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Ágrip 
Er hægt að spá fyrir um dvalarlengd á gjörgæsludeild eftir kransæðahjáveituaðgerð? 

Erla Liu Ting Gunnarsdóttir1, Tómas Guðbjartsson1,2, Martin Ingi Sigurðsson1,3 
1Læknadeild Háskóla Íslands, 2Hjarta- og lungnaskurðdeild Landspítala og 3Svæfinga- og 

gjörgæsludeild Landspítala 

 

Inngangur: Eftir kransæðahjáveituaðgerð eru sjúklingar færðir á gjörgæsludeild þar sem flestir dveljast 

í sólarhring. Sumir þurfa þó lengri gjörgæsludvöl af ýmsum ástæðum. Fjöldi gjörgæslurúma á Íslandi er 

takmarkaður og jafnframt gerir skortur á hjúkrunarfræðingum það að verkum að ekki er hægt að nýta til 

fulls þau rúm sem eru í boði. Plássleysi á gjörgæsludeild er algengasta ástæða þess að stærri 

skurðaðgerðum er frestað á Landspítala, en í fyrra var rúmlega þriðjungi allra hjartaaðgerða frestað af 

þeim sökum. Frestun aðgerða er kostnaðarsöm og veldur sjúklingum vanlíðan. Tilgangur þessarar 

rannsóknar var að kanna algengi og áhættuþætti þess að sjúklingar dveljist lengur á gjörgæsludeild en 

sólarhring í kjölfar kransæðahjáveitu, með það að markmiði að auðvelda skipulag á starfsemi bæði 

gjörgæslu og legudeildar. 

Efniviður og aðferðir: Rannsóknin var afturskyggn og náði til allra sjúklinga sem gengust undir 

kransæðahjáveituaðgerð á Landspítala á árunum 2001-2018. Skráðar voru upplýsingar um fjölda 

legudaga, bæði á gjörgæslu og legudeild. Einnig var fyrra heilsufar skráð, þ.á.m. áhættuþættir 

kransæðasjúkdóms, aldur, kyn og líkamsþyngdarstuðull, auk upplýsinga um aðgerðina sjálfa og 

snemmkomna fylgikvilla eftir hana. Sjúklingar sem lágu inni á gjörgæslu í sólarhring eða skemur voru 

bornir saman við þá sem lágu þar lengur. Lifun var áætluð með aðferð Kaplan-Meiers og forspárþættir 

dvalarlengdar á gjörgæslu fundnir með lógistískri aðhvarfsgreiningu. Útbúinn var áhættureiknir út frá 

niðurstöðum fjölþátta lógistískrar aðhvarfsgreiningar, sem áætlar líkur á lengri gjörgæsludvöl en 

sólarhring eftir kransæðahjáveituaðgerð. 

Niðurstöður: Af 2177 sjúklingum þurftu 19,8% lengri gjörgæsludvöl en sólarhring og var miðgildi 

legutíma þessara sjúklinga á gjörgæslu 3 sólarhringar (meðaltal 5,7, bil: 2-42). Sjúklingar sem lágu 

lengur en sólarhring á gjörgæslu voru liðlega 2 árum eldri, voru oftar konur (23% sbr. 16%, p=0,001) og 

höfðu oftar áhættuþætti kransæðasjúkdóms og sögu um hjartasjúkdóma, m.a. nýlegt hjartaáfall. Auk 

þess var EuroSCORE II gildi þeirra hærra (4,7 sbr. 1,9, p<0,001), oftar saga um nýrnabilun og krónískan 

lungnasjúkdóm og þeir tóku oftar segavarnarlyf eins og klópídógrel, aspirín og heparín fyrir aðgerð. Tíðni 

bæði snemmkominna og langtímafylgikvilla var aukin, þ.á.m. enduraðgerða vegna blæðingar. Loks var 

langtímalifun þeirra marktækt síðri en sjúklinga í viðmiðunarhópi (78% sbr. 93% fimm árum frá aðgerð, 

p<0,001). Áhættureiknir sem áætlar líkur á lengri gjörgæsludvöl en sólarhring má finna á slóðinni: 

https://notendur.hi.is/mingi/calculator.html. 

Ályktanir: Tæplega fimmti hver sjúklingur þarf lengri gjörgæsludvöl en sólarhring eftir kransæðahjáveitu 

á Landspítala. Ýmsir áhættuþættir spá fyrir um lengri gjörgæsludvöl eftir kransæðahjáveitu, sérstaklega 

hár aldur og EuroSCORE II. Í bígerð er að rannsaka hversu vel áhættureiknir sem byggist á niðurstöðum 

þessarar rannsóknar nýtist við skipulagningu kransæðahjáveituaðgerða á Íslandi. 
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1 Inngangur 
 

Algengasta opna hjartaaðgerðin á Íslandi er kransæðahjáveita og eru gerðar um 100 - 150 slíkar 

aðgerðir á ári. Eftir aðgerðina, sem gjarnan tekur í kringum 3 - 5 klst., eru sjúklingarnir fluttir á 

gjörgæsludeild. Þar dveljast flestir í sólarhring en sumir þurfa þó lengri gjörgæslu af ýmsum ástæðum. 

Vitneskja um líkur á því að sjúklingur þurfi lengri dvöl á gjörgæsludeild getur auðveldað skipulagningu á 

starfsemi bæði gjörgæslu- og legudeilda. Í þessari BS-ritgerð verður fjallað almennt um 

kransæðasjúkdóm, meðferð hans og þá sérstaklega kransæðahjáveituaðgerð. Rætt verður um 

áhættuþætti kransæðasjúkdóms og fylgikvilla kransæðahjáveituaðgerða, en einnig þá meðferð sem 

veitt er á gjörgæsludeild eftir aðgerð. Loks er rýnt í það hvaða þættir það eru sem spá fyrir um 

dvalarlengd á gjörgæsludeild eftir slíkar aðgerðir og kynntar niðurstöður rannsóknar af Landspítala. 

 

1.1 Faraldsfræði kransæðasjúkdóms 
Hjarta- og æðasjúkdómar valda fleiri dauðsföllum en sjúkdómar í nokkru öðru líffærakerfi, en talið er að 

um sé að ræða tæplega 18 milljónir einstaklinga árlega á heimsvísu (1). Spáð er að þessi tala muni fara 

upp í 23,6 milljónir árið 2030 (2). Af öllum dauðsföllum vegna hjarta- og æðasjúkdóma eiga yfir 75% sér 

stað í löndum þar sem fólk hefur lágar eða miðlungstekjur (1) en u.þ.b. 85% þeirra orsakast af hjartaáfalli 

eða heilaslagi (1). 

Á Íslandi er kransæðastífla algengasta dánarorsökin en um þriðjung allra dauðsfalla hérlendis má 

rekja til hjarta- og æðasjúkdóma (mynd 1) (2). Nýgengi kransæðastíflu og aldursstöðluð dánartíðni úr 

kransæðasjúkdómi hefur þó lækkað töluvert hér á landi frá 1981 til 2006 (3). Til að mynda hefur 

dánartíðni vegna kransæðasjúkdóms lækkað um 80% á tímabilinu á aldursbilinu 25 - 74 ára, bæði hjá 

körlum og konum (3). Á sama tíma hefur nýgengi kransæðastíflu lækkað um 66% í sama aldurshópi (3).  

 
Mynd 1. Helstu dánarorsakir Íslendinga árin 2000-2012. Myndin er fengin úr 
Kransæðabókinni (2). 
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Þrátt fyrir þessar framfarir eru hjarta- og æðasjúkdómar enn stórt heilbrigðisvandamál á Íslandi líkt og 

annars staðar á Vesturlöndum. Hjartavernd hefur þróað sérstakt reiknilíkan, IMPACT, sem metur 

framlag áhættuþátta og meðferðar til fækkunar dauðsfalla vegna kransæðasjúkdóms á árunum 1981-

2006 (4). Samkvæmt því má rekja um 73% lækkunar í dánatíðni kransæðasjúkdóms til breytinga á 

áhættuþáttum eins og lækkunar á meðalgildi kólesteróls í blóði Íslendinga, en sá þáttur einn og sér hefur 

fækkað þessum dauðsföllum um 32% (4). Um fjórðung má síðan rekja til bættrar meðferðar gegn 

kransæðasjúkdómum, en á síðustu áratugum hafa orðið miklar framfarir í lyfjameðferð sjúkdómsins sem 

og aðgerðum eins og kransæðavíkkunum og kransæðahjáveituaðgerðum (3). 

 

1.2 Áhættuþættir kransæðasjúkdóms 
Um 90% nýrra tilfella af kransæðastíflu má skýra með vel þekktum áhættuþáttum en þeir helstu tengjast 

lífsstíl og venjum og eru því breytanlegir áhættuþættir (5). Nýlegar rannsóknir hafa þó sýnt að 

óbreytanlegir áhættuþættir eins og erfðir koma einnig mikið við sögu (6). Sterkustu áhættuþættir 

kransæðasjúkdóms eru tóbaksreykingar, blóðfituröskun og háþrýstingur (tafla 1). Auk þess eru offita og 

sykursýki mikilvægir áhættuþættir en aðrir þættir eins og bólga, efnaskiptavilla (e. metabolic syndrome), 

lípóprótein (a), hreyfingarleysi og streita eru einnig vel þekktir (7). Samhliða batnandi stöðu helstu 

áhættuþátta á síðustu áratugum hefur orðið veruleg aukning á offitu og sykursýki, sem er stórt 

áhyggjuefni. Verði ekkert að gert getur dauðsföllum vegna kransæðastíflu farið fjölgandi á ný. 

 

Tafla 1. Helstu áhættuþættir kransæðasjúkdóms og flokkun þeirra (2, 7). 

Breytanlegir Óbreytanlegir 

Háþrýstingur Hár aldur 

Reykingar Karlkyn 

Hækkaðar blóðfitur Ættarsaga 

Sykursýki Erfðaþættir 

Offita  

Hreyfingarleysi  

Streita  

Bólga 

Lípóprótein (a) 
 

 

1.3 Meingerð kransæðasjúkdóms 
Súrefnisþörf hjartans eykst mikið við mikla áreynslu og getur blóðflæðið 5 - 6 faldast úr hvíld í heilbrigðu 

hjarta og kransæðakerfi (8). Kransæðasjúkdómur felur í sér minnkun blóðflæðis til hjartavöðvans vegna 

þrengingar eða stíflu í kransæðum sem raskar jafnvægi milli eftirspurnar á súrefni og framboðs þess. 

Margt getur skert blóðflæði um kransæðar eins og meðfæddir gallar í kransæðum, blóðsegarek, ytri 

áverkar, staðbundinn samdráttur, bráð æðabólga og flysjun í æðavegg (e. dissection) (2). 
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Langalgengasta orsök skerts blóðflæðis um kransæðar er þó æðakölkun (e. atherosclerosis) þar sem 

ýmis efni, aðallega kólesteról, safnast undir innra yfirborð kransæðar og mynda skellu (e. plaque). 

