynd 13. Aðstandandi með í rannsókn 

Mynd 14. Fjöldi starfsmanna í rannsókn 



  

26 

 

Spurning 11. Fannst þér vera útskýrt nógu vel fyrir þér hvað var í gangi hverju sinni á meðan á 

rannsókninni stóð? 

 

 

Myndin sýnir að 80% svöruðu játandi að þeim fannst vera útskýrt nógu vel hvað var í gangi hverju 

sinni á meðan á rannsókn stóð. 10% svöruðu nei og 10% svöruðu hvorki né. 

 

 

Spurning 12. Hvernig leið þér fyrir rannsóknina? 

 

Myndin sýnir að 19% leið vel fyrir rannsóknina, 39% leið ágætlega, 0% svaraði hvorki né, 29% leið 

bærilega og 13% leið ekki vel.  

 

 

 

Mynd 15. Upplýsingaflæði í rannsókn 

Mynd 16. Líðan fyrir rannsókn 
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Spurning 13. Fannst þú fyrir stressi áður en þú mættir í rannsóknina? 

 

                             Mynd 17 Stress fyrir rannsókn 

Myndin sýnir að 16% svöruðu að þær hefðu fundið fyrir miklu stressi fyrir rannsóknina, 39% svöruðu 

að þær hefðu fundið fyrir stressi, 3% svöruðu hvorki né, 36% svöruðu að þær hefðu fundið fyrir smá 

stressi og 6% svöruðu að þær hefðu ekki fundið fyrir stressi. 

 

Spurning 14. Fannst þú fyrir kvíða áður en þú mættir í rannsóknina? 

 

 

                             Mynd 18 Kvíði fyrir rannsókn 

Myndin sýnir að 32% svöruðu að þær hefðu fundið fyrir miklum kvíða fyrir rannsókn, 29% svöruðu 

að þær hefðu fundið fyrir kvíða, 4% svöruðu hvorki né, 29% svöruðu að þær hefðu fundið fyrir smá 

kvíða og 19% svöruðu að þær hefðu fundið fyrir kvíða. 
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Spurning 15. Fannst þú fyrir óþægindum á meðan rannsóknin átti sér stað? 

 

                            Mynd 19 Óþægindi í rannsókn  

 

Myndin sýnir að 32% svöruðu að þær hefðu fundið fyrir miklum óþægindum á meðan HSG rannsóknin 

átti sér stað, 35% svöruðu að þær hefðu fundið fyrir óþægindum, 0% svöruðu hvorki né, 23% svöruðu 

að þær hefðu fundið fyrir smá óþægindum og 10% svöruðu að þær hefðu ekki fundið fyrir óþægindum 

 

Spurning 16. Fannst þú fyrir sársauka á meðan að rannsóknin átti sér stað? 

 

                        Mynd 20 Sársauki í rannsókn 

Myndin sýnir að 32% svöruðu að þær fundu fyrir miklum sársauka á meðan að rannsóknin átti sér 

stað, 23% svöruðu að þær fundu fyrir sársauka, 7% svöruðu hvorki né, 19% svöruðu að þær fundu 

fyrir smá sársauka og 19% svöruðu að þær fundu ekki fyrir sársauka.
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Spurning 17. Hvernig leið þér eftir rannsóknina? 

 

                                Mynd 21 Líðan eftir rannsókn 

Myndin sýnir að 23% svöruðu að þeim hefði liðið vel eftir rannsóknina, 32% svöruðu að þeim hefði 

liðið ágætlega, 6% svöruðu hvorki né, 10% svöruðu að þeim hefði liðið bærilega og 29% svöruðu að 

þeim hefði ekki liðið vel. 

 

Spurning 18. Varst þú ófrísk innan árs eftir rannsóknina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Mynd 22 Þungun eftir rannsókn 

 

Myndin sýnir að 49% svöruðu játandi að þær hefðu orðið óléttar innan árs eftir rannsókn, 32% svöruðu 

neitandi, 16% svöruðu að þær hefðu orðið ófrískar meira en ári eftir rannsókn og 3% vildu ekki svara. 
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Spurning 19. Telur þú að niðurstöður rannsóknar hafi komið að gagni fyrir þig? 

 

 

                          Mynd 23 Gagn af  niðurstöðum rannsóknar 

 

Myndin sýnir að 90% svöruðu játandi að þær töldu að niðurstöður rannsóknar hefðu komið að gagni 

fyrir sig, 10% svöruðu neitandi og 0% vildi ekki svara. 
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Spurning 20. Er eitthvað annað sem þér fannst ekki koma fram í könnuninni sem þú vilt koma á 

framfæri? 

 

Tafla 1. Það sem þátttakendur vildu koma á framfæri 

20. Er eitthvað annað sem þér fannst ekki koma fram í könnuninni sem þú vilt koma á framfæri? 

 Mundi ekki eftir þessari rannsókn (HSG) fyrr en ég fékk þetta bréf!!! ☺ 

 Ég gleymdi að taka með mér beiðnina sem ég þurfti fyrir rannsóknina en starfsfólkið sýndi 

mér mikla þolinmæði og sá til þess að ég kæmist í rannsóknina samt. Ég er mjög ánægð með 

þjónustuna! 

 Ég varð ólétt strax sama hring en það var utanlegs fóstur. 

 Gefa verkjalyf. Eitthvað sterkara en manni var sagt að taka.  

 Biðtíminn eftir að komast að í rannsókn var það erfiðasta við ferlið. (Þegar tíðahringurinn 

loksins fór aftur í gang eftir óútskýrt hlé, var ekki laust pláss í rannsóknina. Því tók við önnur 

eins bið.) Læknirinn var pínu sérstakur í framkomu við tvær aðstoðarkonur sínar. Hefði viljað 

kvk lækni. 

 Það var kona sem gerði rannsóknina og mér fannst það betra. Einnig voru geislafræðingarnir 

sem voru viðstaddir yndislegar, mjög nærgætnar og hlýjar. 

 Það var tekið mjög vel á móti mér þegar ég fór í rannsóknina og starfsfólkið allt sýndi mikinn 

skilning að ég væri smeyk og kvíðin fyrir rannsókninni. 

 Ég er með kvíða og maðurinn minn hringdi daginn áður til að athuga hvort hann mætti koma 

með mér inn því ég gat varla andað vegna kvíða. Þegar við komum stóðst ekkert af því sem 

okkur var lofað. Starfsfólkið var ópersónulegt og kalt. Ein kona sagði mér að skipta um föt og 

bíða en gleymdi mér svo augljóslega. Sú sem gerði aðgerðina talaði niður til mín út af 

sýnilegum kvíðabrögðum í stað þess að reyna að hvetja mig. ÖMURLEG REYNSLA.  

 HSG hjálpaði mér ekki að verða ófrísk. Þurfti að fara í glasameðferð. 

 Ég hefði viljað hlýlegra viðmót frá lækninum. Hún hafði ekki skilning á minni líðan og var 

harðhent og var að flýta sér. Fannst hún gera svolítið lítið úr mínum tilfinningum. 

Hjúkrunarfræðingurinn hjálpaði mér mikið þar sem ég mátti ekki taka maka með inn. Var blíð, 

góð og skilningsrík. Varð meira stressuð og kvíðin þegar ég fékk að vita að ég mætti ekki taka 

maka með inn. 

 Þarf að upplýsa konur betur fyrirfram. Maður þarf að fá handklæði strax eftir skoðun. Þá 

verður þetta ekki eins subbulegt. 

 Mér fannst læknirinn sem framkvæmdi aðgerðina alls ekki fagleg á meðan á þessu stóð. Mér 

fannst hún virkilega klaufaleg þegar hún reyndi að koma leggnum upp og stressaði mig því 

mikið og særði á viðkvæmu svæði. Ég var í hálfgerðu losti það sem eftir var aðgerðar og hún 

gerði ekkert til að aðstoða mig. Var kuldaleg allann tímann. Mér leið svolítið eins og kjötstykki 

í sláturhúsi! Vil taka fram að ég hef margoft farið í skoðun og aldrei vesen að koma leggnum 

fyrir.  
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 Mikilvægt að stytta biðlista fyrir þessa rannsókn. Sjálf sendi ég konur reglulega í þetta og oft á 

tíðum virkar rannsóknin til að opna leiðarana og þær verða þungaðar. Konur vilja ekki þurfa 

að bíða lengi eftir þessu.  