Langur tími getur liðið frá fyrstu breytingum sem verða á kransæðum í æðakölkunarferlinu þar til 

sjúkdómseinkenni koma fram, en æðabreytingar í einhverri mynd má finna hjá flestum í kringum tvítugt 

(9). Fyrstu stórsæju breytingar eru svokallaðar fiturákir (e. fatty streaks) sem eru gulleitar, línulaga og 

örlítið upphleyptar skellur innan á æðunum sem liggja í sömu stefnu og blóðflæðið. Þessar meinsemdir 

eru samsettar úr fitufylltum átfrumum í innlagi (e. intima) æðaveggsins og finnast þær oft á stöðum þar 

sem síðar geta myndast skellur. Fiturákir eru tiltölulega sléttar og hafa því ekki áhrif á blóðflæði. Þær 

geta gengið til baka eða stækkað og myndað skellur sem geta þrengt æðar og jafnvel valdið stíflu í þeim 

(7). 

Ásamt helstu áhættuþáttum kransæðasjúkdóms, sem nefndir voru í kafla 1.2, hafa ákveðnar 

flæðisaðstæður í æðakerfinu áhrif á staðsetningu meinmyndunar og þar af leiðandi einkenni 

sjúkdómsins. Skerspenna (e. shear stress) er skilgreind sem mælikvarði á tog blóðstreymis á yfirborð 

æðaþelsins en há skerspenna verndar gegn æðakölkun með því að örva tjáningu verndandi þátta í 

æðaþelsfrumum (10). Þar sem blóðflæði truflast, t.d.  þar sem æðar greinast, er skerspenna lág og því 

verður þróun æðakölkunar fyrr á þeim stöðum. Æðakölkun má helst finna í kransæðum, ósæð og 

slagæðum til heila og útlima (2). Þar sem skerspenna er lág er kólesterólríkum LDL-ögnum (e. low 

density lipoprotein) hleypt greiðlega inn í æðavegginn, sem jafnframt er fyrsta skref í átt að myndun 

æðaskellu (mynd 2) (11). Hár styrkur LDL-agna í blóði eykur á þessa uppsöfnun en einnig þættir sem 

auka gegndræpi æðaþelsins, eins og hár blóðþrýstingur og aukið oxunarálag sem getur fylgt sykursýki, 

reykingum og kæfisvefni (12, 13). Auk þess skiptir stærð LDL-agna máli þar sem minni og þéttari LDL-

agnir komast frekar í gegnum æðavegginn (14). Þegar þessar agnir hafa komist í gegnum æðavegginn 

oxast þær eða umbreytast á annan hátt. Þá hefst ferli þar sem oxað LDL örvar tjáningu ákveðinna 

viðloðunarsameinda á yfirborði æðaþelsins sem bindast einkjarna átfrumum (15). Þessar átfrumur 

Mynd 2. Upphaf og meinþróun æðakölkunar. Myndin er fengin úr 
Kransæðabókinni (2). 
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komast þannig í gegnum æðavegginn og byrja að gleypa í sig umbreytt LDL. Í smásjá virðast þessar 

átfrumur vera fullar af froðu og af því er nafnið froðufruma (e. foam cell) dregið. Froðufrumur seyta einnig 

ensímum sem melta og veikja bandvefinn í skellunni og senda frá sér boðefni (e. cytokine) sem laða að 

aðrar tegundir bólgufrumna, einkum T-eitilfrumur (16). Bólguferlið í æðakölkun er flókið ferli þar sem 

sumar bólgufrumur örva meinþróunina en aðrar hamla henni (16). Aðrir verndandi þættir eru 

lífefnafræðileg andoxunarkerfi og HDL (e. high density lipoprotein) sem flytur burt kólesteról úr 

æðaveggnum. Ef hlutfall áhættuþátta vegur þyngra en verndandi þátta raskast jafnvægi milli þeirra sem 

að lokum getur leitt til stýrðs frumudauða (e. apoptosis) froðufrumnanna (17). Innihald froðufrumnanna, 

sem er aðallega kólesteról bundið fitusýrum, situr eftir og er helsta einkenni fullmótaðrar 

æðakölkunarskellu. Mikil bólguvirkni er í þessum fituríkum skellum og bandvefslagið sem aðskilur 

fitukjarnann frá æðaholinu er oft mjög þunnt og veikburða. Þessi bandvefur getur rofnað, en þá komast 

blóðflögur og storkusameindir í blóðinu í snertingu við segahvetjandi sameindir eins og kollagen og 

svokallaðan vefjaþátt (e. tissue factor) (18). Segamyndunin getur leitt til bráðrar þrengingar og jafnvel 

lokunar á æðinni. Sé ekkert að gert hefur þetta í för með sér súrefnisskort og drep (e. necrosis) í 

hjartavöðvanum. 

 

1.4 Einkenni og birtingarmynd kransæðasjúkdóms 
Einkenni kransæðasjúkdóms koma fram þegar eftirspurn hjartavöðvans eftir súrefni er umfram framboð 

þess. Í kafla 1.3 kom fram að slíkt getur gerst við kransæðaþrengsli eða algjöra stíflun kransæðar. 

Kransæðin getur lokast brátt þegar bandvefslagið utan um fitukjarnann rofnar en einnig getur 

æðaskellan stækkað jafnt og þétt og þrengslin myndast á löngum tíma. Einkenni koma þó yfirleitt fyrst í 

ljós þegar tveir þriðju af þvermáli æðarinnar eru lokaðir (7). Þó getur verið nægilegt blóðflæði í hvíld við 

slíka þrengingu en við líkamlega áreynslu í daglegu lífi, þegar súrefniskröfur hjartavöðvans aukast 

lítillega, koma einkenni blóðþurrðar fram. 

Einkenni kransæðasjúkdóms getur verið mismunandi milli einstaklinga. Sumir hafa lítil sem 

engin einkenni framan af, á meðan aðrir finna fyrir miklum þyngslaverk í brjóstkassa. Algengasta 

einkenni blóðþurrðar í hjartavöðva er hjartaöng (e. angina pectoris) (19), en einkenni geta einnig verið 

almenn eðlis eins og þreyta og úthaldsleysi. Hjá öðrum eru andþyngsli og mæði aðalkvörtunin. 

Hjartaöng má lýsa sem þyngsla- eða herpingsverk undir bringubeini eða þvert yfir brjóstið. Verkurinn 

getur leitt upp í háls, kjálka og tungu, niður vinstri handlegg eða báða handleggi og jafnvel aftur í bak 

eða ofanverðum kvið (19). Brjóstverknum fylgja oft önnur einkenni eins og ógleði, kaldur sviti, og 

angistartilfinning. Konur sem leggjast inn á spítala vegna kransæðasjúkdóms eru yfirleitt eldri en 

karlkyns sjúklingar. Einnig fá þær minna afgerandi brjóstverk og frekar ódæmigerð einkenni, en það á 

sérstaklega við um yngri konur (20). Hafa ber í huga að mismunagreiningar kransæðasjúkdóms eru 

margar og svipaður brjóstverkur getur komið fram við sjúkdóma eins og ósæðarlokuþrengsl, 

ósæðarflysjun (e. aortic dissection) og lungnarek. 

Yfirleitt kemur brjóstverkurinn í tengslum við áreynslu og hverfur svo eftir nokkrar mínútur í hvíld 

eða inntöku æðavíkkandi lyfja eins og nítróglýseríns. Slíkur verkur kallast stöðug hjartaöng (e. stable 

angina). Komi verkurinn fram við hvíld eða fari hann ekki við inntöku æðavíkkandi lyfja kallast hann 
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hvikul hjartaöng (e. unstable angina). Alvarleiki kransæðasjúkdóms er metinn með tveimur kvörðum. 

Annars vegar er notuð CCS-flokkun (Canadian Cardiovascular Society)  á hjartaöng (tafla 2) þar sem 

efsta stig kvarðans, CCS 4, er skilgreint sem einkenni sem koma við hvíld (21). 

 

Tafla 2. CCS-flokkun (21). 

Stig Skilgreining 

1 
Venjuleg líkamleg áreynsla í daglegu lífi, til dæmis að ganga og fara upp stiga, 

veldur ekki hjartaöng. Hjartaöng kemur fram við mikla líkamlega áreynslu eða 

áreynslu sem varir í lengri tíma. 

2 

Einkenni hamla lítillega athöfnum daglegs lífs. Hröð ganga, ganga upp stiga eða 

ganga upp í móti í brekku veldur einkennum. Einkenni koma einnig fram við eðlilega 

áreynslu þegar ákveðin skilyrði eru til staðar, svo sem kuldi, mótvindur, við 

tilfinningalegt álag eða innan nokkurra klukkustunda frá því að einstaklingur 

vaknaði. 

3 
Einkenni hamla verulega athöfnum daglegs lífs. Stutt ganga á jafnsléttu eða ganga 

upp stiga við venjulegar kringumstæður og á eðlilegum hraða veldur miklum 

einkennum. 

4 
Einkenni hamla öllum athöfnum daglegs lífs. Hjartaöng getur einnig komið fyrir í 

hvíld. 

 

Hins vegar er stuðst við NYHA-flokkun (New York Association) á hjartabilunareinkennum sem 

geta fylgt kransæðasjúkdómi (tafla 3), en sú flokkun hefur einnig fjögur stig (I-IV) (22). Að sama skapi 

er fjórða og efsta stig NYHA-flokkunarinnar skilgreint sem hjartabilunareinkenni sem koma fram við 

hvíld. 

 

Tafla 3. NYHA-flokkun (22). 

Stig Skilgreining 

I 
Engar takmarkanir á athöfnum daglegs lífs. Venjuleg líkamleg áreynsla veldur ekki 

óeðlilegri þreytu, mæði eða hjartsláttarónotum. 

II 
Væg takmörkun á líkamlegri áreynslu en ekki óþægindi í hvíld. Venjuleg líkamleg 

áreynsla veldur þreytu, hjartsláttarónotum, mæði eða hjartaöng. 

III 
Veruleg takmörkun á líkamlegri áreynslu. Engin óþægindi í hvíld en minnsta 

áreynsla veldur áðurnefndum einkennum. 

IV 
Einkenni hjartabilunar eru til staðar í hvíld. Öll líkamleg áreynsla veldur stigvaxandi 

óþægindum og einkennum. 
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1.5 Meðferð 
Meðferð við kransæðasjúkdóm beinist að því að slá á einkenni og bæta horfur sjúklinganna. Í 

grundvallaratriðum felst meðferðin í því að stöðva framgang æðakölkunar en einnig að auka framboð 

og/eða minnka eftirspurn eftir súrefni í hjartavöðvanum (2). Auk læknisfræðilegrar meðferðar er breyttur 

lífstíll ekki síður mikilvægur þáttur í hindrun framgangs kransæðasjúkdóms. Þar skiptir mestu máli 

reykleysi, hæfileg hreyfing og hollt mataræði. 

Meðferð við kransæðasjúkdómi er aðallega þrenns konar; lyfjameðferð, kransæðavíkkun með 

eða án stoðnetsísetningar (e. percutaneous coronary intervention, PCI) og kransæðahjáveituaðgerð (e. 

coronary artery bypass grafting, CABG). 