 Starfsfólkið var einstaklega fagmannlegt og umhyggjusamt. Þar sem ég fann fyrir engum 

sársauka, fannst mér jafnvel ,,undarlegt” hversu blíðar þær voru. 

 

Taflan sýnir orðrétt svör þátttakenda um hvað þeim fannst ekki koma fram í könnuninni og vildu koma 

á framfæri. 
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5 Umræða 

Eins og fyrr kom fram var spurningalistinn sendur til þeirra kvenna sem fóru í HSG rannsókn á 

tímabilinu 1. nóvember 2015 til 30. nóvember 2016 og var óskað eftir því að þær myndu svara honum 

og senda tilbaka á röntgendeild Landspítalans við Hringbraut.  

5.1 Svör við spurningum 

Svarhutfall var 33%. Nokkuð misjafnt er hvað talið er vera gott svarhlutfall við spurningalistum sem eru 

sendir með pósti. Allt frá 25-75% telst vera gott eða nægilegt svarhlutfall, það fer að miklu leyti eftir því 

hvað er verið að rannsaka (31).  

Upphaflega ætlaði rannsakandi að hringja í þátttakendur, frá röntgendeild Landspítalans á 

Hringbraut, eftir að vika var liðin frá póstlagningu spurningalista og fylgja eftir svörun án þess þó að 

vera of ýtin heldur meira til útskýringar ef spurningar hefðu vaknað. Hins vegar var síðar ákveðið að 

sleppa hringingu þar sem um viðkvæma rannsókn er að ræða og rannsakandi getur ýft upp minningar 

sem konur vilja helst gleyma ef rannsóknin hefði verið þeim erfið og sársaukafull eða niðurstöður 

hefðu ekki verið jákvæðar fyrir konurnar. Leiða má líkur að því að þetta sé ein af meginástæðum fyrir 

lágu svarhlutfalli. Eins er möguleiki á að ekki hafi allir spurningalistar ratað í hendur þátttakanda.  

5.1.1 1. hluti – Persónulegar spurningar 

Í fyrri hluta spurningalistans var mjög góð svörun, öllum spurningum var svarað. Flestar konur voru á 

aldrinum 31-36 ára eða 45% þátttakenda. Næst flestar voru á aldrinum 37-42 ára eða 32% og 23% 

voru á aldrinum 26-30 ára. Engin var á aldrinum 20-25 ára eða eldri en 49 ára. Hafa skal í huga að 

spurningalistinn var sendur út í febrúar 2018 en úrtakið hafði farið í rannsóknina á tímabilinu 1. 

nóvember 2015 til 30. nóvember 2016. Ástæðan fyrir því að þetta úrtak var valið er sú að 

gæðaverkefni þetta var ákveðið í nóvember 2017. Leiðbeinendur og rannsakandi vildu geta spurt 

konurnar hvort þær hefðu orðið ófrískar innan árs eftir HSG rannsókn, þar sem í rannsókn er verið að 

skoða ástand legs og eggjaleiðara og meta ófrjósemi kvenna. Í sumum tilfellum opnast eggjaleiðarar, 

sem áður voru lokaðir, í rannsókninni sem getur orðið til þess að kona verður ófrísk. Eins og áður 

hefur komið fram er skilgreiningin á ófrjósemi sú að kona geti ekki orðið ófrísk eftir að hafa stundað 

óvarðar samfarir í að lágmarki eitt ár, þess vegna var ákveðið að það þyrfti að vera að minnsta kosti 

eitt ár liðið frá því konurnar í úrtakinu hefðu farið í HSG rannsóknina (23). Miðað er við að besti aldur 

fyrir barneignir sé frá 20-35 ára þar sem á þeim aldri sé frjósemin í hámarki hjá konum. Vandamál 

tengd ófrjósemi aukast eftir því sem konur eldast (32). 