 

1.5.1 Lyfjameðferð 
Lyfjameðferð er beitt hjá öllum sjúklingum með kransæðasjúkdóm. Meðferðin beinist annars vegar að 

kransæðasjúkdómnum sjálfum og hins vegar að áhættuþáttum hans (23, 24). Flokka má lyf gegn 

kransæðasjúkdómi í þrjá flokka: lyf gegn hjartaöng, lyf sem hindra eða snúa við framvindu æðakölkunar 

og lyf til að hindra eða meðhöndla fylgikvilla æðakölkunar (2). 

Lyf gegn hjartaöng miða að því að draga úr einkennum kransæðasjúkdóms með því að auka 

framboð og/eða minnka eftirspurn hjartavöðvans eftir súrefni. Helstu lyf sem tilheyra þessum flokki eru 

æðavíkkandi nítröt, b-blokkar, kalsíum-blokkar og önnur ný lyf eins og ívadradín, nícorandíl og 

trímetazidín. Af þessum lyfjum hafa nítroglýserín og skyld lyf verið lengst í notkun og eru þessi lyf enn 

mikið notuð í dag (25). Lyfhrif þeirra koma fram innan við hálfrar mínútu og felst verkunin í víkkun bláæða 

fyrir tilstilli köfnunarefnisoxíði (NO) sem aftur leiðir til minni forþjöppunar (e. preload) og þar með minni 

súrefnisþarfar. Einnig lækkar blóðþrýstingur og bein víkkun verður á kransæðum sem eykur framboð 

súrefnis til hjartavöðvans (2). Langvirk nítröt verka á sama hátt og þau stuttverkandi. Bæði langvirk og 

stuttverkandi nítröt verka á einkenni blóðþurrðar í hjartavöðva en meðferðin hefur ekki áhrif á horfur 

sjúklinganna að undanskildum hjartabilunarsjúklingum (2). b-blokkar minnka súrefniskröfur hjartans 

með því að draga úr samdráttarkrafti, hægja á hjartslætti og lækka blóðþrýsting. Þeir hafa því bæði 

fyrirbyggjandi verkun og bæta horfur sjúklinga eftir hjartadrep, hvikula hjartaöng og hjartabilun (26, 27). 

Kalsíum-blokkar víkka meðal annars kransæðar og auka þannig súrefnisframboð. Einnig lækka þeir 

blóðþrýsting og minnka þar af leiðandi súrefniskröfur hjartavöðvans. 

Í flokki lyfja sem hindra eða snúa við framvindu æðakölkunar má helst nefna blóðfitulækkandi 

statín. Statín eru HMG-CoA-redúktasa blokkar sem hindra myndun kólesteróls og draga því úr eigin 

kólesterólframleiðslu frumna. Þar af leiðandi eykst tjáning LDL-viðtaka á yfirborði frumna sem taka upp 

LDL úr blóði svo styrkur þess í blóði lækkar (28). Statínlyf hafa einnig önnur mikilvæg áhrif eins og 

bólguhamlandi áhrif og auk þess breyta þau samsetningu æðakölkunarskellunnar. Þau gera 

æðakölkunarskelluna stöðugri, þ.e. minnka líkur á því að bandvefslagið yfir fitukjarnann rofni og auk 

þess verður fitukjarninn minni (29). 

Lyf sem hindra eða eru notuð til að meðhöndla fylgikvilla æðakölkunar eru blóðflöguhemjandi 

lyf, storkuhemjandi lyf og segaleysandi lyf. Acetylsalisýlsýra, eða aspirín, er blóðflöguhemjandi lyf og er 

notað í lágum skömmtum (75-150 mg/dag) í tengslum við æðakölkunarsjúkdóm. Ef aspirín þolist illa 
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koma aðrir blóðflöguhemlar eins og klópídógrel til greina. Ef segahætta er mikil er klópídógrel einnig 

mikilvæg viðbót í meðferðinni. Aspirín og klópídógrel auka virkni hvors annars en einnig er lítilsháttar 

aukning á blæðingarhættu (30). 

 

1.5.2 Kransæðavíkkun 
Í alvarlegri tillfellum kransæðasjúkdóms, þar sem lyfjameðferð dugir ekki ein og sér, er oftast 

framkvæmd kransæðavíkkun en stundum kransæðahjáveituaðgerð. Kransæðavíkkun er oftast gerð 

sem valaðgerð og í framhaldi af kransæðamyndatöku, það er í sömu kransæðaþræðingu. Séu þrengslin 

metin svo að kransæðavíkkun sé ekki besta meðferðin, t.d. við vinstri höfuðstofnsþrengsli og/eða þriggja 

æða kransæðasjúkdóm, eða ef kransæð er alveg lokuð, er kransæðahjáveituaðgerð oftast vænlegur 

kostur (25). Bráð kransæðavíkkun er ekki síður mikilvæg en hún er kjörmeðferð við hjartadrepi sem 

veldur ST-hækkun á hjartarafriti (STEMI) (31, 32). 

Við hjartaþræðingu er æðaleggur þræddur frá úlnliðs- (e. radial artery) eða náraslagæð (e. 

femoral artery) upp að kransæðaopum í rishluta ósæðar. Til að greina þrengsli í kransæðum er 

röntgenkvikmynd tekin á sama tíma og skuggaefni er sprautað í gegnum æðalegginn og holrúm 

kransæðarinnar þannig gert sýnilegt. Ef marktæk þrengsli eru til staðar í stórri kransæð er ákveðið hvort 

framkvæma eigi kransæðavíkkun eða gera hjáveituaðgerð. Við kransæðavíkkun er grönnum vír stýrt í 

gegnum æðalegginn, út í kransæðina og í gegnum þrengslin. Grannur æðaleggur með belg á endanum 

er síðan þræddur eftir stýrivírnum og belgurinn staðsettur þar sem þrengslin eru. Belgurinn þenur út 

þrengslin og í flestum tilvikum er kransæðastoðneti einnig komið fyrir til að draga úr endurþrengslum 

(mynd 3) (33, 34). Stoðnetin eru gerð úr málmböndum, t.d. stáli, kóbalti, krómi og platínum, og oftast 

lyfjahúðuð til að koma í veg fyrir örvefsmyndanir sem geta valdið þrengingum í þeim síðar (35). 

 

Mynd 3. Teikning af kransæðavíkkun og ísetningu 
stoðnets. Myndin er fengin af vefsíðu Banning A. (34). 
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1.5.3 Kransæðahjáveituaðgerðir 
Fyrsta kransæðahjáveituaðgerð á Íslandi var framkvæmd í júní 1986 (36). Síðan þá hafa hátt í 7000 

opnar hjartaskurðaðgerðir verið framkvæmdar hér á landi og eru tveir þriðju þeirra 

kransæðahjáveituaðgerðir. Hjáveituaðgerð er helst beitt við þriggja æða kransæðasjúkdómi eða vinstri 

höfuðstofnsþrengslum, en aðgerðin er einnig kjörmeðferð hjá sjúklingum sem auk þess hafa sykursýki 

og/eða skertan vinstri slegil (37). 

 Við aðgerðina eru notaðir græðlingar (e. grafts), sem geta verið slagæðar og/eða bláæðar úr 

sjúklingnum sjálfum, og þeir tengdir við kransæðina framhjá þrengingum (mynd 4). Kallast þetta hjáveita 

(e. coronary bypass) þar sem súrefnisríku blóði er veitt til hjartavöðvans án skerðingar á blóðflæði. 

Langoftast er vinstri innri brjóstholsslagæð (e. left internal mammary artery, LIMA) tengd við vinstri 

framveggsgrein hjartans (e. left anterior descending artery, LAD). Bláæð úr ganglimi (e. greater 

saphenous vein)  er síðan tengd frá ósæð til þeirra kransæðagreina sem þurfa hjáveitu. Innri 

brjóstholsslagæðin er sá græðlingur sem endist best, en rúmlega 90 - 95% þeirra eru opnar eftir 10 ár 

(38, 39). Til samanburðar eru um 60 - 70% bláæðagræðlinganna opnir á sama tíma (38, 39). Aðrir 

græðlingar sem einnig er hægt að nota eru bláæð aftan á kálfa (e. lesser saphenous vein), hægri 

brjóstholsslagæð (e. right internal mammary artery, RIMA) og slagæð úr framhandlegg (e. radial artery) 

(40). 

 Kransæðahjáveituaðgerð er oftast framkvæmd með hjálp hjarta- og lungnavélar (HLV; e. 

cardiopulmonary bypass, CPB) en einnig er hægt að framkvæma hana á sláandi hjarta (e. off pump 

coronary artery bypass surgery, OPCAB). Hjarta- og lungnavélin sér um að metta blóð sjúklings og 

halda uppi blóðrás og blóðþrýstingi við aðgerðina. Hún gegnir því hlutverki hjarta og lungna á meðan á 

aðgerðinni stendur. Við kransæðahjáveituaðgerð er bringubeinið opnað endilangt með sög, gollurshúsið 

er opnað og vinstri innri brjóstholsslagæð losuð frá brjóstvegg. Töng er síðan sett á ósæðina fyrir ofan 

Mynd 4. Teikning af kransæðahjáveituaðgerð. Myndin er 
fengin úr Kransæðabókinni (2). 
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hjartað og það síðan stöðvað með kaldri kalíumríkri lausn (e. cardioplegia). Æðatengingar eru svo 

saumaðar saman með fíngerðum nælonþræði. Að því loknu er ósæðartöngin fjarlægð og fer þá hjartað 

oftast í gang af sjálfu sér. Einstaka sinnum þarf þó að gefa hjartanu rafstuð til að koma því í réttan takt. 

HLV er síðan aftengd og bringubeininu lokað með stálvír. 

Niðurstöður rannsókna sem bera saman árangur aðgerða sem framkvæmdar eru með HLV 

annars vegar og á sláandi hjarta hins vegar, eru nokkuð misvísandi og er hjáveituaðgerð á sláandi hjarta 

víða á undanhaldi (2). Aðgerðir á sláandi hjarta getur þó hentað ákveðnum sjúklingahópum, einkum 

öldruðum með skert nýrnastarfsemi eða þegar miklar kalkanir eru til staðar í rishluta ósæðar (41, 42).  

 

1.6 Fylgikvillar kransæðahjáveituaðgerðar 
Fylgikvillar kransæðahjáveituaðgerðar eru tíðir og misalvarlegir. Tíðni þeirra er hæst hjá eldri sjúklingum 

með alvarlegan kransæðasjúkdóm og tengjast hærri dánartíðni (43). Hægt er að skipta fylgikvillunum í 

snemmkomna og langtímafylgikvilla (tafla 4). 

 

Tafla 4. Snemmkomnir og langtímafylgikvillar kransæðahjáveituaðgerðar (2). 

Snemmkomnir fylgikvillar 

Minniháttar fylgikvillar Alvarlegir fylgikvillar 

Gáttatif/flökt Heilablóðfall 

Grunnar skurðsýkingar (ganglimur/bringubein) Miðmætisbólga með djúpri bringubeinssýkingu 

Uppsöfnun á fleiðruvökva Nýrnaskaði þar sem þörf var á skilun 

Lungnabólga Hjartadrep í eða eftir aðgerð 

Þvagfærasýking Fjöllíffærabilun 

Vægur nýrnaskaði Bringubeinslos 

 Mikil blæðing eftir aðgerð 

Langtímafylgikvillar 

Minniháttar fylgikvillar Alvarlegir fylgikvillar 

Verkir frá bringubeini Húðsýking í bringubeini með fistilmyndun 

 Endurþrengsli í græðlingi 

 

Snemmkomnir fylgikvillar eru þeir sem koma fram innan við 30 daga frá aðgerðardegi og 

skiptast í alvarlega og minniháttar fylgikvilla. Sýkingar, uppsöfnun á fleiðruvökva og vægur nýrnaskaði 

eru allt vel þekktir fylgikvillar en sá algengasti er nýtilkomið gáttatif/flökt (e. atrial fibrillation/flutter) (36, 

44) og er tíðni þess yfirleitt á bilinu 25 - 40% (45). Ástæða gáttatifs eftir kransæðahjáveituaðgerð er ekki 

þekkt en talið er að það stafi að einhverju leyti af bólgu í gollurshúsi, offramleiðslu á katekólamínum og 

truflun á starfsemi dultaugakerfisins (e. autonomic nervous system) (45). Reynt er að koma sjúklingnum 

í sínustakt sem fyrst, annað hvort með lyfjum eða rafvendingu, enda getur gáttatif aukið hættu á 
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blóðsegareki og heilablóðfalli (45, 46). Uppsöfnun á fleiðruvökva eftir aðgerð kemur aðallega fram í 

vinstri fleiðru ef notast er við LIMA-græðling í aðgerðinni (36, 47). Auknum fleiðruvökva fylgja oft lítil 

einkenni eins og væg mæði, sem oft svara þvagræsilyfjum. Í alvarlegri tilfellum er gerð aftöppun á 

fleiðruholinu eða komið fyrir brjóstholskera (47). Sýkingar eins og þvagfærasýkingar og lungnabólga eru 

algengar eftir kransæðahjáveituaðgerð. Því er reynt að fjarlægja þvag- og æðaleggi fljótt eftir aðgerð og 

stytta meðferð í öndunarvél. Grunnar skurðsýkingar geta komið fyrir í bringubeinsskurði og í skurðsári 

á ganglim þar sem bláæðagræðlingur var tekinn. Algengara er að fá yfirborðssýkingu á ganglim og er 

tíðnin hæst hjá sjúklingum með sykursýki og offituvandamál (48). Alvarlegar skurðsýkingar ná djúpt inn 

að bringubeini og fylgir þeim oftast miðmætisbólga (e. poststernotomy mediastinitis) sem getur verið 

lífshættuleg sýking. Tíðni djúpra sýkinga hér á landi er lág, eða um 2%, og eru sjúklingar með sykursýki 

eða lungnateppu og ofþyngdarvandamál í aukinni hættu (49). Hjartadrep í tengslum við aðgerð (e. 

perioperative myocardial infarction) er annar fylgikvilli kransæðahjáveituaðgerðar sem getur leitt til 

hjartabilunar (50).  Æða- og hjartahvetjandi lyf eru þá notuð tímabundið en stundum dugar það ekki og 

þarf þá að grípa til ósæðardælu (e. intra aortic balloon pump, IABP) í aðgerðinni eða eftir hana. Yfirleitt 

er þó um að ræða vægt hjartadrep sem ekki dregur mikið úr dæluvirkni hjartans. Orsakir hjartadreps í 

aðgerð geta verið lokun á æðagræðlingi eða að ekki hafi tekist nógu vel að vernda hjartað gegn áhrifum 

súrefnisskorts í aðgerðinni. Nýrnaskaði (e. acute kidney injury, AKI) eftir kransæðahjáveituaðgerð getur 

verið alvarlegur fylgikvilli og leitt til dauða (51, 52). Konur, sykursýkis- og hjartabilunarsjúklingar eru í 

aukinni áhættu (51). Heilaáfall er einnig alvarlegur fylgikvilli þar sem 30 daga dánartíðni er næstum 15% 

(53). Í áhættuhópi eru aldraðir, konur, sykursjúkir, sjúklingar með nýtilkomið gáttatif og þeir sjúklingar 

sem hafa fengið heilaáfall áður. Blæðing eftir aðgerð er algengt vandamál enda fær stór hluti sjúklinga 

blóðflöguhemjandi lyf fyrir hana og auk þess er heparín notað í aðgerðinni til að koma sjúklingi á hjarta- 

og lungnavél. Í flestum tilfellum stöðvast blæðingin af sjálfu sér eftir aðgerðina en í alvarlegustu tilfellum 

getur þurft á enduraðgerð að halda. 

Langtímafylgikvillar eftir kransæðahjáveituaðgerð eru sjaldgæfari en þeir snemmkomnu. Þeir 

algengustu eru verkir í bringubeini en langvinnar sýkingar með fistilmyndun í beininu þekkjast einnig en 

eru mun sjaldgæfari (54, 55). Algengari er lokun eða þrengsli í græðlingum þar sem stundum getur þurft 

að grípa til enduraðgerðar. Um 10 - 12% sjúklinga þurfa kransæðavíkkun innan við 10 ár frá 

kransæðahjáveituaðgerð en innan við 1% sjúklinga þurfa endurhjáveituaðgerð (56). 

Rannsóknir hafa sýnt að dánartíðni innan 30 daga frá aðgerðardegi er 2 - 4% (2). Færri 

rannsóknir hafa verið gerðar á langtímalifun en samkvæmt íslenskri rannsókn var fimm ára lifun eftir 

kransæðahjáveituaðgerð í kringum 90% (2). Sterkustu forspárþættir 30 daga dánartíðni eru skert 

útfallsbrot vinstri slegils, langur aðgerðartími, bráðaaðgerð, langur legutími á gjörgæslu, óstöðug 

hjartaöng, sykursýki og háþrýstingur (57). 
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1.7 Eftirmeðferð kransæðahjáveituaðgerðar 
Eftir kransæðahjáveituaðgerð er sjúklingur fluttur á gjörgæsludeild þar sem hann dvelst yfir nótt hið 

minnsta, og lengur ef þörf krefur (mynd 5). Sjúklingnum er jafnan haldið sofandi í öndunarvél fyrstu 

klukkutímana eftir aðgerð, en hann síðan vakinn og tekinn úr öndunarvélinni á fyrstu klukkustundunum 

ef blæðing í brjóstholsskera er innan eðlilegra marka og lífsmörk stöðug. Flestir sjúklingar þurfa æða- 

og samdráttarhvetjandi lyf í æð fyrst eftir aðgerðina. Allir sjúklingar eru tengdir við hjartasírita til að 

fylgjast með óeðlilegum ST-hækkunum og jafnframt er fylgst með hækkun á hjartaensímum í blóði sem 

gæti gefið til kynna að græðlingur hafi lokast. Við komu á gjörgæslu er röntgenmynd tekin af lungun, en 

einnig daginn eftir aðgerð og við útskrift til að fylgjast með loftun lungna og vökvasöfnun. Eftir útskrift af 

görgæsludeild er sjúklingur fluttur á legudeild hjarta- og lungnaskurðdeildar þar sem hann dvelst 

venjulega í 4 - 6 daga. Á legudeild er brjóstholsskeri fjarlægður, yfirleitt sólarhring eftir aðgerð, sé enginn 

loftleki til staðar og blæðing hafi stöðvast. Á deildinni er áfram fylgst með lífsmörkum og vökvajafnvægi 

og fyrstu 3 - 5 dagana er sjúklingur tengdur við hjartasírita til að fylgjast með hjartsláttaróreglu. Haft er 

auga með skurðsárum og sjúklingnum veitt aðstoð við hreyfingu og öndunaræfingar. Sjúklingurinn fær 

síðan tíma á göngudeild viku eftir útskrift, eða tveimur vikum eftir aðgerðardag, þar sem fylgst er með 

skurðsárum og röntgenmynd er tekin af lungum. Frekari eftirlit með sjúklingnum er svo á ábyrgð 

hjartalæknis. 

 

 

1.8 Lega á gjörgæsludeild 
Fjöldi gjörgæslurúma er mjög breytilegur milla Evrópulanda samkvæmt rannsókn frá 2012. Þá voru að 

meðaltali 11,5 gjörgæslurúm á 100.000 íbúa en fjöldinn er mestur í Þýskalandi (29,2 á 100.000 íbúa) 

og lægstur í Portúgal (4,2 á 100.000 íbúa) (58). Hér á landi er fjöldinn rétt undir meðaltali, eða um 9,1 á 

100.000 íbúa en gæti verið allt niður í 5 eftir því hvernig reiknað er. Á Landspítala eru tvær 

gjörgæsludeildir þar sem bæði börn og fullorðnir liggja í skemmri eða lengri tíma; vegna bráðra og 

Mynd 5. Sjúklingur jafnar sig eftir kransæðahjáveituaðgerð á gjörgæsludeild 
Landspítala. Myndin er fengin úr Kransæðabókinni (2). 
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alvarlegra veikinda, slysa eða eftir stórar valkvæðar aðgerðir svo sem hjartaaðgerðir. Önnur 

gjörgæsludeildin er á Hringbraut og hin í Fossvogi. Á hvorum stað er pláss fyrir 11 sjúklinga en 

undanfarinn áratug hefur einungis verið hægt að nýta 7 pláss á hvorri deild vegna vandamála með 

mönnun hjúkrunarfræðinga. Rúmanýting undanfarin ár hefur að jafnaði verið 80% sem þýðir að 

deildirnar eru oft yfirfullar (59). Erlendar rannsóknir hafa sýnt að skortur gjörgæslurúma og rúmanýting 

yfir 80% hafi áhrif á ákvarðanir um umfang meðferða og eykur líkur á að sjúklingar fái ekki þá meðferð 

sem þeir ættu að fá (60, 61). Einnig eru rannsóknir sem gefa til kynna að æskilegt sé að rúmanýting á 

gjörgæslu fari ekki yfir 70 - 75% að meðaltali (62). 

 Nýlega hefur þurft að fækka plássum enn frekar á Landspítala vegna skorts á 

hjúkrunarfræðingum og eru þau nú 13 talsins. Á sama tíma hefur bæði sjúklingum og legudögum á 

gjörgæsludeildinni fjölgað, auk þess sem erlendum ríkisborgurum á gjörgæsludeildum hefur fjölgað um 

150% síðustu fimm ár, og gjörgæsludögum þeirra um meira en 200% (59). Stærstan hluta fjölgunarinnar 

má þó rekja til vaxandi bráðainnlagna. Þetta getur valdið því að valkvæðum gjörgæsluinnlögnum er 

frestað, sem endurspeglast í þeirri staðreynd að árið 2018 var rúmlega þriðjungi allra hjartaaðgerða 

frestað af þeim sökum (59). 