Sami fjöldi kvenna hafði reynt að verða ófrískar í 12 mánuði eða skemur og í 13-24 mánuði, 

það er að segja 29%. 10% höfðu reynt að verða ófrískar í 25-36 mánuði, 13% höfðu reynt í 37-48 

mánuði, 6% höfðu reynt í 49-60 mánuði og 13% höfðu reynt í meira en 60 mánuði eða 5 ár. Af þeim 

13%, eða fjórum konum, voru tvær þeirra nú á aldrinum 26-30 ára, ein á aldrinum 31-36 ára og ein á 

aldrinum 37-42 ára. 
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5.1.2 2. hluti – Almennt um rannsóknarferlið og líðan  

Í seinni hluta spurningalistans var ekki eins góð svörun og í fyrrihluta þar sem ekki svöruðu allar konur 

opnu spurningunni í lok listans enda var um valspurningu að ræða. Mikill meirihluti svaraði neitandi að 

hafa þurft að bíða lengi eftir því að komast að í HSG rannsókn eða 87%, sem verður að teljast gott. 

Aðeins 7% svöruðu játandi, 3% svöruðu hvorki né og 3% mundi það ekki. Þegar læknir er búinn að 

senda beiðni fyrir konu til þess að komast í HSG rannsókn þá er konan látin vita að hún þurfi að 

hringja í röntgendeild Landspítalans við Hringbraut þegar hún byrjar á tíðablæðingum þar sem 

rannsóknin er framkvæmd á 7. - 10. degi tíðahrings. Af þeim sökum þarf kona yfirleitt ekki að bíða 

mjög lengi eftir að komast í rannsókn. 

Þegar spurt var hvort konurnar vissu hvernig HSG rannsókn færi fram áður en þær komu í 

rannsóknina þá svöruðu 48% játandi, 26% svöruðu neitandi og 26% svöruðu hvorki né. 

Rúmlega helmingur kvenna eða 52% hefði viljað meiri fræðslu áður en þær komu í rannsókn, 

22% vildi ekki meiri fræðslu og 26% svöruðu hvorki né. Af þeim 52%, eða 16 konum sem hefðu viljað 

fá meiri fræðslu voru sjö sem öfluðu sér upplýsinga um rannsóknina. Af þeim sjö voru ein sem fékk 

upplýsingar hjá lækni sem sendi hana í rannsókn, ein sem aflaði sér upplýsinga hjá lækni og á 

veraldarvef og fimm öfluðu sér upplýsinga á veraldarvef.  

Meirihluti kvenna aflaði sér upplýsinga um rannsóknina áður en þær fóru í hana eða 61%. Þær 

sem öfluðu sér ekki upplýsinga áður en þær fóru í rannsóknina voru 29% og 10% svöruðu hvorki né. 

Þær sem svöruðu spurningunni neitandi voru beðnar um að sleppa næstu spurningu og svara 

þarnæstu spurningu.  

Þegar spurt var hvar konurnar hefðu fengið upplýsingar um rannsóknina þá svöruðu 36% að þær 

hefðu fengið þær hjá lækni sem sendi beiðni fyrir þær í HSG rannsókn. 45% svöruðu að þær hefðu 

fengið upplýsingar um rannsóknina á veraldarvefnum. 3% svöruðu að þær hefðu fengið upplýsingar 

um rannsóknina hjá vinkonu sem er læknir, 3% svöruðu að þær hefðu fengið upplýsingar hjá vinkonu 

sem hafði farið í HSG rannsókn og 3% svöruðu að þær væru sjálfar læknir sem sérhæfir sig í 

kvenlækningum svo þær þekktu þetta vel. Sumir þátttakendur völdu 2 svarmöguleika í þessari 

spurningu og eins og áður kom fram þá voru þátttakendur sem svöruðu neitandi í spurningunni á 

undan beðnir um að sleppa þessari spurningu og svara næst spurningunni sem kom á eftir. 

Svarmöguleiki b. ,,Í formi upplýsingabréfs frá röntgendeild Landspítalans” var settur fram á villandi 

hátt. Þar sem upplýsingablaðið er ekki afhent konum heldur eru upplýsingar í blaðinu lesnar upp fyrir 

þær þegar konurnar hringja og fá tíma í rannsókn. Þar sem rannsókn er framkvæmd á 7. – 10. degi 

tíðahrings er óvíst að bréf nái að skila sér fyrir þann tíma með pósti heim til konu. Upplýsingablaðið er 

að finna á vef Landspítalans en þó er það ekki mjög aðgengilegt þar sem ekki er hægt að leita eftir því 

á forsíðu vefsins enda ber upplýsingablaðið nafnið 2.02.05.02.01 Leg- og eggjaleiðararannsókn.  