 

1.9 Dvalarlengd á gjörgæsludeild 
Tímalengd dvalar á gjörgæsludeild getur verið afar mismunandi og fer eftir ýmsum þáttum eins og 

ástæðu innlagnar, hversu vel sjúklingar svara meðferð og hvort fylgikvillar gera vart við sig eftir aðgerð. 

Margir útskrifast af gjörgæsludeild innan sólarhrings frá innlögn á deildina, en til eru dæmi um sjúklinga 

sem dveljast þar í marga mánuði. Samkvæmt framskyggnri rannsókn Wong og félaga var algengasta 

orsök lengri dvalar en 14 daga á gjörgæslu tengd gjörgæslu-úttaugameini og vöðvarýrnun (e. 

neuromuscular weakness), lungnabólgu, fjöláverkum og sýklasóttarlosti (e. septic shock) (63). Önnur 

rannsókn sýndi að skurðsjúklingar sem lögðust inn á gjörgæslu væru ólíklegri til að þurfa lengri 

gjörgæsludvöl samanborið við sjúklinga sem lögðust inn af öðrum ástæðum. Auk þess var dánartíðni 

þeirra lægri (64). Sama átti við um sjúklinga sem fóru í valaðgerð borið saman við þá sem þurftu 

bráðaaðgerð (65). Félagslegir þættir, t.d. samskipti milli heilbrigðisstarfsmanna og sjúklinga og 

aðstandenda þeirra, og geðrænir þættir geta líka haft áhrif á lengd gjörgæsludvalar (66). 

Ýmsir þættir geta haft áhrif á dvalarlengd á gjörgæsludeild í kjölfar kransæðahjáveituaðgerðar. 

Flestir eru þó ekki þekktir til fulls en þættir eins og hár aldur, skert útstreymisbrot vinstri slegils, 

lungnasjúkdómar og líffærabilanir eru oft nefndir til sögunnar (67, 68). Einnig geta fylgikvillar aðgerðar 

eins og skurðsýkingar, heilaáfall, takttruflanir, lungnabólga, hjartadrep í eða eftir aðgerð og 

gollurshússbólga (e. pericarditis) lengt gjörgæsludvöl (68, 69). Lengri dvöl á gjörgæslu tengist aukinni 

dánartíðni og verri langtímahorfum (67), en á hinn bóginn getur ótímabundin útskrift af gjörgæsludeild 

aukið líkur á endurinnlögn á gjörgæslu (70), sem aftur tengist auknum dauðsföllum (71). Ýmis reiknilíkön 

hafa verið þróuð til að greina hvaða sjúklingar eru í aukinni áhættu á að fá fylgikvilla og þarfnist lengri 

dvalar á gjörgæsludeild eftir hjartaaðgerðir. Spágildi þessara reiknilíkana hafa þó ekki verið prófuð á 

stærri sjúklingahópum og skilgreiningar á forspárþáttum og skilgreining á lengri gjörgæsludvöl 

breytilegar milli rannsókna (72). Fjölbreytileiki þessara líkana endurspeglar að starfsemi gjörgæslu- og 
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legudeilda er mismunandi eftir löndum og því getur verið erfitt að yfirfæra niðurstöður úr einu 

sjúklingaþýði yfir á annað. Þannig reyndust Parsonnet líkanið (Parsonnet Score) og EuroSCORE spá 

best fyrir um aukna dvalarlengd eftir opna hjartaaðgerð, jafnvel þótt bæði líkönin væru upprunalega 

þróuð til að spá fyrir líkur á dauða eftir hjartaaðgerðir (72-74). Engu að síður er mikilvægt að þekkja 

áhættuþætti til að geta betur spáð fyrir um dvalarlengd sjúklinga á gjörgæsludeild eftir 

kransæðahjáveituaðgerðir, en það getur auðveldað skipulagningu á starfsemi á skurðstofu og 

gjörgæsludeildum. Engin slík spálíkön hafa þó áður verið þróuð sérstaklega fyrir sjúklinga á Íslandi. 
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2 Markmið 
 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna tíðni og áhættuþætti fyrir aukinni dvalarlengd á gjörgæsludeild 

eftir kransæðahjáveituaðgerð, en jafnframt að útbúa spálíkan sem metur líkur á meira en sólarhrings 

legu á gjörgæsludeild í kjölfar slíkrar aðgerðar. 
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3 Efniviður og aðferðir 
 

3.1 Leyfi 
Öll tilskilin leyfi lágu fyrir áður en rannsóknin hófst, m.a. frá Persónuvernd, Vísindasiðanefnd og 

framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala. 

 

3.2 Gögn 
Rannsóknin var afturskyggn ferilrannsókn (e. retrospective cohort study) og byggðist á gagnagrunni 

hjarta- og lungnaskurðdeildar Landspítala sem tók yfir þá sjúklinga sem gengust undir sína fyrstu 

kransæðahjáveituaðgerð og þar sem engin önnur hjartaaðgerð, t.d. lokuskipti, var framkvæmd samtímis 

(e. primary isolated CABG). Gagnagrunnurinn náði yfir tímabilið frá 1. janúar 2001 til 31. desember 2018 

og innihélt allar helstu upplýsingar um sjúklingana. Leitað var í aðgerðarskrá hjarta- og 

lungnaskurðdeildar í sjúklingabókhaldi Landspítala að aðgerðarnúmerum fyrir kransæðahjáveituaðgerð 

(FNSA00, FNSC10, FNSC20, FNSC30) og þeim aðgerðum þar sem hjarta- og lungnavél var notuð 

(FZSA00, FZSA10). Sjúklingum sem gengust undir kransæðahjáveituaðgerð eingöngu var bætt við 

gagnagrunninn og teknir með við úrvinnslu rannsóknarinnar. 

 

3.2.1 Sjúklingahópurinn 
Gagnagrunnurinn innihélt samtals 2177 sjúklinga sem var skipt í tvo hópa eftir því hversu lengi þeir 

dvöldust á gjörgæsludeild eftir kransæðahjáveituaðgerð. Annar hópurinn voru sjúklingar sem dvöldust 

lengur en sólarhring á gjörgæsludeild (n=431) en hinn var viðmiðunarhópur þar sem voru sjúklingar sem 

dvöldust sólarhring eða skemur á gjörgæsludeild (n=1746). Hóparnir voru bornir saman með tilliti til 

ýmissa sjúklinga- og aðgerðartengdra þátta og hver afdrif þeirra urðu, bæði til skamms tíma og 

langtímalifunar. 

 

3.2.2 Skráðar breytur 
Í gagnagrunninum hafa tæplega 180 breytur verið skráðar í rafræna Excel skrá. Klínískar upplýsingar 

voru fengnar úr sjúkraskrám og aðgerðarlýsingum. Í gagnagrunninum mátti finna grunnupplýsingar um 

sjúklingana svo sem aldur, kyn, hæð, þyngd og líkamsþyngdarstuðul (e. body mass index, BMI). Einnig 

voru skráðar upplýsingar um helstu áhættuþætti kransæðasjúkdóms, það er háþrýsting, reykingar, 

blóðfituröskun, sykursýki og fjölskyldusögu um kransæðasjúkdóm. Auk þess eru í grunninum 

upplýsingar um aðra bakgrunnsþætti eins og sögu um hjartabilun, hjartadrep, hjartsláttaróreglu, 

lokusjúkdóm, kransæðavíkkun, langvinna lungnateppu og nýrnabilun. Upplýsingar um núverandi 

veikindi sjúklinganna mátti auk þess finna í gagnagrunninum og voru einkennin metin með CCS 

(Canadian Cardiovascular Society) flokkun á hjartaöng og NYHA (New York Heart Association) flokkun 

á hjartabilun (21, 22). Þar að auki var útbreiðsla kransæðasjúkdóms skráð fyrir hvern sjúkling samkvæmt 

niðurstöðum úr kransæðaþræðingu, en sérstaklega var skráð hvort sjúklingar höfðu höfuðstofnþrengsli 
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og/eða þriggja æða sjúkdóm. EuroSCORE II (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) 

var reiknað fyrir hvern sjúkling, en það er áhættulíkan til að meta dánarlíkur innan 30 daga frá 

hjartaskurðaðgerð (75). Upplýsingar um útstreymisbrot (e. ejection fraction) í hjartaómun fyrir aðgerð 

var skráð hjá sjúklingunum. Þar að auki voru skráð helstu lyf sem sjúklingar tóku fyrir aðgerð, það er 

blóðþynnandi og blóðflöguhemjandi lyf. 

Skráðar voru í gagnagrunninn upplýsingar um kransæðahjáveituaðgerðina sjálfa. Þar mátti 

finna upplýsingar um hvort aðgerðin var bráðaaðgerð (innan 24 klst. frá innlögn, e. emergent), 

framkvæmd með flýtingu (í sömu innlögn, e. acute) eða valaðgerð (e. elective). Tegund 

hjáveituaðgerðar, það er hvort aðgerðin var gerð með aðstoð hjarta- og lungnavélar eða á sláandi hjarta, 

var einnig skráð. Tími aðgerðar var skráður og sömuleiðis tangartími (e. clamp time) og tími á hjarta- og 

lungnavél (e. machine time) þegar notast var við hana í aðgerðinni. Einnig var skráður fjöldi 

fjaræðatenginga (e. distal anastomoses) á kransæðar, hvort vinstri innri brjóstholsslagæð (LIMA) var 

notuð sem græðlingur í aðgerðinni, lægsti líkamshiti í aðgerð og hvort ósæðardæla (IABP) var notuð í 

eða eftir aðgerðina. 

Ýmsar upplýsingar um ástand sjúklinga eftir aðgerð voru skráðar í gagnagrunninn, m.a. fjöldi 

daga á gjörgæsludeild og heildarlegutími á Landspítalanum. Bæði snemmkomnir og langtímafylgikvillar 

sem greindust í kjölfar aðgerðarinnar voru kannaðir. Þeir fyrrnefndu greindust innan 30 daga frá 

aðgerðardag og var þeim skipt í minniháttar og alvarlega fylgikvilla. Til minniháttar fylgikvilla töldust 

nýtilkomið gáttatif (e. atrial fibrillation) eða gáttaflökt (e. atrial flutter), aukinn fleiðruvökvi sem þarfnaðist 

aftöppunar, yfirborðssýking í skurðsári á ganglim eða yfir bringubeini, lungnabólga og þvagfærasýking. 

Meðal alvarlegra fylgikvilla voru bringubeinslos (e. sternal dehiscence), djúp sýking í bringubeinsskurði 

(e. deep sternal wound infection), bráður nýrnaskaði sem krafðist blóðskilunar, heilablóðfall, blóðþurrð 

í hjartavöðva (e. perioperative myocardial infarction), fjöllífærabilun (e. multiorgan failure) og 

enduraðgerð vegna blæðingar. Blóðþurrð í hjartavöðva var skilgreind sem nýtilkomnar ST-hækkanir eða 

nýtilkomið vinstra greinrof á hjartarafriti auk hækkunar á CKMB yfir 70 µg/L. Alvarlegur bráður 

nýrnaskaði var metinn með KDIGO flokkun og var hann skilgreindur sem þreföld aukning á kreatínín-

gildi, eða aukning á Se-kreatínín-gildi í ³ 354 mmól/L, sem samræmist KDIGO flokki 3. Þessi flokkun 

byggir á samanburði á kreatínín-gildum í blóði fyrir og eftir aðgerð. Í gagnagrunninn voru einnig skráðar 

upplýsingar um blæðingu í brjóstholskera í mL fyrstu 24 klst. eftir aðgerð og fjöldi eininga af 

rauðkornaþykkni (e. packed red blood cells), blóðvökva (e. plasma) og blóðflögum (e. platelets) sem 

voru gefnir í eða eftir aðgerð. Loks var skráð hverjir létust innan 30 daga frá aðgerð (e. operative 

mortality) og hverjir komust ekki lifandi af sjúkrahúsi (e. hospital mortality). 

Að lokum voru langtímafylgikvillar sem tengjast hjarta- og æðakerfinu skráðir. Það voru þeir 

fylgikvillar sem komu fram 30 dögum eftir aðgerð. Meðal þeirra voru hjartaáfall, heilablóðfall, 

endurkransæðavíkkun (e. re-PCI), endurkransæðahjáveituaðgerð (e. re-CABG) og dauði. Þessir 

endapunktar voru teknir saman í sameiginlegan endapunkt sem kallast MACCE (major adverse cardiac 

and cerebrovascular event). Þessi breyta, eða endapunktur, er oft notaður í sambærilegum rannsóknum 

erlendis og auðveldar því samanburð rannsókna. 
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3.2.3 Eftirfylgd 
Eftirfylgdartíminn miðast við 31. desember 2018 og var meðaltal eftirfylgdartímans 99,8 mánuðir (bil: 0-

215,9). Upplýsingar um dánardag og dánarorsök sjúklinga á eftirfylgdartímanum var fengin úr 

dánarmeinaskrá Landlæknisembættis. Enn fremur voru upplýsingar um langtímafylgikvilla fengnar úr 

sjúkraskrám í öllum helstu heilbrigðisumdæmum landsins. 

 

3.3 Tölfræðileg úrvinnsla 
Tölfræðiúrvinnsla var unnin  í tölfræðiforritinu R, útgáfu 3.5.2, (R foundation for Statistical Computing, 

Vín, Austurríki) með RStudio, útgáfu 1.1.463, fyrir Mac. Tölfræðileg marktækni miðaðist við p-gildi <0,05. 

Flokkabreytum var lýst með hlutföllum og talnabreytum með meðaltölum ± staðalfrávik (e. standard 

deviation, SD) eða miðgildum með fjórðungaspönnum (e. interquartile range, IQR), þ.e. 25% og 75% 

prósentumörkum. Hver breyta var borin saman með tilliti til dvalarlengdar á gjörgæsludeild og marktækni 

skoðuð með viðeigandi tölfræðiprófum. Fyrir flokkabreytur var notað kí-kvaðrat próf þar sem við átti en 

annars Fisher exact próf. Fyrir talnabreytur var t-próf notað til að bera saman hópana. 

 Langtímalifun og MACCE-frí lifun voru reiknaðar samkvæmt aðferð Kaplan-Meiers og 

samanburður milli hópa var gerð með log-rank prófi. Sérstaklega var skoðað eins árs, fimm ára og tíu 

ára lifun sjúklinga og sama á við um MACCE-fría lifun. 

 Forspárþættir dvalarlengdar á gjörgæsludeild voru metin með lógistískri aðhvarfsgreiningu (e. 

logistic regression). Inn í upphaflega líkanið voru settir þeir þættir sem reyndust marktækir (p-gildi < 

0,05) í einþátta greiningu, en þeir voru aldur; kyn; saga um blóðfituröskun, sykursýki, hjartaáfall, 

hjartabilun, takttruflanir, lokusjúkdóma, útæðasjúkdóm, skerta nýrnastarfsemi og langvinna 

lungnateppu; fjölskyldusaga um kransæðasjúkdóm; nýlegt hjartaáfall og hjartabilun; útstreymisbrot, 

EuroSCORE II; CCS stig 3/4; NYHA flokkur III/IV; dreifing kransæðasjúkdóms; bráðaaðgerð; og hvort 

sjúklingarnir tóku klópídógrel, aspirín, heparín eða statín innan 5 daga fyrir aðgerð. Spágeta upphaflega 

líkansins var könnuð og viðeigandi breytur síðan teknar út þar til endanlegt spálíkan fékkst fyrir 

dvalarlengd á gjörgæsludeild eftir kransæðahjáveituaðgerðir. 
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4 Niðurstöður 
 

4.1 Skipting í hópa eftir dvalarlengd á gjörgæsludeild 
Af 2177 sjúklingum var 431 sem lá lengur en sólarhring á gjörgæslu, sem er um 19,8% allra sjúklinga. 

Fyrir sjúklinga sem lágu lengur en sólarhring var miðgildi legutíma á gjörgæslu 3 sólarhringar með 

fjórðungarspönn 2 - 6 en meðal legutími var 5,7 ± 5,9, og teygði sig frá 2 og upp í 42 sólarhringa. Mynd 

6 sýnir dreifingu sjúklinga sem lágu lengur en sólarhring á gjörgæslu eftir fjölda sólarhringa. Langflestir 

(6,8%) lágu þar í tvo sólarhringa, eða 147 sjúklingar, en 3,3% í þrjá sólarhringa og 9,8% í fjóra 

sólarhringa eða meir. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6. Skipting sjúklinga eftir fjölda sólarhringa á gjörgæsludeild. Ekki er sýndur fjöldi sjúklinga 
sem lá sólarhring eða styttra á GG (n=1746). 
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Í töflu 5 sést árlegur fjöldi og hlutfall sjúklinga sem lá lengur en sólarhring á gjörgæsludeild. Að 

meðaltali var 121 aðgerð framkvæmd á ári, en fjöldi aðgerða var á bilinu 54 - 164. Hlutfall sjúklinga á 

hverju ári sem lá lengur á gjörgæslu var á bilinu 12 - 26%. Fjöldi þeirra sem þurftu lengri gjörgæsludvöl 

eftir kransæðahjáveitu breyttist ekki með tíma samkvæmt Poisson-aðhvarfsgreiningu (p=0,62).  

 

Tafla 5. Dvalarlengd sjúklinga á gjörgæsludeild eftir kransæðahjáveituaðgerð, skipt eftir 
árum. Gefinn er upp fjöldi (%). 

Ár 
>1 sólarhringur á GG 

(n = 431) 

£1 sólarhringur á GG 

(n = 1746) 

2001 26 (22) 92 (78) 

2002 23 (16) 121 (84) 

2003 27 (20) 109 (80) 

2004 29 (22) 101 (78) 

2005 36 (24) 114 (76) 

2006 25 (19) 110 (81) 

2007 18 (12) 135 (88) 

2008 31 (19) 133 (81) 

2009 28 (20) 109 (80) 

2010 25 (20) 103 (80) 

2011 23 (20) 94 (80) 

2012 18 (16) 92 (84) 

2013 28 (21) 105 (79) 

2014 30 (25) 90 (75) 

2015 26 (26) 75 (74) 

2016 12 (14) 71 (86) 

2017 16 (25) 48 (75) 

2018 10 (19) 44 (81) 
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4.2 Samanburður á áhættuþáttum og bakgrunnsþáttum fyrir aðgerð 
Meðalaldur sjúklinga sem lágu lengur en sólarhring á gjörgæslu var 68 ± 10 ár en hjá viðmiðunarhópnum 

var hann 66 ± 9 ár (p<0,001) (tafla 6). Konur voru marktækt fleiri í rannsóknarhópi (23% sbr. 16%, 

p=0,001), og þeir sjúklingar höfðu oftar sögu um hjartaáfall, hjartabilun, takttruflanir, lokusjúkdóma, 

útæðasjúkdóm, skerta nýrnastarfsemi, langvinna lungnateppu og skert útstreymisbrot fyrir aðgerð. 

Sjúkdómseinkenni voru einnig meiri hjá rannsóknarhópnum sem endurspeglast í hærri CCS- og NYHA 

skorum. Marktækur munur var á EuroSCORE II gildi milli hópanna og var meðaltal þeirra 4,7 ± 5,9 hjá 

rannsóknar- og 1,9 ± 2,1 hjá viðmiðunarhópi. Einnig var marktækur munur á útbreiðslu 

kransæðasjúkdómsins milli hópanna og hlutfall sjúklinga sem þurftu bráðaaðgerð var einnig marktækt 

hærra hjá rannsóknarhópi, eða um 18% borið saman við 2% í viðmiðunarhópi. 
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Tafla 6. Samanburður á bakgrunnsþáttum milli hópa. Gefinn er upp fjöldi (%) nema meðaltöl ± 
staðalfrávik fyrir aldur, líkamsþyngdarstuðul og EuroSCORE II. 

 
>1 sólarhringur á 

GG 
(n = 431) 

£1 sólarhringur á 
GG 

(n = 1746) 
p-gildi 

Kvenkyn 101 (23) 286 (16) 0,001 

Aldur (ár) 68 (10) 66 (9) <0,001 

Líkamsþyngdarstuðull (kg/m2) 29 (5) 28 (4) 0,17 

Saga um hjartabilun 67 (16) 116 (7) <0,001 

Nýlegt hjartaáfalla 194 (45) 435 (25) <0,001 

Saga um hjartaáfall 133 (31) 386 (22) <0,001 

Saga um kransæðavíkkunb 106 (25) 386 (22) 0,29 

Saga um takttruflanir 69 (16) 175 (10) 0,001 

Lokusjúkdómar 38 (9) 36 (2) <0,001 

Útæðasjúkdómur 28 (11) 48 (5) <0,001 

Skert nýrnastarfsemi 52 (14) 55 (4) <0,001 

Langvinn lungnateppa 42 (10) 116 (7) 0,030 

Útfallsbrot   <0,001 

  £ 30% 70 (17) 39 (2)  

  > 30% og £ 50% 142 (34) 486 (29)  

  > 50% 201 (49) 1173 (69)  

CCS-flokkur III/IV 349 (81) 1235 (71) <0,001 

NYHA-flokkur III/IV 308 (72) 999 (57) <0,001 

EuroSCORE II 4,7 (5,9) 1,9 (2,1) <0,001 

Dreifing kransæðasjúkdóms   0,005 

  Einnar æðar sjúkdómur 13 (3) 40 (2)  

  Tveggja æða sjúkdómur 52 (12) 312 (18)  

  Þriggja æða sjúkdómur 365 (85) 1394 (80)  

  Þriggja æða sjúkdómur og/eða     

vinstri höfuðstofnsþrengsli 
393 (91) 1546 (89) 0,14 

Bráðaaðgerð 78 (18) 40 (2) <0,001 
aNýlegt hjartaáfall var skilgreint sem hjartaáfall innan síðustu 90 daga fyrir aðgerð. bKransæðavíkkun með eða 

án stoðnetsísetningar. 
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Af helstu áhættuþáttum kransæðasjúkdóms reyndist marktækur munur milli hópa á tíðni 

blóðfituröskunar og sykursýki (tafla 7). 