Flestar konur svöruðu neitandi þegar spurt var hvort þær hefðu viljað ráða hvers kyns 

röntgenlæknirinn var, ef þær hefðu haft það val eða 45%. Þá svöruðu 32% játandi að þær hefðu viljað 

ráða hvers kyns röntgenlæknirinn var en 23% svöruðu hvorki né. Rannsókn hefur sýnt að það getur 

verið að konum líði betur og skammist sín ekki jafn mikið þegar HSG er framkvæmd af kvenkyns 

lækni. Einnig að konur geta fundið fyrir meiri kvíða þegar þær vita að karlmaður er að framkvæma 
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rannsóknina og geta þar að auki upplifað eða skynjað meiri sársauka. Þó er ótímabært að fullyrða það 

(28).  

Nokkuð jafnt var hvort konur vildu hafa aðstandanda með sér í rannsóknarstofunni meðan á HSG 

rannsókn stóð eða ekki. 42% svöruðu játandi, 39% svöruðu neitandi og 19% svöruðu hvorki né. Eins 

og staðan er í dag er þessi valmöguleiki ekki fyrir hendi en eflaust gæti það í einhverjum tilvikum róða 

konur og þannig auðveldað þeim rannsókn og þar af leiðandi fyrir þá sem að rannsókninni koma. 

Mikill meirihluti svaraði neitandi þegar spurt var hvort þeim hefði fundist of margir starfsmenn koma 

að rannsókninni eða 62%. Einungis 19% svöruðu játandi og 19% svöruðu hvorki né sem verður að 

teljast gott. Í rannsókn er reynt að hafa eins fáa starfsmenn inni og völ er á, yfirleitt er 1 röntgenlæknir 

og 2 geislafræðingar, þar sem að rannsóknin er persónuleg og viðkvæm. 

Þegar konurnar voru spurðar hvort þeim hefði fundist nógu vel útskýrt hvað væri í gangi hverju 

sinni á meðan á rannsókn stóð þá svöruðu langflestar því játandi eða 80%. 10% svöruðu neitandi og 

10% svöruðu hvorki né. Af þeim 10%, eða þremur konum, sem svöruðu neitandi voru tvær þeirra sem 

lýstu upplifun sinni sem neikvæðri reynslu. Báðar hefðu þær viljað taka maka með sér inn í 

rannsóknarherbergið.  Þær tóku báðar fram að þær voru kvíðnar og hefðu fundið fyrir stressi.  Í HSG 

rannsókn er áhersla lögð á að upplýsa sjúkling um framkvæmd rannsóknar eins vel og mögulegt er, 

bæði geislafræðingar og röntgenlæknar koma að því. Reynt er eftir fremsta megni að sýna konunum 

alúð og skilning á þeirra ástandi. 

Líðan kvenna fyrir rannsókn var nokkuð misjöfn. Flestum leið ágætlega fyrir rannsóknina eða 39%. 

Næst flestum leið vel eða 19% . 29% svaraði að þeim hefði liðið bærilega fyrir rannsókn og 13% leið 

ekki vel. Af þeim 13%, eða fjórum konum, sem svaraði að þeim hefði ekki liðið vel fyrir rannsókn fundu 

þær allar fyrir stressi, þar af fundu tvær fyrir miklu stressi. Allar fundu þær fyrir kvíða, þar af þrjár fyrir 

miklum kvíða. 

 Þegar spurt var hvort konurnar hefðu fundið fyrir stressi áður en þær komu í rannsóknina þá 

svöruðu 16% að þær hefðu fundið fyrir miklu stressi, 39% svöruðu að þær hefðu fundið fyrir stressi, 

36% svöruðu að þær hefðu fundið fyrir smá stressi, 6% svöruðu að þær hefðu fundið fyrir stressi og 

3% svöruðu hvorki né. 

Konurnar voru spurðar hvort þær hefðu fundið fyrir kvíða áður en þær komu í rannsókn. 19% sögðu 

að þær hefðu fundið fyrir miklum kvíða, 29% sögðu að þær hefðu fundið fyrir kvíða, 29% sögðu að 

þær hefðu fundið fyrir smá kvíða, 19% svöruðu að þær hefðu fundið fyrir kvíða og 4% sögðu hvorki né. 