 

Tafla 7. Samanburður á helstu áhættuþáttum kransæðasjúkdóms milli hópa. Gefinn er upp 
fjöldi (%). 

 
>1 sólarhringur á 

GG 
(n = 431) 

£1 sólarhringur á 
GG 

(n = 1746) 

p-gildi 

Háþrýstingur 283 (66) 1143 (66) 0,75 

Blóðfituröskun 203 (50) 982 (58) 0,004 

Sykursýki 93 (22) 293 (17) 0,015 

Reykingar 307 (71) 1228 (70) 0,76 

Fjölskyldusaga 188 (46) 901 (54) 0,007 

 

 

4.3 Samanburður á lyfjanotkun fyrir aðgerð 
Marktækur munur var á notkun aspiríns, klópídógrels og heparíns fimm dögum eða skemur fyrir aðgerð 

(tafla 8). Um 11% þeirra sem lágu lengur en sólarhring á gjörgæslu tóku klópídógrel fyrir aðgerð 

samanborið við 4% í viðmiðunarhópnum (p<0,001). Einnig sást marktækur munur á notkun 

blóðfitulækkandi statína, en önnur helstu lyf voru sambærileg milli hópanna. 

 

Tafla 8. Samanburður á lyfjanotkun milli hópa fyrir aðgerð. Gefinn er upp fjöldi (%). 

 
>1 sólarhringur á 

GG 
(n = 431) 

£1 sólarhringur á 
GG 

(n = 1746) 

p-gildi 

Notkun blóðþynnandi eða blóðflöguhemjandi lyfja innan 5 daga fyrir aðgerð 

  Aspirín 214 (55) 774 (48) 0,039 

  Heparín 203 (51) 731 (45) 0,047 

  Klópídógrel 42 (11) 57 (4) <0,001 

  Warfarin 1 (0,25) 7 (0,43) 0,94 

Önnur lyf tekin fyrir aðgerð 

  b-blokkar 298 (73) 1216 (73) 1,000 

  Blóðfitulækkandi statín 296 (72) 1358 (80) <0,001 

  Kalsíum-blokkar 89 (22) 373 (24) 0,66 
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4.4 Samanburður á aðgerðartengdum þáttum 
Marktækur munur sást á ýmsum aðgerðartengdum þáttum milli hópa (tafla 9). Munur reyndist vera á 

fjölda fjartenginga á kransæðar og var meðaltal þeirra 3,5 ± 0,9 í rannsóknarhópi samanborið við 3,4 ± 

0,9 hjá viðmiðunarhópnum. Einnig var marktækur munur milli hópa á tíðni notkunar á vinstri 

brjóstholsslagæð (LIMA), en hún var notuð í 88% tilvika í rannsóknarhópnum og 96% tilvika í 

viðmiðunarhópnum. 

 Tegund aðgerðar, það er hvort HLV var notuð í aðgerðinni eða hún framkvæmd á sláandi hjarta, 

lengd aðgerðar, tímalengd á HLV, tangartími og notkun ósæðardælu (e. intra aortic ballon pump, IABP) 

fyrir eða í aðgerð voru marktækt ólík milli hópa. Hlutfall aðgerða þar sem HLV var notuð var svipað milli 

hópa en hlutfallslega fleiri aðgerðir voru framkvæmdar á sláandi hjarta í rannsóknarhópnum. Marktækur 

munur sást í notkun ósæðardælu milli hópa, en 20% þeirra sem lágu lengur en sólarhring á gjörgæslu 

fengu ósæðardæluna í aðgerð miðað við 0,74% í viðmiðunarhópnum. 

 

Tafla 9. Samanburður á aðgerðartengdum þáttum milli hópa. Gefinn er upp fjöldi (%) nema 
meðaltöl ± staðalfrávik fyrir tímalengd í aðgerð. 

 
>1 sólarhringur á 

GG 
(n = 431) 

£1 sólarhringur á 
GG 

(n = 1746) 

p-gildi 

Fjaræðatengingar   0,038 

  1-2 42 (10) 212 (12)  

  3-4 338 (78) 1389 (80)  

  5-6 51 (12) 145 (8)  

LIMA notuð 380 (88) 1674 (96) <0,001 

Tegund aðgerðar   <0,001 

  Með aðstoð HLV 357 (83) 1417 (81)  

  Á sláandi hjarta 53 (12) 300 (17)  

Lengd aðgerðar, mín 234 (73) 209 (51) <0,001 

Vélartími, mín 105 (44) 89 (29) <0,001 

Tangartími, mín 52 (22) 48 (17) <0,001 

Notkun ósæðardælu í aðgerð 87 (20) 13 (0,74) <0,001 
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4.5 Samanburður á snemmkomnum fylgikvillum eftir aðgerð 
Í töflu 10 má sjá samanburð á tíðni snemmkominna fylgikvilla, bæði minniháttar og alvarlegra. Af þeim 

minniháttar sást marktækt hærri tíðni á nýtilkomnu gáttatifi/-flökti, fleiðruvökva sem krafðist aftöppunar, 

lungnabólgu og þvagfærasýkingu í rannsóknarhópnum. Einnig reyndist marktækur munur á öllum þeim 

alvarlegum fylgikvillum sem voru bornir saman milli hópanna, en þeir voru bráður nýrnaskaði, 

miðmætisbólga, bringubeinslos, heilaáfall, fjöllíffærabilun og hjartadrep í eða innan 30 daga frá aðgerð, 

en líka á tíðni enduraðgerða vegna blæðingar og 30 daga dánartíðni. Af þeim sjúklingum sem lágu 

lengur en sólarhring á gjörgæslu voru 15% þeirra sem þurftu á enduraðgerð að halda vegna blæðingar 

samanborið við 3% í viðmiðunarhópnum. Í kringum 7% í rannsóknarhópi létust innan 30 daga frá aðgerð 

samanborið við aðeins 1% í viðmiðunarhópnum (p<0,001). 

 

Tafla 10. Samanburður milli hópa á snemmkomnum fylgikvillum eftir aðgerð. Gefinn er upp 
fjöldi (%). 

 
>1 sólarhringur á 

GG 
(n = 431) 

£1 sólarhringur á 
GG 

(n = 1746) 

p-gildi 

Minniháttar fylgikvillar, samtals 283 (66) 764 (43) <0,001 

  Sýking í skurðsári 48 (11) 160 (9) 0,24 

  Nýtilkomið gáttatif/-flökt 183 (43) 501 (29) <0,001 

  Aftöppun fleiðruvökva 102 (24) 178 (10) <0,001 

  Lungabólga 77 (18) 61 (4) <0,001 

  Þvagfærasýking 34 (8) 40 (2) <0,001 

Alvarlegir fylgikvillar, samtals 177 (41) 133 (8) <0,001 

  Bráður nýrnaskaði 19 (5) 4 (0,23) <0,001 

  Miðmætisbólga 14 (3) 6 (0,34) <0,001 

  Bringubeinslos 23 ( 5) 9 (0,52) <0,001 

  Hjartadrep í eða eftir aðgerð 39 (9) 43 (2) <0,001 

  Heilaáfall 15 (4) 8 (0,46) <0,001 

  Fjöllífærabilun 56 (13) 6 (0,34) <0,001 

  Enduraðgerð v/ blæðingar 63 (15) 54 (3) <0,001 

30 daga dánartíðni 31 (7) 19 (1) <0,001 
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4.6 Heildarlifun og langtímafylgikvillar 
Á mynd 7 má sjá langtímalifun  sjúklinga sem lágu sólarhring eða skemur á gjörgæslu annars vegar og 

lengur en sólarhring á gjörgæslu hins vegar. Samkvæmt log-rank prófi reyndist lifun rannsóknarhópsins 

vera marktækt síðri en viðmiðunarhópsins (p<0,0001). Í töflu 11 er einnig sýnd eins árs, fimm ára og 

tíu ára lifun beggja hópa. 

 

Mynd 7. Heildarlifun sjúklinga skipt eftir dvalarlengd á GG. 

 

Tafla 11. Heildarlifun sjúklinga skipt eftir dvalarlengd á GG. Gefinn er upp fjöldi sjúklinga í 
áhættu, hlutfall sjúklinga á lífi og 95% öryggisbil. 

Eins árs lifun Fjöldi í áhættu Lifun (%) 95% öryggisbil 

>1 sólarhringur á GG 378 90 0,87 - 0,93 

£1 sólarhringur á GG 1673 98 0,98 - 0,99 

Fimm ára lifun    

>1 sólarhringur á GG 262 78 0,74 - 0,82 

£1 sólarhringur á GG 1313 93 0,91 - 0,94 

Tíu ára lifun    

>1 sólarhringur á GG 116 58 0,53 - 0,64 

£1 sólarhringur á GG 712 79 0,76 - 0,81 
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 Svipaðar niðurstöður fengust fyrir MACCE-fría lifun sjúklinga í hópunum tveimur (mynd 8), en 

MACCE-frí lifun reyndist marktækt verri í rannsóknarhópnum samkvæmt log-rank prófi (p<0,0001). 

Tafla 12 sýnir einnig eins árs, fimm ára og tíu ára MACCE-fría lifun. 

 

Mynd 8. MACCE-frí lifun sjúklinga skipt eftir dvalarlengd á GG. 

 

Tafla 12. MACCE-frí lifun sjúklinga skipt eftir dvalarlengd á GG. Gefinn er upp fjöldi sjúklinga í 
áhættu, hlutfall sjúklinga á lífi og 95% öryggisbil. 

Eins árs lifun Fjöldi í áhættu Lifun (%) 95% öryggisbil 

>1 sólarhringur á GG 351 84 0,80 - 0,87 

£1 sólarhringur á GG 1619 95 0,94 - 0,96 

Fimm ára lifun    

>1 sólarhringur á GG 223 68 0,63 - 0,73 

£1 sólarhringur á GG 1190 85 0,83 - 0,86 

Tíu ára lifun    

>1 sólarhringur á GG 85 45 0,40 - 0,51 

£1 sólarhringur á GG 569 65 0,63 - 0,68 
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4.7 Forspárþættir dvalarlengdar á gjörgæsludeild 
Tafla 13 sýnir niðurstöður úr einþátta og fjölþátta lógistískri aðhvarfsgreiningu þar sem ýmsir þættir fyrir 

aðgerð voru skoðaðir með tilliti til dvalarlengdar á gjörgæslu eftir aðgerðina. Sjá má gagnlíkindahlutföll 

(OR) bæði í einþátta aðhvarfsgreiningu en einnig eftir að leiðrétt hefur verið fyrir viðeigandi breytum. 

 

Tafla 13. Óleiðrétt og leiðrétt gagnlíkindahlutföll (OR) fyrir dvalarlengd á GG eftir aðgerð. 