Af þeim 19%, eða sex konum sem sögðust hafa fundið fyrir miklum kvíða fundu þær allar fyrir stressi, 

þar af fimm fyrir miklu stressi. 

Þegar spurt var hvort konurnar hefðu fundið fyrir óþægindum á meðan rannsóknin átti sér stað fann 

meirihlutinn fyrir óþægindum. 32% fundu fyrir miklum óþægindum, 35% fundu fyrir óþægindum, 23% 

fundu fyrir smá óþægindum og 10% fundu ekki fyrir óþægindum. Af þeim 10% kvenna, eða þrjár 

konur, sem fundu ekki fyrir óþægindum var almenn upplifun þeirra af rannsókn jákvæð. Þær voru 

hvorki kvíðnar né stressaðar fyrir rannsókn. Þeim fannst vera útskýrt nógu vel fyrir sér hvað var í gangi 

hverju sinni í rannsókn. Tveimur leið vel eftir rannsókn og einni leið ágætlega. Eðlilegt er að finna fyrir 
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óþægindum í rannsókn m.a. krampa, hvort sem það er þegar blaðra er blásin upp á hollegg til þess að 

festa hann í leghálsi eða þegar skuggaefni er sprautað inn í legið og eggjaleiðarana (2). 

Flestar konur fundu fyrir miklum sársauka á meðan að rannsókn átti sér stað eða 32%. 23% fundu 

fyrir sársauka, 19% fundu fyrir smá sársauka, 7% svöruðu hvorki né og 19% fundu ekki fyrir sársauka. 

Af þessum 32%, eða 10 konum, sem fundu fyrir miklum sársauka, fundu þær allar fyrir kvíða, þar af 

fjórar sem fundu fyrir miklum kvíða. 

Þegar konur voru spurðar hvernig þeim hefði liðið eftir rannsóknina þá leið 23% vel, 32% leið 

ágætlega, 10% leið bærilega, 6% svöruðu hvorki né og 29% leið ekki vel. Af þeim 29%, eða níu 

konum, sem sögðu að þeim hefði ekki liðið vel eftir rannsókn fundu þær allar fyrir sársauka í rannsókn. 

Fjórar þeirra fundu fyrir miklum sársauka. Eðlilegt er að sjúklingar geti fundið fyrir eymslum og 

óþægindum eftir rannsókn. 

Tæpur helmingur kvenna urðu ófrískar innan við ár eftir rannsókn eða 49%. Hinsvegar urðu 32% 

ekki ófrískar innan við ár eftir rannsókn. 16% urðu ófrískar meira en ári eftir rannsókn og 4% vildu ekki 

svara. Af þeim 49%, eða 15 konum, sem urðu ófrískar innan við ár eftir rannsóknina fannst öllum 

rannsóknin hafa komið þeim að gagni nema einni, en hún varð ófrísk með því að fara í glasafrjóvgun.  

Þegar spurt var hvort konur töldu að niðurstöður rannsóknar hefðu komið að gagni fyrir sig þá var 

mikill meirihluti sem svaraði játandi eða 90%. Ekki nema 10% svöruðu neitandi. Af þessum 10% 

kvenna, eða þremur konum, varð ein þeirra ófrísk en með því að fara í glasafrjóvgun. 

Að lokum var spurt hvort konur vildu koma einhverju á framfæri sem þeim fannst ekki koma fram í 

könnuninni. 39% kvenna svaraði spurningunni eða 12 konur. Það sem kom á óvart var hversu 

mismunandi upplifun þeirra var á rannsóknarferli og HSG rannsókninni sjálfri. Sumar höfðu ótrúlega 

góða hluti að segja um þeirra upplifun, aðrar voru alls ekki ánægðar með sína reynslu. Ein kona hafði 

hreinlega gleymt rannsókninni áður en hún fékk spurningalistann sendan til sín. Önnur hefði viljað 

sterkari verkjalyf fyrir rannsókn.  

5.2 Styrkleikar og veikleikar rannsóknar 

Styrkleikar gæðarannsóknar eru þeir að ekki er vitað til þess að líðan kvenna í rannsóknarferli í HSG 

rannsókn hafi áður verið rannsökuð á röntgendeild Landspítalans við Hringbraut. Góð reynsla er af 

spurningalistum til þess að safna fjölbreyttum gögnum á sem skemmstum tíma (33). 