 Óleiðrétt OR (95% ÖB) Leiðrétt ORa (95% ÖB) 

Kyn (kvenkyn) 1,56 (1,21 - 2,01) 1,50 (1,07 - 2,07) 

Aldur (ár) 1,02 (1,01 - 1,04) 1,01 (0,99 - 1,02) 

Nýlegt hjartaáfall 2,47 (1,98 - 3,07) 1,23 (0,91 - 1,65) 

Saga um hjartabilun 2,59 (1,87 - 3,57) 1,89 (1,23 - 2,85) 

Lokusjúkdómar 4,60 (2,88 - 7,37) 3,66 (1,98 - 6,73) 

Skert nýrnastarfsemi 4,30 (2,88 - 6,41) 3,17 (1,97 - 5,05) 

Útstreymisbrot < 30% 8,68 (5,80 - 13,2) 5,05 (2,95 - 8,70) 

EuroSCORE II 1,29 (1,24 - 1,35) 1,11 (1,05 - 1,18) 

Bráðaagðerðb 9,42 (6,37 - 14,1) 5,19 (2,93 - 9,26) 
a Leiðrétt var fyrir kyni, aldri, nýlegu hjartaáfalli, sögu um hjartabilun, lokusjúkdómum, skertri nýrnastarfsemi, 

útstreymsibroti undir 30%, EuroSCORE II gildi og hvort aðgerðin hafi verið bráðaaðgerð.  bBráðaaðgerð var 

skilgreind sem aðgerð sem var gerð innan 24 klst. frá komu sjúklings á sjúkrahús. 

 

Út frá þessum niðurstöðum var útbúin reiknivél sem reiknar út líkur á því að sjúklingur liggi 

lengur en 24 klukkustundir á gjörgæsludeild eftir kransæðahjáveitu. Notast var við b-stuðla úr fjölþátta 

lógistískri aðhvarfsgreiningu til að setja saman reiknivélina sem finna má á vefslóðinni: 

https://notendur.hi.is/mingi/calculator.html. 

Á mynd 9 má sjá dæmi um notkun reiknivélarinnar á 74 ára karlkyns sjúklingi sem hefur sögu 

um hjartabilun og EuroSCORE gildi 2,8. Samkvæmt reiknivélinni eru líkurnar á að hann liggi lengur en 

sólarhring á gjörgæsludeild eftir kransæðahjáveitu um 20%. 
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Mynd 9. Vefreiknivél sem metur líkur á að sjúklingur liggi lengur en sólarhring á gjörgæsludeild 
eftir kransæðahjáveituaðgerð á Landspítala. Reiknivélina má finna á eftirfarandi vefslóð: 
https://notendur.hi.is/mingi/calculator.html. 
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5 Umræða 
 

5.1 Helstu niðurstöður rannsóknarinnar 
Tæplega 20% sjúklinga sem gengust undir kransæðahjáveituaðgerð þurftu gjörgæsludvöl meira en 

sólarhring. Þættir sem spáðu fyrir um lengri dvalarlengd á gjörgæslu tengdust flestir verra heilsufari 

sjúklings, sérstaklega hjartasjúkdómar eins og nýlegt hjartaáfall og skert útfallsbrot, en einnig taka 

ákveðinna lyfja og hátt EuroSCORE II gildi. Auk þess tengdust skert nýrnastarfsemi og langvinn 

lungnateppa lengri legu. Út frá þessum breytum var útbúið spálíkan til að reikna líkur á dvalarlengd á 

gjörgæslu lengur en 24 klukkustundir. Einungis breytur sem voru þekktar fyrir aðgerð voru hafðar með 

í spálíkaninu svo hún mundi nýtast áður en aðgerð fer fram, og voru þær helstu aldur, kyn og 

EuroSCORE II gildi. 

 

5.1.1 Dvalarlengd á gjörgæsludeild 
Langflestir sem þurftu gjörgæsludvöl lengur en sólarhring lágu þar í tvo sólarhringa, eða um 6,8% allra 

sjúklinga. Rúm 3% sjúklinga lágu þar í 3 sólarhringa og enn færri í fjóra sólarhinga eða lengur. Í 

erlendum rannsóknum er þetta hlutfall mjög breytilegt (64, 67), enda oft miðað við klukkustundir í stað 

heilla sólarhringa. 

Margar af breytunum í spálíkaninu okkar eru sambærilegar og í erlendum rannsóknum (66-69). 

Þó reyndust lungnasjúkdómar ekki hafa jafn mikil áhrif og í þeim og voru því ekki teknar með í okkar 

rannsókn. 

 

5.1.2 Bakgrunnsþættir sjúklinga 
Fleiri kvenkyns sjúklingar voru í rannsóknarhópnum, eða 23% samanborið við 16% í 

viðmiðunarhópnum. Hluti skýringarinnar gæti verið sá að konur sem þurftu kransæðahjáveitu voru eldri 

en karlar. Svipuðum niðurstöðum hefur verið lýst erlendis (67, 76). Enginn marktækur munur sást á 

líkamsþyngdarstuðli milli hópanna tveggja en aðrar rannsóknir eru misvísandi hvað þetta varðar (77-

80). 

 

5.1.3 Lyfjanotkun sjúklinga og aðgerðartengdir þættir 
Marktækt fleiri í rannsóknarhópnum voru á blóðþynnandi og/eða blóðflöguhemjandi lyfjum samanborið 

við viðmiðunarhópinn, sem var viðbúið enda eru enduraðgerðir vegna blæðingar algeng orsök lengri 

dvalar á gjörgæslu (67). 

Hlutfall aðgerða sem framkvæmdar voru með aðstoð hjarta- og lungnavélar var svipað milli 

rannsóknar- og viðmiðunarhópsins en marktækt fleiri aðgerðir voru framkvæmdar á sláandi hjarta hjá 

viðmiðunarhópnum. Jafnframt var notkun á vinstri brjóstholsslagæð (LIMA) hærri hjá 

viðmiðunarhópnum sem einnig er lýst í öðrum rannsóknum (81). Þessar niðurstöður má sennilega 
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útskýra með þeirri staðreynd að sjúklingar sem fá LIMA-græðling eru yfirleitt stöðugri klínískt fyrir aðgerð 

og af sömu ástæðu voru aðgerðir á sláandi hjarta oftar framkvæmdar á þeim. 

 

5.1.4 Snemmkomnir fylgikvillar og 30 daga dánartíðni 
Marktækur munur var á næstum öllum minniháttar og alvarlegum fylgikvillum sem skoðaðir voru, að 

undanskilinni yfirborðssýkingum í skurðsári. Svipuðum niðurstöðum hefur verið lýst erlendis enda 

tengjast fylgikvillar eftir aðgerðir lengri dvöl á gjörgæslu. Enduraðgerðir vegna blæðingar voru marktækt 

fleiri hjá sjúklingum sem voru lengur en sólarhring á gjörgæslu samanborið við viðmiðunarhópinn, en 

þessi fylgikvilli er vel þekktur hjá sjúklingum sem þurfa lengri gjörgæsludvöl (82). Einnig var 30 daga 

dánartíðni marktækt hærri hjá þeim sem lágu lengur en sólarhring á gjörgæslu og hefur verið lýst í fjölda 

sambærilegra rannsókna (69, 76, 81). 

 

5.1.5 Heildarlifun og MACCE-frí lifun 
Marktækur munur reyndist vera á langtímalifun milli hópanna tveggja (p<0,0001). Nokkrar erlendar 

rannsóknir hafa kannað tengsl langtímalifunar og lengri dvalarlengdar á gjörgæslu. Í þeim var eins árs 

lifun marktækt verri í rannsóknarhópi líkt og í þessari rannsókn (83, 84). Sama gildir um fimm ára lifun 

og tíu ára lifun sem var marktækt verri í rannsóknarhópnum (85). 

Svipaður munur sást fyrir MACCE-fría lifun (p<0,0001). Sjúklingar sem lágu lengur en sólarhring 

á gjörgæslu fengu því oftar hjartaáfall eða heilablóðfall, þurftu oftar endurkransæðavíkkun eða 

endurkransæðahjáveituaðgerð eða létust á rannsóknartímabilinu. Þessar niðurstöður eru í samræmi við 

erlendar rannsóknir (86). 

 

5.2 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 
Þessi rannsókn byggðist á gagnagrunni hjarta- og lungnaskurðdeildar Landspítala og náði til allra 

sjúklinga sem gengust undir kransæðahjáveituaðgerð frá byrjun ársins 2001 til ársloka 2018. Helsti 

styrkleiki hennar er að margar breytur voru skráðar fyrir hvern sjúkling og er gagnagrunnurinn því mjög 

ítarlegur. Auk þess lágu upplýsingar um legutíma á sjúkrahúsi fyrir hjá nær öllum sjúklingum og eftirfylgd 

sjúklinganna m.t.t. lifunar var nánast 100%. Loks var styrkleiki að sjúklingahópurinn var tiltölulega 

einsleitur, en allir sjúklingar fóru í aðgerð í sömu stofnun. 

 Helsti veikleiki rannsóknarinnar er að hún var afturskyggn. Upplýsingar um lyf fyrir aðgerð 

fundust ekki hjá öllum sjúklingum, sérstaklega á árunum 2001-2016 áður en skráning í rafræna 

lyfjagrunninn Therapy var tekin upp. Skráning þessara upplýsinga hefði verið nákvæmari ef rannsóknin 

væri framskyggn og á það einnig við um mat á einkennum sjúklinga. 

 

5.3 Lokaorð 
Fjöldi rannsókna hefur kannað áhættuþætti lengri gjörgæsludvalar eftir opnar hjartaaðgerðir en henni 

fylgir bæði aukinn kostnaður og meiri líkur á frestun aðgerða sökum plássleysis og undirmönnunar. Slíkt 

hefur áhrif á starfsemi deildarinnar og leiðir auk þess til vanlíðanar sjúklings og lengir legutíma á 
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sjúkrahúsi. Á Íslandi eru ekki til svokallaðar hágæsludeildir, sem eru millistig milli gjörgæsludeildar og 

almennrar legudeildar, en þar liggja sjúklingar sem þurfa mikla umönnun og eftirlit en ekki fulla 

gjörgæslumeðferð. Legudeild hjarta- og lungnaskurðdeildar Landspítala getur þó sinnt talsvert veikari 

sjúklingum en legudeildir sjúkrahúsa þar sem hágæsla er í boði. Ef stofnuð væri hágæsludeild á 

Landspítala gæti það létt verulega á gjörgæsludeildinni og full ástæða til að kanna slíka kosti í náinni 

framtíð. Á sama tíma er mikilvægt að nýta þau pláss sem í boði eru sem best, en einn liður í þeirri 

viðleitni er að gera eigið spálíkan á Landspítala til að reyna að segja til um tímalengd sem sjúklingur 

þarf á gjörgæsludeild. Í sumar stendur til að prófa reiknivélina með það að markmiði að bæta 

skipulagningu á gjörgæsludeild en um leið legudeild.  
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