Helstu takmarkanir gæðarannsóknar er svörun vegna þess að 31 af 93 konum svöruðu 

spurningalistanum. Ákjósanlegra hefði verið að fleiri konur hefðu svarað spurningalista. En eins og 

áður hefur komið fram gæti ástæðan fyrir lítilli svörun þessa spurningalista verið sú að viðfangsefnið er 

viðkvæmt og persónulegt. 

Það var ánægjulegt að sjá að við vinnslu þessar gæðarannsóknar var búinn til miði sem er 

afhentur konum eftir rannsókn. Á honum er tekið fram hvernig er mælt með að haga sér að rannsókn 

lokinni.  
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Ályktanir 

Niðurstöður þessarar gæðarannsóknar sýna að konur vilja fá meiri fræðslu áður en þær koma í 

rannsókn og væri hægt að verða við því með því að hafa upplýsingablað um HSG rannsókn 

aðgengilegra á vef Landspítala eða með því að senda það til kvenna með tölvupósti. Einnig vilja 

margar þeirra hafa val um að geta haft aðstandanda með sér inni á rannsóknarstofu á meðan að 

rannsókn er framkvæmd. 

 Áhugavert var að sjá hversu mikil tengsl voru á milli slæmrar upplifunar kvenna af 

rannsókninni hjá þeim konum sem voru stressaðar og kvíðnar fyrir rannsókn. Hver sjúklingur fer að 

öllum líkindum einungis einu sinni í HSG rannsókn yfir líftímann og rannsóknin er viðkvæm og getur 

verið óþægileg og jafnvel sársaukafull. Því er mikilvægt að passa upp á mannlega þáttinn, að upplifun 

sjúklings sé eins góð og völ er á. Að auki þarf að sýna mikla nærgætni og alúð í garð allra sem koma í 

þessa viðkvæmu rannsókn. 

 Ánægjulegt er að sjá að konum fannst þær almennt ekki þurfa að bíða lengi eftir að komast í 

rannsókn, langflestum þeirra fannst vera nógu vel útskýrt fyrir sér hvað var í gangi hverju sinni á 

meðan á HSG rannsókninni stóð, mikill meirihluti taldið að niðurstöður HSG rannsóknarinnar hefðu 

komið að gagni fyrir sig. 49%  kvenna urðu ófrískar innan við ár eftir rannsókn og 16% urðu ófrískar 

meira en ár eftir rannsókn sem verður að teljast gleðilegt þar sem konur eru að kljást við ófrjósemis 

áður en þær koma í HSG rannsókn. 
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                  c.  Hvorki né 
                  d.  Fann fyrir smá kvíða 
                  e.  Fann ekki fyrir kvíða 
 
   15.   Fannst þú fyrir óþægindum á meðan að HSG-rannsóknin átti 
            sér stað? 
                  a.  Fann fyrir miklum óþægindum 
                  b.  Fann fyrir óþægindum 
                  c.  Hvorki né 
                  d.  Fann fyrir smá óþægindum 
                  e.  Fann ekki fyrir óþægindum 
 
   16.   Fannst þú fyrir sársauka á meðan að HSG-rannsóknin átti sér 
            stað? 
                  a.  Fann fyrir miklum sársauka 
                  b.  Fann fyrir sársauka 
                  c.  Hvorki né 
                  d.  Fann fyrir smá sársauka 
                  e.  Fann ekki fyrir sársauka 
 
   17.   Hvernig leið þér eftir rannsóknina? 
                  a.  Vel 
                  b.  Ágætlega 
                  c.  Hvorki né 
                  d.  Bærilega 
                  e.  Ekki vel 
 
  18.   Varðst þú ófrísk innan árs frá HSG-rannsókninni? 
                  a.  Já 
                  b.  Nei 
                  c.  Varð ófrísk meira en ári eftir rannsóknina 
                  d.  Vil ekki svara 
 
  19.   Telur þú að niðurstöður HSG-rannsóknarinnar hafi komið að 
           gagni fyrir þig? 
                  a.  Já 
                  b.  Nei 
                  c.  Vil ekki svara   
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  20.   Er eitthvað annað sem þér fannst ekki koma fram í könnuninni 
           sem þú vilt koma á framfæri? 
 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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